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Navodila vsebujejo pomembne varnosten informacije o namestitvi in delovanju detektorja. Navodila natančno 

preberite in jih shranite za potrebe v prihodnje. Z upravljanjem detektorja seznanite tudi vse ostale stanovalce v 

stavbi. 

Izdelajte evakuacijski načrt za primer požara in ga vsak mesec vadite. Vsi stanovalci v stavbi naj se s signali 

detektorja seznanijo, da se na njih znajo nemudoma odzvati. Detektor omogoča odkriti počasno tleči plamen, ki 

ga spremlja gost črn dim in lahko traja nekaj ur, preden se spremeni v velik požar. 

 

Opozorilo! 

Če pri vas potekajo gradbena dela, pri katerih se praši, bi mogli detektor dima odstraniti z montažne plošče, da 

ne pride do poškodbe le-tega. Če to iz kakšnega razloga ni možno, je treba odprtine detektorja po čas del pokriti 

npr. s plastično vrečko. Pokrit detektor ne bo zaznal požara niti dima, torej ga vsak dan po končanem delu 

odkrijte. 

 

  



 

Tehnični podatki: 

 Tip senzorja: foto-elektronska celica 

 Delovna temperatura in vlažnost: +4 do +38 °C 

 Zvočna signalizacija: >85 dB v razdalji 3 m 

 Napajanje: 1× 9 V (življenjska doba baterije 1 leto) 

 Opozorilo o nizkem stanju baterije 

 Samodejno testiranje 

 Testni gumb preveri delovanje baterije in alarma 

 Enostavna namestitev in vzdrževanje 

 Garancija: 5 let 

 

Opis detektorja: 

A - LED dioda 

B - Glavna tipka 

C - Glasna sirena 

 

Namestitev: 

 
 

Legenda / prevod- tipična montaža v enem nadstropnem stanovanju: 

 Minimalna zašita ( Dnevni prostor) 

 Optimalna zaščita ( vse sobe, razen kuhinje in kopalnice) 

 

Legenda / prevod – tipična montaža v več nadstropnih hišah: 

 Minimalna zaščita ( stopnišče, predsobe, klet) 

 Optimalna zaščita ( spalnica in otroške sobe) 

 

Namestitev mora izvajati usposobljena oseba. Oseba, ki namestitev izvaja, je odgovorna za instalacijo izdelka v 

skladu z veljavnimi predpisi. V primeru dvomov se z instalacijo obrnite na usposobljene strokovnjake. Detektor 

ni namenjen za uporabo v avtodomih. 

 



 

Detektor dima naj bo idealno nameščen v vseh prostorih hiše, razen kuhinje, kopalnice in garaže. V vsakem 

nadstropju hiše, vključno s stopniščem, naj bo nameščen najmanj eden detektor dima. Detektor dima naj bo 

nameščen na mestu, kjer ga boste slišali tudi, ko spite, na primer na hodniku pred spalnico. 

 

Detektor namestite na strop vsake spalnice in na hodniku pred spalnico. Če je hodnik daljši kot 9 m, detektor 

namestite na obeh koncih. Če imate nadstropno hišo, detektorje namestite na enak način na vsakem 

nadstropju. Tako boste zavarovani tudi pred dimom, ki se dviguje navzgor po stopnicah iz spodnjega nadstropja. 

V kleti detektor namestite na strop v spodnjem delu stopnišča. 

 

Detektorja dima ne nameščajte v kopalnicah niti v kuhinjah, vodna para in para iz jedi namreč lahko 

povzročita lažne alarme. V garaži bi se detektor lahko odzival na izpušne pline iz vašega vozila. 

Ventilacijske odprtine opozorilne naprave ne smejo biti pokrite. Aerosolnih pripravkov ne pršite v bližini in na 

opozorilno napravo. Opozorilne naprave se ne sme prepleskati. 

 

Slike k namestitvi detektorja: 

1. Odprtine v stropu (steni) 

2. Stenska vložka 

3. Montažna podložka 

4. Vijaka 

5. Detektor 

 

Namestitev naprave na steno – opis: 

1. V steno izvrtajte dve izvrtini (ø 5 mm), medsebojna razdalja odprtin naj je 60 mm.  

2. V izvrtini vstavite priložena stenska vložka. 

3. Priložite montažno ploščo 

4. S pomočjo vijakov jo pritrdite na steno.  

5. V detektor vstavite in priključite baterijo – sliki (D in E) in preverite njegovo delovanje, glej Preizkusni 

način. 

 

Če detektor deluje, namestite zadnjo stran detektorja na montažni pokrov v dve fiksacijski izboklini in zasukajte. 

 

Opomba: Nacionalni predpisi se glede na število in lokacijo javljalnikov dima razlikujejo. V primeru dvomov se 

obrnite na primer na gasilsko enoto v določeni državi. 

 

  



 

Načrt primerne lokacije detektorja: 

 
 

AKTIVIRANJE NAPRAVE: 

Baterijo (1× 9 V) vstavite v prostor za baterijo na zadnji strani naprave. Uporabljajte le alkalne baterije enakega 

tipa, nikoli ne uporabljajte polnilnih baterij. Pri vstavitvi baterij v prostor s plastičnimi izboklinami pazite na 

način vstavitve in pravilno polarnost baterije! 

Glej sliki D in E: Način vstavitve baterije. 

 

Baterija se mora cela vstaviti v prostor za baterijo, drugače ni možno natakniti montažne podložke! Kovinska 

izboklina v prostoru za baterijo preprečuje nataknitev montažne podložke, če baterija ni vstavljena ali je 

vstavljena napačno/delno. 

