
Dūmu detektors 
 
 
 

Apsveicam Jūs ar jauna dūmu detektora iegādi! Šajā 
ekspluatācijas rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīci. 
Iesakām uzmanīgi izlasīt rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā pareizi 
lietot ierīci. Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir jāglabā visu ierīces 
ekspluatācijas laiku. 

 

 
KOMPLEKTĀCIJA: 
• Dūmu detektors ar stiprinājumu 
• Akumulators 
• Stiprinājuma elementu komplekts 
• Ekspluatācijas rokasgrāmata 

•Dūmu detektors ir jāuzstāda vismaz 1,5 m attālumā no 
fluorescentajām un neona lampām. 

•Detektors ir jāuzstāda vismaz 3 m attālumā no vannas istabas. 
•Dūmu detektors ir jāuzstāda mērenās zonās (temperatūra no 0 

līdz 40°C) 
•Ierīce ir jāuzstāda vietā, kurā nav nekādu priekšmetu, kas varētu 

traucēt brīvu gaisa cirkulāciju. 
•Ierīce ir jāuzstāda vismaz 30 cm attālumā no gaismas avotiem un 

interjera priekšmetiem, kas var traucēt dūmu plūsmas iekļūšanu 
detektorā. 

 

 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA: 
•Dūmu detektors ir autonoma signālierīce, kas raida skaņas 

signālu, brīdinot par ugunsgrēku. 
•85 dB skaļais skaņas signāls ir pietiekami jaudīgs, lai pamodinātu 

jūs ārkārtas situācijā. Tas jums sniegs nenovērtējamās minūtes, 
lai evakuētos pirms uguns izplatīšanās. 

•Detektors reaģē uz dūmiem, kas rodas koka, kokvilnas 
auduma, plastmasas un ogļūdeņražu degšanas laikā. 

•Taču šī ierīce ir efektīva tikai tad, ja tā ir izvietota, uzstādīta un 
tiek apkalpota saskaņā ar norādījumiem, kas ir sniegti šajā 
ekspluatācijas rokasgrāmatā. 

•Ierīce nereaģē uz gāzi, augstu temperatūru vai liesmām. 
•Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet 

norādījumus. 
•Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumu par drošības tehniku:  
Ierīci nedrīkst nekādā veidā mainīt. 

Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst patstāvīgi labot. 
Remonta veikšanai nogādājiet ierīci izplatītājam. 

 

 
Signāla skaļums ir 85 dB. Šāda līmeņa trokšņa ilgstoša iedarbība 
var izraisīt dzirdes orgānu bojājumus. 
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Minimāla aizsardzība – dūmu detektors 

Optimāla aizsardzība – dūmu detektors 

Optimāla aizsardzība – siltuma detektors 
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Minimāla aizsardzība – dūmu detektors 

 
KUR UZSTĀDĪT DŪMU DETEKTORU: 
• Uzstādiet vismaz vienu dūmu detektoru uz telpas vienu stāvu. 
• Uzstādiet dūmu detektoru pie ieejas katrā guļamistabā vismaz 

1 m attālumā no sienas. 
• Uzstādiet dūmu detektoru koridorā. Ja koridora 

garums pārsniedz 12 m, izstādiet detektoru koridora 
katrā galā. 

• Pārliecinieties, ka durvis un citi šķēršļi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEVAJADZĒTU 

 
Optimāla aizsardzība – dūmu detektors 

Optimāla aizsardzība – siltuma detektors 

Griesti  1 M   
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Siena 

nekavē dūmu plūsmu detektora virzienā. 

• Uzstādiet dūmu detektoru vismaz 6 m attālumā no siltuma 
avotiem (virtuve, dūmvads, krāsns utt.), vai arī uzstādiet 
siltuma detektoru dūmu detektora vietā. 

UZSTĀDĪT IERĪCI 
ŠĀDĀS VIETĀS: 
• Garāžās: jo izplūdes gāzes var aktivizēt detektoru. 
• Putekļainās vai piesārņotās zonās. 
• Caurvējā, pie elektroierīcēm, pie radiatoriem vai ventilatoriem. 



- Zonās, kur ir daudz kukaiņu 
- Zonās, kur temperatūra var pārsniegt 40°C vai pazemināties 
zemāk par 0°C (garāža, bēniņi) 
- Mitrās telpās (piemēram, vannas istabā vai virtuvē, kur 
relatīvais mitrums var pārsniegt 90%). 

 
DŪMU DETEKTORA UZSTĀDĪŠANA 
Strāvas padeve dūmu detektoram tiek nodrošināta no 
akumulatora, un tam nav nepieciešams papildu pieslēgums. 
- Pēc uzstādīšanas vietas noteikšanas pārliecinieties, ka šajā zonā 
nav ierīkoti elektrības vadi. 
- Novelciet 100 mm garu horizontālu līniju vietā, kurā 
vēlaties uzstādīt detektoru. 
- Pielieciet stiprinājumu ar divām skrūvju atverēm pie līnijas. 
- Atzīmējiet katru atveri, lai iezīmētu vietu urbšanai. 
- Urbšanas laikā nolieciet detektoru malā, lai tajā neiekļūtu 
putekļi. 
- Izurbtajās atverēs ievietojiet tapas. 
- Ieskrūvējiet abas skrūves, lai nofiksētu detektora stiprinājumu 

Pēc uzstādīšanas un pirms telpas ekspluatācijas uzsākšanas 
pārbaudiet visu detektoru darbību. 

