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GB | Smoke Detector GS558
This manual contains important safety information regarding the installation and operation of the 
detector. Carefully read this manual and store it safely for future use. Familiarise other residents of the 
building with the operation of the detector.
Create an evacuation plan in case of fire and perform a drill every month. All residents of the building 
should be familiar with the detector signals in order to be able to immediately react to them.
The detector allows the detection of a slow burning flames accompanied by thick black smoke. These 
flames can take hours before they turn into a large fire.

Note:
If construction work is taking place in the area which causes a large amount of dust, you should dismount 
the detector from the mounting plate to protect the detector. If you cannot for some reason, cover the 
openings of the detector for the duration of the work, by e.g. a plastic bag.
A covered detector will not detect fire or smoke. Uncover it every day after work is finished.

Technical information:
Sensor type: photoelectric cell
In accordance with standard EN 14604:2005/AC:2008
Service life: 10 years
Operating temperature and humidity: 0 to +40 °C, 5 to 90 % (without condensation)
Protection rating: IP20
Acoustic signalisation: >85 dB at a range of 3 m
Wireless module range: 20 m
Transmission frequency: 433 MHz, 5 mW e.r.p. max.
Number of paired units: max. 30
Power supply: 2× 1.5 V AA
Power consumption: <170 µA standby mode, <80 mA alarm mode
Wireless module consumption:
Receiver mode: <5 mA, transmitter mode: <10 mA
Temperature detection sensitivity: 54 to 70 °C
Smoke detection sensitivity: 0.122 to 0.189 dB/m
Size: 120 × 120 × 35.5 mm
Weight: 120 g

Detector Description
Front part

Main button TEST/SILENCE
LED

Loud siren
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Rear part
Mounting plate installation Insertion of batteries

1

2

Installation
The installation must be performed by a qualified person.
The person performing the installation is responsible for installing the product in accordance with 
valid regulations.
When in doubt, leave the installation to a qualified professional.
The detector is not designed for use in camper vans.
Ideally, a smoke detector should be installed in every room of the house with the exception of kitchens, 
bathrooms and garages. Each floor of the house, including the stairs, should have at least one smoke 
detector installed.
The smoke detector should be located in a place where you can hear it even when you‘re sleeping, e.g. 
in the hall in front of the bedroom.
Install the detector on the ceiling of each bedroom and hall in front of the bedroom. If the hall is longer 
than 9 m, install a detector on both ends.
If you have a multi-storey house, install the detector in the same manner on each floor.
You will be protected even against smoke rising up the stairs from the bottom floor.
In the cellar, install the detector on the ceiling at the bottom of the stairs.
Do not install the detector in bathrooms or kitchens; the steam from water or food could cause false 
alarms. In the garage, the alarm could be triggered by the exhaust from your car.
The ventilation openings of the warning device must not be covered up.
Do not spray aerosol agents in the vicinity or onto the warning device.
Do not paint the warning device.
Note: 
National regulations vary in terms of the number and location of smoke detectors. 
When in doubt, contact e.g. the fire brigade.
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Diagram for proper placement of a detector

THIS AREA

THIS AREA

DO NOT INSTALL

PEAK CEILING

DIAGRAM 2

500 mm

1000 mm

NOT IN

ANYWHERE INDEAD AIR

CEILING

SIDE
WALL

BEST
HERE

NEVER
HERE

ACCEPTABLE
HERE

DIAGRAM 1

MINIMUM
50 cm

MINIMUM

MAXIMUM

10 cm

30,5 cm

INSTALLING THE DEVICE ONTO A WALL
Drill two holes (ø 5 mm) into the wall; the distance between the holes should be 60 mm.
Insert the attached wall plugs into the openings, place the mounting plate and attach it to the wall 
with screws.
Put batteries into the detector and test its functionality, see Testing Mode.
If the detector is operational, place the rear side of the detector onto the mounting plate into the two 
mounting pegs and turn in the direction of the arrows, see figure Mounting plate installation.
Mounting plate installation

1. Holes in the wall

2. Wall plugs

3. Mounting platea

4. Screws

5. Detector

1

2
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PUTTING INTO OPERATION
Insert batteries (2× 1.5 V AA) into the battery compartment on the back.
Only use alkaline batteries of the same type, never use rechargeable batteries.
When inserting batteries into the area with plastic clips, be careful to insert the battery properly!
See figure Insertion of batteries.
After inserting the batteries, a red LED will flash.
The LED will then flash red every 40 seconds, indicating the detector is functional.
Warning:
The assembly cover cannot be shut unless all batteries are in place!
The plastic clip in the battery compartment prevents the mounting of the assembly cover.
It is necessary to always have all batteries inserted and the mounting plate in place to prevent the batteries 
from falling out of the battery compartment.