 

Po vstavitvi baterije je treba s pomočjo glavne tipke izvesti preizkus. Pritisnite dolgo na glavno tipko, oglasiti se 

mora 3× kratek pisk s premorom 1,5 sekunde, ki se med držanjem tipke ponavlja. To pomeni, da detektor 

deluje. 

 

Stanje delovanja detektorja signalizira: 1× utrip LED vsakih 32 sekund. Če se po pritisku preizkusne tipke ne 

oglasi nobeden pisk, gre verjetno za napako in se je treba obrniti na servis, ali je izpraznjena baterija. 

 

PREIZKUSNI NAČIN: 

V primeru potrebe ali pri vsaki zamenjavi baterij lahko preverite delovanje detektorja. Pritisnite dolgo na 

glavno tipko za cca 5 sekund, detektor bo piskal 3× zaporedoma (nato bo sledil premor 1,5 sekunde) in 

utripala bo rdeča LED. 

Če detektor ne bo oddajal akustičnega signala, preverite delovanje baterije in način namestitve. Preizkusni 

način izvajajte 1× tedensko, da preverite, ali alarm deluje. 

 

Opomba: Akustični in optični signal služi pri preverjanju le kot informacija, da alarm deluje. To ne pomeni, da je 

bila zaznana prisotnost dima. 

STANJE NAPAKE: 

Če je detektor v stanju napake, ne deluje. Stanje napake je nakazano vsakih 32 sekund, kot sledi: 1× utrip LED 

– 1× pisk – 1× utrip LED. 



 

Baterije takoj zamenjajte in preverite, ali detektor ni poškodovan, očistite odprtine detektorja npr. s 

sesalnikom. Izvedite preizkus delovanja. 

Če bo tudi po zamenjavi baterij nakazano stanje napake, se obrnite na servisni center. 

 

IZPRAZNJENE BATERIJE: 

Izpraznjene baterije v alarmu nakazuje hkraten 1× pisk/1× utrip rdeče LED vsakih 32 sekund minimalno 30 

dní, preden se baterija izprazni. Baterije takoj zamenjajte. Uporabljajte le alkalne baterije, ne uporabljajte 

polnilnih baterij. 

Izvedite preizkus delovanja. 

Svetujemo, da se bateriji iz preventivnih razlogov menjata 1× letno. 

 

KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE DETEKTORJA: 

Življenjska doba detektorja je 10 let od proizvodnje. 

Po preteku tega časa se ga ne sme uporabljati in ga je treba zamenjati z novo napravo. Datum zamenjave 

detektorja je naveden na tablici na zadnji strani pri besedilu „Napravo zamenjati“. Če uporabljate več 

detektorjev, ne pozabite, datum zamenjave z novim preverite pri vseh detektorjih! 

 

OPOZORILO NA ALARM: 

V primeru zaznave dima začne detektor oddajati akustičen/optičen signal. Detektor začne hkrati 

nepretrgoma piskati (ponavljajoči se 3× pisk–premor) in hkrati bo utripala rdeča LED. Alarm bo aktiven, dokler 

ne pride do čiščenja zraka. 

 

Zvočnega signala alarma ni možno začasno utišati niti izklopiti. Pri zaznavi alarma nemudoma evakuirajte 

stavbo in preverite, ali so stavbo zapustile vse osebe. Ne ustavljajte se, da bi klicali na pomoč ali pobrali svoje 

stvari. Kontaktirajte ustrezno enoto intervencijske službe. Počakajte, dokler ne pride do čiščenja zraka. 

Baterije ne odstranjujte, da bi prekinili način alarma – detektor ne bo deloval! 

 

Skrb in vzdrževanje: Izdelek je konstruiran tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je 

nekaj nasvetov za pravilno uporabo: 

 Preden začnete izdelek uporabljati, pozorno preberite navodila za uporabo. 

 Izdelek je po 10-ih letih treba nadomestiti z novim – glej datum proizvodnje na zadnji strani. 

 Izdelek redno čistite – najmanj 1× na mesec. S sesalnikom previdno posesajte morebiten prah in 

umazanijo iz prezračevalnih odprtin izdelka. 

 Izdelka se ne sme barvati. 

 Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, skrajnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam 

temperature. To bi znižalo natančnost snemanja. 

 Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe. 

 Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko 

povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost, poškodbo baterij in 

deformacije plastičnih delov. 

 Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ni predviden za zunanjo uporabo. 

 Na izdelek ne postavljajte virov ognja, npr. prižgane svečke ipd. 



 

 Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka. 

 V prezračevalne odprtine ne vtikajte nobenih predmetov. 

 Ne posegajte v notranjo električno napeljavo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinite 

veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak. 

 Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – 

lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavo. 

 Izdelka ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine. 

 Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo prodajalni, kjer ste ga 

kupili. 

 Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali 

pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih 

o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo 

zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali. 

 

Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih 

odpadkov. 

 

Za aktualne informacije o zbirnih mestih kontaktirajte lokalne oblasti. Če so električne naprave odložene na 

odlagališčih odpadkov, nevarne snovi lahko pronicajo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako 

škodujejo vašemu zdravju. Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti. 

Navodila boste na spletnih straneh: www.mobiak.gr, www.gamat.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIZVAJALEC: Mobiak SA; Akrotiti Chania, Kreta, Greece 

UVOZNIK: Gamat d.o.o., Dunajska 116, 1000 LJubljana 

 

 

http://www.mobiak.gr/
http://www.gamat.si/