 

 
BRĪDINĀJUMS PAR AKUMULATORA UZLĀDES ZEMU LĪMENI 
Kad akumulatora izmantošanas laiks tuvojas beigām, dūmu detektors 
atskaņos īsus skaņas signālus ik pēc aptuveni 60 sekundēm. Šāds 
brīdinājums par akumulatora uzlādes zemu līmeni tiks raidīts vismaz 
30 dienas. 

 

 
DŪMU DETEKTORA APKOPE 
Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz detektora. Regulāri tīriet 
ierīci. Šim mērķim var izmantot putekļsūcēju ar birstes uzgali.  
Akurāti notīriet zonu ap ārējo restoto daļu un gar detektora 
sāniem. Nekādā gadījumā neizmantojiet ūdeni, tīrīšanas līdzekļus 
vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt ierīci. 

(skrūves ir iekļautas komplektācijā). 
- Ievietojiet akumulatoru, ievērojot polaritāti. Sarkanais LED 
indikators nomirgos vienu reizi. 

 

 
Uzmanību! Dūmu detektors nenofiksēsies, ja ierīcē nebūs 
ievietots akumulators. 

 
• Pielieciet detektoru tieši pie montāžas kārbas eņģēm un 

nofiksējiet detektoru stiprinājumā. 
• Pagrieziet ierīci pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to 

pilnībā nofiksētu 
• Piespiediet pogu Test, lai pārbaudītu detektora pareizu 

darbību. 
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UTILIZĀCIJA: 

Paredzēts ugunsdrošībai un tiek uzstādīts ēkās 
Pamatīpašība 1: Atbilst  
Pamatīpašība 2: Atbilst  
Pamatīpašība 3: Atbilst  
Pamatīpašība 4: Atbilst  
Pamatīpašība 5: Atbilst  
Pamatīpašība 6: Atbilst  
Pamatīpašība 7: Atbilst  
Pamatīpašība 8: Atbilst 

DŪMU DETEKTORA DARBĪBA 
Pēc dūmu detektora uzstādīšanas normālā darbības režīmā ik pēc 
43 sekundēm ir jāmirgo sarkanajam LED indikatoram, kas atrodas 
zem diagnostikas pogas Test. 
Ja tiks noteikta dūmu klātbūtne, sistēma sāks raidīt skaņas 
signālus, un sarkanais LED-indikators mirgos visu laiku, kamēr būs 
dūmi. 

 
Mūsu ieteikums: Pārbaudiet ierīci reizi nedēļā. 
Lai izvairītos no ugunsgrēka, nekādā gadījumā neizmantojiet 
liesmu dūmu detektora testēšanai. Diagnostikas poga Test 
nodrošina ierīces darbības pienācīgu pārbaudi saskaņā ar 
sertifikācijas laboratoriju prasībām. 

 
DŪMU DETEKTORA PĀRBAUDE 
Lai pārbaudītu detektora pareizu darbību, ieteicams dūmu 
detektoru pārbaudīt reizi nedēļā. 
Lai pārbadītu akumulatora uzlādes līmeni, piespiediet pogu Test 
– sāks mirgot sarkanais LED indikators, sirēna pārraidīs trīs 
skaņas signālus un apklusīs. Ja sirēna neatskanēs, skatiet sadaļas 
par apkopi un garantiju. 

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Utilizējiet ierīci saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/ЕK, kas nosaka elektronisko 
iekārtu utilizācija normas, šī ierīce ir atkārtoti jāpārstrādā. 

 
TEHNISKIE PARAMETRI: 

Montāžas veids: Dzīvojamās telpas – griesti 
Akumulators: 9 V - (1 gab. komplektācijā), ieteicamie tipi: 

Pairdeer 9V 6F22, GP 1604S, Pairdeer 9V 
6LR61, GP 1604A, Mustang 9V 6LR61, EVE 
CR-9V/P, Franso ER9V 

Akumulatora derīguma termiņš:   Regulāras izmantošanas gadījumā līdz 
1 gadam  
Patērējamā jauda: 6-10 mA (gatavības režīmā)  
Darba temperatūra: 0°C – 40°C 
Apkārtējās vides mitrums: 10% - 90% 
Skaļuma līmenis: 85 dB / 3 metri 
Garantija: 2 gadi (garantija NEATTIECAS uz 

akumulatoru) 

 
Dūmu detektors ir jāmaina vismaz reizi 8 gados 
*Dūmu detektora garantija ir spēkā divus gadus (izņemot 

akumulatoru), sākot ar iegādes datumu. Garantijas noteikumi 
ir pieejami uzņēmuma ensonordic preču piegādes vispārējos 
noteikumos: www.ensonordic.com. 

http://www.ensonordic.com/