TESTING MODE
Whenever needed or during every battery replacement, you can test the functionality of the detector.
Long-press the main button for ca 5 seconds; the detector will beep 3× in a row (then a 1.5 second 
pause will follow) and a red LED will flash.
If the detector does not emit an acoustic signal, check the batteries and assembly.
Do not hold the main button for more than 12 seconds, or the detector will switch to mode for pairing 
with other units.
It is possible that other paired alarms will also begin beeping during testing (if you are using multiple 
alarms in the residential space).
After releasing the main button, the other alarms should stop beeping within 1 minute.
Use testing mode 1× a week to make sure the alarm is operational.
Note:
The acoustic and optical alarm during testing is only used as indication that the detector is operational.
It does not mean that the presence of smoke has been detected.

FAULT STATE
If the detector is in fault state, it is not functional.
The fault state is indicated every 40 seconds by 1 beep and 20 seconds after the beep by 1 flash of red LED.
Immediately replace the batteries and check that the detector is undamaged; clean the openings of 
the detector by e.g. a vacuum cleaner. Perform a functionality test.
If the fault state persists even after batteries have been replaced, contact the service centre.

FLAT BATTERIES
Flat batteries in the alarm are indicated by simultaneous beeping + flashing of red LED 1× every 40 seconds.
Immediately replace batteries. Use alkaline batteries only, not rechargeable ones.
Perform a functionality test.
It is recommended to replace batteries 1× a year as a precaution.

MANUAL SILENCING OF ACOUSTIC SIGNAL FOR FLAT BATTERIES
If needed, the acoustic signal can be temporarily silenced.
Press the main button during alarm mode; the acoustic signal will be silenced for 8 hours (the red LED 
will flash every 8 seconds).

END OF SERVICE LIFE OF THE DETECTOR
The detector has a service life of 10 years since production.
After expiration, the detector must no longer be used and must be replaced with a new device.
The replacement date for the detector is listed on the label on the back, next to „Replace device“.
If you are using multiple detectors, remember to check their replacement dates!

ALARM WARNING
If smoke is detected, the detector will start emitting an acoustic + optical signal.
Simultaneously, the detector will beep + the red LED will flash repeatedly 3 times followed by  
1.5 seconds of silence.
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The duration of one beep + flash is 0.5 seconds.
The detector will beep + the red LED will flash constantly and rapidly if increased temperature (fire) 
is detected.
The duration of one beep + flash in this case is 0.2 seconds.
If several detectors are wirelessly interconnected and one of the detectors enters an alarm state, other 
paired detectors will also begin emitting an acoustic + optical signal in the form of 2 rapid beeps 
followed by 1.2 seconds of silence.
If an alarm triggers, immediately evacuate the building and make sure all other people have left as well.
Do not stop to call help or pick up your things.
Contact the corresponding emergency service.

MANUAL SILENCING OF ALARM DURING ALARM TRIGGER
The acoustic signal of the alarm can be temporarily silenced.
Press the main button; the acoustic signal will be silenced for 10 minutes.
The silencing will be indicated by 1 flash of red LED every 8 seconds.
Only use the silence function in cases of false alarms caused, for instance, by steam, vapour from cooking 
or burned food. Wait until the air clears.
If you have multiple paired detectors in alarm state, you will have to silence each detector separately.
Do not remove the batteries to stop the alarm state – this will deactivate the alarm!

