
SK-20 INSTRUKCJA INSTALACJI 

Dziękujemy za zakup optycznej czujki dymu SK-20. Prosimy o zapoznanie się z 

poniższą instrukcją, pozwoli to w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć Twój dom.  

 Jeżeli instalujesz detektor dymu dla osoby trzeciej, prosimy o pozostawienie tej 

instrukcji lub jej kopii dla użytkownika. 

 Optyczna czujka dymu SK-20, przeznaczona jest również do zabezpieczenia 

domków letniskowych, kamperów oraz łodzi. 

1. Lokalizacja optycznego czujnika dymu 

 Umieść co najmniej jedną czujkę, na każde 60 m
2
 powierzchni. 

 Umieść detektor dymu, w każdym korytarzu i sypialni. 

 Czujkę dymu należy zamontować na suficie w centralnym punkcie 

pomieszczenia. 

 Umieść czujkę dymu na szczycie klatki schodowej. 

 

 

 

Unikaj poniższych lokalizacji: 

Blisko ścian i rogów - czujkę należy zainstalować w odległości co najmniej 50 cm od 

ściany lub rogu. 

Miejsc wilgotnych - należy unikać instalacji czujki w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc 

wilgotnych np. kuchenka, prysznic. Mogą powodować generację fałszywych alarmów.  

Kanały wentylacyjne - należy unikać instalacji czujki w bezpośrednim sąsiedztwie 

kanałów wentylacyjnych. Nawiew może być przyczyną niezadziałania czujki w sytuacji 

zagrożenia. Optyczny detektor dymu nie może być instalowany w miejscach, gdzie 

cyrkulacja powietrza osiąga prędkość powyżej 1,5 m/sec. 

Montaż w przestrzeni poduszki powietrznej - należy unikać instalacji czujki w 

szczycie dachu spadzistego. Czujkę należy zainstalować w odległości co najmniej 10 

cm od szczytu. 

Lampy fluoroscencyjne - należy unikać instalacji detektora w bezpośrednim 

sąsiedztwie lamp fluoroscencyjnych np. lampy halogenowe. 

Źródła ciepła - należy unikać instalacji czujki w pobliżu źródeł ciepła umieszczonych 

na suficie. Źródła ciepła mogą powodować powstanie poduszki powietrznej na 

powierzchni sufitu, która w sposób niebezpieczny ogranicza ruch dymu w okolicy 

czujki dymu.  

2. Działanie i testowanie 

Tryb alarmu: W trybie czuwania czerwona dioda miga raz na ok. 5 minut. W 

przypadku wykrycia dymu, detektor przechodzi w stan alarmu. Sygnalizując stan 

alarmu poprzez sygnał dźwięk oraz miganiem czerwonej diody. 

Trym testowania: Górna powierzchnia detektora działa jako przycisk testowy. 

Wciśnięcie przycisku test (ok. 1 s), do momentu usłyszenia sygnału alarmowego i 

migania czerwonej diody, powoduje wejście w tryb testowania.   Zwolnienie przycisku 

wprowadza detektor w tryb cichy (na 9 minut). 

Tryb cichy: Podczas trybu alarmu wciśnięcie przycisku test przez 1 sekundę, 

natychmiastowo resetuje detektor oraz wyłącza sygnalizację. Zwolnienie przycisku 

wprowadza detektor w trym cichy na czas 9 minut. W trybie cichym czerwona dioda 

miga raz na 10 sekund. Tryb cichy jest anulowany w przypadku zaistnienia jednego z 

dwóch czynników: • występuje duże zadymienie, • przycisk test jest wciśnięty 

ponownie. 

Tryb błędu: Tryb sygnalizowany jest poprzez wydanie 3-krotnie sygnału dźwiękowego 

co 43 sekundy. W przypadku sygnalizacji trybu błędu, należy zdemontować czujnik, 

wyczyścić dokładnie komorę pomiarową z kurzu i ponownie zamontować. W 

przypadku nie ustania sygnalizacji trybu błędu, należy skontaktować się z importerem 

lub producentem. 

Niski poziom baterii: sygnalizowany jest w detektorze za pomocą sygnałów 

dźwiękowych wydawanych w odstępach 43 sekundowych. Detektor może zostać 

wyciszony, poprzez wciśnięcie przycisku test na 3 sekundy.  W tym czasie czerwona 

dioda zapali się oraz będzie wydawany sygnał dźwiękowy. Po 3 sekundach należy 

zwolnić przycisk test, a ostrzegawczy sygnał dźwiękowy zostanie wyciszony na 8 

godzin. Wciśnięcie przycisku test przez 3 sekundy, a następnie zwolnienie, powoduje 

również wejście detektora w 9 minutowy tryb cichy. Po upływie 8 godzin sygnalizacja 

niskiego poziomu baterii jest wznawiana, o ile niski poziom baterii nadal występuje. 

Pamięć alarmu: Po wyjściu detektora z trybu alarmu, detektor będzie sygnalizował  

pamięć alarmu przez 24 godziny, poprzez 3-krotne mignięcie zieloną diodą w 

odstępach 1 sekundowych. Sekwencja powtarzane jest co 43 sekundy. Po upływie 24 

godzin sygnalizacja ustaje. W późniejszym czasie istnieje możliwość sprawdzenia, 

które urządzenie aktywowało tryb alarmu. Po wciśnięciu przycisku test, będą 

słyszalne krótkie sygnały dźwiękowe. Zwolnienie przycisku spowoduje skasowanie 

pamięci alarmu. W przypadku niskiego poziomu baterii 24 godzinna pamięć alarmu 

nie będzie sygnalizowana. 

