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Follow instruction in this document
to setup and use the accessory. For
further setting and operation detail,
please visit Blaupunkt website
http://www.blaupunkt.com to
download the complete manual.

Zapoznaj się z zawartymi w
niniejszym dokumencie
wskazówkami dotyczącymi
konfiguracji i używania urządzenia.
Więcej informacji na temat
ustawień i obsługi znajdziesz w
obszernej instrukcji obsługi, którą
można pobrać w witrynie
Blaupunkt:
http://www.blaupunkt.com.

Getting Started
1. Insert the batteries in battery
compartment. The Smoke
Detector will emit 2 beeps.
2. The Smoke Detector enters
self-calibration process for 8-22
minute and will emit 2 beeps
upon complete.
3. Put the Control Panel into
learning mode.
4. Press Learn Button to learn
sensor.
5. Refer to Control Panel manual
to complete learning process.

Mounting Location

 Mount the Smoke Detector at
center of ceiling.

Smoke Detector
1.
2.
3.
4.
5.

Learn Button
LED Indicator
Battery Compartment
Mounting Holes
Mounting Bracket

Do not mount the Smoke Detector
at the following locations

 Kitchen and garage – The



Czujnik dymu
1.
2.
3.
4.
5.

Przycisk adaptacji
Dioda LED
Komora baterii
Otwory montażowe
Wspornik montażowy



smoke from cooking may
trigger false alarm.
Near ventilating fan or air
conditioner - Air draft may
affect sensor sensitivity
Corner, top of an “A” frame
type ceiling, near ceiling
beams or over a cabinet – The
stagnant air may affect sensor
sensitivity.

Pierwsze kroki
1. Włóż baterie do komory. Czujnik
dymu wyemituje dwa sygnały
dźwiękowe.
2. Czujnik dymu przejdzie w tryb
auto-kalibracji trwający od 8 do
22 minut, a następnie wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe.
3. Wprowadź Panel sterowania w
tryb adaptacji.
4. Wciśnij przycisk adaptacji, aby
dodać czujnik do systemu.
5. W celu przeprowadzenia
procesu adaptacji zapoznaj się
z instrukcją obsługi Panelu
sterowania.

Umiejscowienie urządzenia

 Przymocuj czujnik dymu w
centralnym punkcie sufitu.
Nie można umieszczać czujnika
dymu w następujących miejscach
lub w ich pobliżu:

 kuchnia i garaż – dym z


Installation
1. Use the two mounting holes on
the mounting bracket to mark
position on the ceiling.
2. Drill holes into the ceiling.
3. Screw the bracket onto the
ceiling with the screw and plugs
provided in drilled hole
4. Replace the main body of the
Smoke Detector on the bracket
according to picture below.

Battery
4 x 1.5V AAA alkaline batteries



gotowanych potraw może
aktywować fałszywy alarm
w pobliżu wentylatora lub
klimatyzatora
–
przepływ
powietrza może mieć wpływ
na czułość urządzenia
narożnik, górna część stropu
w kształcie litery A, w pobliżu
belek stropowych lub nad
szafkami – stojące powietrze
może wpłynąć na czułość
urządzenia

Montaż
1. Za pomocą otworów
montażowych znajdujących się
na wsporniku montażowym
zaznacz miejsca wiercenia na
suficie.
2. Wywierć otwory w suficie.
3. Przymocuj wspornik do sufitu za
pomocą dołączonych wkrętów i
kołków.
4. Umieść główną część czujnika
dymu na wsporniku zgodnie z
poniższym rysunkiem.

Bateria
4 baterie alkaliczne AAA 1,5 V