WIRELESS CONNECTION BETWEEN DETECTORS
Smoke detectors GS558 can be wirelessly interconnected with one another. This interconnection allows 
the loud acoustic alarm (85 dB) to spread among the devices if one of the detectors detects smoke. This 
feature is especially useful for larger, multi-storey buildings.
Warning: Since the detector is fitted with wireless connection, do not mount the detector (y) onto a 
metal base. Doing so may decrease wireless range.
To pair additional detectors, do the following:

PAIRING DETECTORS
1. Long-press the main button for 12 seconds on the first detector. The red LED will light up – the detec-

tor is ready for pairing (this mode lasts for 30 seconds, then the detector switches to standard mode!).
Note: If you wish to cancel pairing mode prematurely, short-press the main button; the red LED will switch off.

2. Press and hold the main button for 1–2 seconds on the second detector. The red LED will flash 
rapidly several times on both the first and second detector simultaneously – both detectors are 
interconnected.

If you wish to pair additional detectors, proceed again from step 2. Using this process, you can pair a 
maximum of 30 detectors. Remember that maximum wireless range is 20 m. In busy areas, the range 
can decrease to up to 1/3rd.

ERASING MEMORY OF PAIRED DETECTORS
1. Long-press the main button for 16 seconds on the detector.
2. Wait until the red LED begins flashing rapidly – let go of the main button.
3. Then, press the main button quickly 2× – a beep will sound upon the second press and the red LED 

will stop flashing – the memory of the detector is erased.
You can repeat the process for other detectors to erase their memory.

TESTING PAIRED DETECTORS
Press and hold the main button of the detector for max. ca 45 seconds.
Gradually, all other paired detectors will start beeping.
This allows you to check that the detectors have been paired correctly.
You can cancel the alarm mode for beeping detectors by pressing the main button.
The detectors will switch to manual alarm silence for 10 minutes.
Then, they automatically switch to standard mode.
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Care and Maintenance
The product is designed to provide trouble-free service for many years if used appropriately. Some 
advice for proper operation:

• Read the manual carefully before using this product.
• The product must be replaced with a new one after 10 years – see replacement date on the back.
• Regularly clean the product – at least 1× a month.
• Carefully clean dirt and dust from ventilation openings of the product with a vacuum cleaner.
• The product must not be painted.
• Do not expose the product to direct sunlight, extreme cold and moisture, and sudden changes in 

temperature. This would reduce accuracy of detection.
• Do not place the product in locations prone to vibration and shocks – these may cause damage.
• Do not expose the product to excessive force, impacts, dust, high temperatures or humidity - these 

may cause malfunction, shorter battery life, damage to batteries and deformation of plastic parts.
• Do not expose the product to rain or high humidity, dropping or splashing water.
• Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc.
• Do not place the product to places with inadequate air flow.
• Do not insert any objects in the product vents, do not cover up the product.
• Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the 

product, which will automatically void the warranty. The product should only be repaired by a 
qualified professional.

• To clean the product, use a slightly moistened soft cloth. Do not use solvents or cleaning agents – 
they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits.

• Do not immerse the product in water or other liquids.
• In the event of damage or defect of the product, do not perform any repairs by yourself. Have it 

repaired where you purchased the product.
• This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or 

mental disability or lack of experience and expertise prevents them from safe use of the device, 
if they are not supervised or if they have not been instructed regarding the use of this appliance 
by a person responsible for their safety. It is necessary to supervise children to ensure they do not 
play with the device.

Do not dispose of the product or the batteries after the end of their service life as unsorted 
municipal waste; use sorted waste collection points. Correct disposal of the product will prevent 
adverse effects on human health and the environment. Recycling of materials contributes to the 

protection of natural resources. For more information about recycling of this product, contact the 
municipal authority, organization for processing household waste or the point of sale where you pur-
chased the product.

Service centre:
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
Přerov
750 02

Plant:
Siterwell Electronics CO., limited No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zheijang Province, China

EMOS Ltd. declares that the GS558 is conforming to the essential requirements and other relevant 
regulations of standard 2014/53/EU.
The device can be freely operated in the EU. Declaration of conformity can be found at  
http://www.emos.eu/download.
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CZ | Detektor kouře GS558
Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace o instalaci a provozu detektoru. Pozorně si tuto 
příručku přečtěte a bezpečně ji uschovejte pro budoucí potřebu. S obsluhou detektoru seznamte také 
všechny ostatní obyvatele budovy.
Vytvořte evakuační plán pro případ požáru a každý měsíc provádějte jeho nácvik. Všichni obyvatelé 
budovy by se měli seznámit se signály detektoru, aby na ně dokázali neprodleně zareagovat.
Tento detektor umožňuje odhalit pomalu doutnající plamen, který je doprovázen hustým černým dýmem 
a může trvat několik hodin, než se změní ve velký požár.