Koniec życia detektora: po około 10 latach działania emitowany jest sygnał 

ostrzegawczy, informujący o konieczności wymiany detektora. Sygnalizacja końca 

życia detektora sygnalizowana jest w sposób podobny  do sygnalizacji trybu błędu. 

Detektor wydaje 3-krotny sygnał dźwiękowy co 43 sekundy. 

3. Konserwacja 

Bateria: Czujnik dymu SK-20 zawiera litową baterię (CR123A). Czas życia baterii to 

około 10 lat. W przypadku niskiego poziomu, detektor wydaje sygnał dźwiękowy co 

43 sekundy, przez co najmniej ostanie 30 dni. W przypadku niskiego poziomu baterii, 

należy wymienić detektor, tak szybko jak to możliwe. 

Uwaga: Baterie litowe mogą eksplodować lub być przyczyną pożaru, jeżeli są 

zainstalowane w nieprawidłowy sposób.  Nie zaleca się wymieniać baterii.  

Przynajmniej raz do roku należy wyczyścić detektor. W tym celu należy odkręcić 

detektor od podstawy mocującej, ruchem przeciwnym do wskazówek zegara.  

Po wyczyszczeniu detektora, należy przetestować poprawność działania.  

Nie malować, nie modyfikować czujnika dymu! 

4. Dane techniczne 

Gwarancja: 2 lata 

Prąd w stanie alarmu: <200 mA 

Natężenie dźwięku: ≥ 85 dB na odległości 3 m 

Wymiary: 42,5 x Ø50,8 mm 

Maksymalna wilgotność: 93% 

Napięcie: 3V (wbudowana bateria litowa) 

Prąd w stanie czuwania: < 3 µA 

Temperatura pracy: O
o
C ÷ 45

o
C 

Waga: 54 g 

Zgodność z normą: EN 14604 

5. Gwarancja 

Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją, liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie 

zostanie uznana w przypadku: 1) używania, konserwacji lub testowania niezgodnie z 

instrukcją instalacji, 2) uszkodzenia mechanicznego, modyfikowania lub w przypadku 

zgubienia karty gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje kosztów instalacji i wymiany 

baterii. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia lub straty 

spowodowane niepoprawnym działaniem urządzenia. 

 

Oznaczenie przekreślonego kosza naniesione na produkcie lub jego 

opakowaniu wskazuje, że tego urządzenia nie można wyrzucać razem z 

innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Aby uniknąć 

ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia  

spowodowanego nie kontrolowanym składowaniem odpadów, należy przekazać ten  

produkt do recyklingu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego 

produktu należy skontaktować się z władzami gminy, dostawcą usług utylizacji 

odpadów lub sklepem, gdzie zakupiono urządzenie.



6. Elementy produktu 

 
 

 

7. Instalacja 
Optyczna czujka dymu może być zainstalowana na dwa sposoby: 

(1) Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej 3M 
(2) Za pomocą kołków montażowych 

Uwaga: Instalacja przy pomocy taśmy dwustronnej nie spełnia standardów LPCB. 

 

(1) Instalacja za pomocą dwustronnej taśmy klejącej 3M  

Przed instalacją należy upewnić się, że powierzchnia sufitu jest równa i dokładnie 
oczyszczona. Jeżeli sufit jest nierówny lub chropowaty, do montażu należy 
zastosować kołki montażowe dostarczone z urządzeniem. 

 

1) Aktywacja czujnika odbywa się poprzez wciśnięcie i 
przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara podstawy 
montażowej . Po usłyszeniu kliknięcia,   czujnik jest 
przygotowany do montażu. Możliwe jest również usłyszenie 
dźwięku alarmu jeżeli podczas aktywacji zostanie wciśnięty 
przycisk test. 

 

 

2) Należy usunąć białą część z taśmy dwustronnej, a 
następnie nakleić taśmę na podstawę montażową.  

 

 

 

 

 
3) Należy usunąć czerwoną część z taśmy 

dwustronnej. 

 

 

 

4) Przyklej czujnik, poprzez mocne przyciśnięcie do 
sufitu przez około 60 sekund.  Możesz usłyszeć sygnał 
alarmowy, jeżeli podczas montażu zostanie wciśnięty przycisk 
test. 

 

 

5) Upewnij się, że czujnik jest aktywowany poprzez wciśnięcie przycisku test przez 
1 sekundę. Kiedy usłyszysz dźwięk alarmu, test został przeprowadzony 
pomyślnie i czujnik jest gotowy do użycia. Montaż został zakończony. Testuj 
czujnik co tydzień! 

 

 

 

 

 

 

DYSTRYBUTOR: 
Volta sp. z o.o. 
Ul. Jutrzenki 94 
02-230 Warszawa 
www.ivolta.pl 
 

 

 

(2) Instalacja za pomocą kołków montażowych 

 

1) Zdemontuj pokrywę montażową, poprzez obrót w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 

 

 

 

 

2) Wyznacz miejsce zamontowania czujki i przytwierdź 
podstawę montażową do podłoża. 

 

 

 

 

 

3) Wciśnij podstawę montażową w obudowę czujnika i 
przekręć zgonie z ruchem wskazówek zegara. 

 

 

 

 

 

4) Upewnij się, że czujnik jest aktywowany poprzez 
wciśnięcie przycisku test przez 1 sekundę. Kiedy usłyszysz dźwięk 
alarmu, test został przeprowadzony pomyślnie i czujnik jest 
gotowy do użycia.  

Montaż został zakończony.  

Testuj czujnik co tydzień! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