Upozornění:
Probíhají-li u vás stavební práce, při kterých se práší, měli byste detektor kouře vyjmout z montážní desky, 
aby nedošlo ke znečištění. Není-li to z nějakého důvodu možné, je třeba otvory detektoru překrýt po 
dobu práce např. igelitovým sáčkem.
Překrytý detektor nezjistí požár ani kouř, takže jej každý den po skončení prací odkryjte.

Technické info:
Typ senzoru: foto-elektronický článek
V souladu s normou ČSN EN 14604:2006 + opr. 1:2008
Životnost zařízení: 10 let
Pracovní teplota a vlhkost: 0 až +40 °C, 5 až 90 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí: IP20
Akustická signalizace: >85 dB na vzdálenost 3 m
Dosah bezdrátového modulu: 20 m
Přenosová frekvence: 433 MHz, 5 mW e.r.p. max.
Počet spárovaných jednotek: max. 30 ks
Napájení: 2× 1,5 V AA
Spotřeba: <170 µA standby režim, <80 mA režim alarmu
Spotřeba bezdrátového modulu:
Režim přijímače: <5 mA, režim vysílače: <10 mA
Citlivost detekce teploty: 54 až 70 °C
Citlivost detekce kouře: 0,122 až 0,189 dB/m
Rozměry: 120 × 120 × 35,5 mm
Hmotnost: 120 g

Popis detektoru
Přední část

Hlavní tlačítko TEST/ZTLUMIT
LED dioda

Hlasitá siréna
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Zadní část
Způsob nasazení montážního krytu Způsob vložení baterií

1

2

Instalace
Instalaci musí provádět kompetentní osoba.
Osoba provádějící montáž je zodpovědná za instalaci produktu v souladu s platnými předpisy.
V případě pochybností se s instalací obraťte na kvalifikované profesionály.
Detektor není určen pro použití v obytných karavanech.
Detektor kouře by měl být ideálně nainstalován ve všech místnostech domu, kromě kuchyní, koupelen 
a garáží. V každém patře domu, včetně schodiště, by měl být umístěn minimálně jeden detektor kouře.
Detektor kouře by měl být umístěn na místě, kde jej uslyšíte i ve spánku, například na chodbě před ložnicí.
Instalujte detektor na strop každé ložnice a na chodbě před ložnicí. Pokud je chodba delší než 9 m, 
instalujte detektor na obou koncích.
Pokud máte patrový dům, nainstalujte detektory stejným způsobem v každém patře.
Budete tak chráněni i před kouřem, který stoupá po schodech nahoru ze spodního patra.
Ve sklepě instalujte detektor na strop v dolní části schodiště.
Detektor kouře neinstalujte do koupelen ani do kuchyní, vodní pára a pára z pokrmů totiž může spouštět 
falešné poplachy. V garáži by zase mohl reagovat na výfukové plyny z vašeho vozu.
Ventilační otvory výstražného zařízení nesmí být zakryty.
Nestříkejte aerosolové přípravky v blízkosti a na výstražné zařízení.
Výstražné zařízení se nesmí barvit.

Poznámka:
Národní předpisy se ve vztahu k počtu a umístění kouřových hlásičů různí.
V případě pochybností se obraťte například na Hasičský záchranný sbor.
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Nákres vhodného umístění detektoru

ZDE 
NEINSTALUJTE

NEJVYŠŠÍ BOD STROPU

DIAGRAM 2

500 mm

1000 mm

ZDE 
NEINSTALOVAT

INSTALUJTE KDEKOLIV 
V TOMTO PROSTORU

„MRTVÝ“ 
PROSTOR

STROP

BOČNÍ 
STĚNA

NEJVHODNĚJŠÍ 
UMÍSTNĚNÍ NIKDY

NEUMISŤOVAT

PŘIJATELNÉ 
UMÍSTĚNÍ

DIAGRAM 1

MINIMUM
50 cm

MINIMUM

MAXIMUM

10 cm

30,5 cm

INSTALACE ZAŘÍZENÍ NA ZEĎ
Vyvrtejte dva otvory (ø 5 mm) do zdi, vzdálenost otvorů mezi sebou by měla být 60 mm.
Do otvorů zasuňte přiložené hmoždinky, přiložte montážní desku a pomocí vrutů ji připevněte na zeď.
Vložte do detektoru baterie a vyzkoušejte jeho funkčnost viz Testovací režim.
Pokud je detektor funkční, nasaďte zadní stranu detektoru na montážní kryt do dvou fixačních výstupků 
a otočte ve směru šipek, viz obrázek Způsob nasazení montážního krytu.
Způsob nasazení montážního krytu

1. Otvory ve zdi

2. Hmoždinky

3. Montážní podložka

4. Vruty

5. Detektor

1

2
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UVEDENÍ DO PROVOZU
Vložte baterie (2× 1,5 V AA) do bateriového prostoru na zadní straně zařízení.
Používejte pouze alkalické baterie stejného typu, nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
Při vložení baterií do prostoru s plastovými výstupky, dejte pozor na způsob vložení!
Viz obrázek Způsob vložení baterií.
Po vložení baterií blikne červená LED dioda.
Červená dioda potom blikne každých 40 sekund, to znamená, že je detektor funkční.
Upozornění:
Pokud nejsou vloženy všechny baterie, nelze nasadit montážní kryt!
Nasazení montážního krytu brání plastový výstupek v bateriovém prostoru.
Je nutné mít vždy vložené baterie a nasazený montážní kryt, který brání uvolnění baterií z bateriového 
prostoru.

TESTOVACÍ REŽIM
V případě potřeby nebo při každé výměně baterií můžete zkontrolovat funkčnost detektoru.
Stiskněte dlouze hlavní tlačítko cca na 5 sekund, detektor bude pípat 3× za sebou (potom bude následovat 
pauza 1,5 sekundy) a bude blikat červená LED.
Pokud nebude detektor vydávat akustický signál, zkontrolujte funkčnost baterií a způsob montáže.
Nedržte hlavní tlačítko déle než 12 sekund, jinak detektor přejde do režimu párování s dalšími jednotkami.
Je možné, že během testování začnou pípat i ostatní spárované alarmy (pokud používáte více alarmů 
v obytném prostoru).
Po uvolnění hlavního tlačítka by měli ostatní alarmy přestat pípat do 1 minuty.
Testovací režim provádějte 1× týdně, abyste se ujistili, že je alarm funkční.
Poznámka:
Akustický a optický signál při testování slouží pouze jako informace, že je detektor funkční.
Neznamená to, že byla zjištěna přítomnost kouře.

CHYBOVÝ STAV
Pokud je detektor v chybovém stavu, není funkční.
Chybový stav je indikován každých 40 sekund 1× pípnutím a po 20 sekundách od pípnutí  1× bliknutím 
červené LED.
Ihned vyměňte baterie a zkontrolujte, jestli není detektor poškozen, vyčistěte otvory detektoru např. 
vysavačem. Proveďte test funkčnosti.
Pokud i po výměně baterií bude hlášen chybový stav, obraťte se na servisní středisko.

VYBITÉ BATERIE
Vybité baterie v alarmu jsou indikovány současným 1× pípnutím/1× bliknutím červené LED každých 
40 sekund.
Ihned vyměňte baterie. Používejte pouze alkalické baterie, nepoužívejte nabíjecí baterie.
Proveďte test funkčnosti.
Doporučujeme měnit baterie 1× ročně z preventivních důvodů.

MANUÁLNÍ ZTLUMENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VYBITÉ BATERII
V případě potřeby je možné dočasně ztlumit akustický signál.
V režimu výstrahy stiskněte hlavní tlačítko, akustický signál bude ztlumen na dobu 8 hodin (souběžně 
červená LED blikne každou 8. sekundu).

KONEC ŽIVOTNOSTI DETEKTORU
Životnost detektoru je 10 let od výroby.
Po uplynutí této doby nesmí být používán a je nutné ho nahradit novým zařízením.
Datum nahrazení detektoru je uvedeno na štítku na zadní straně u textu „Zařízení nahradit“.
Pokud používáte více detektorů, nezapomeňte u všech zkontrolovat datum nahrazení za nový!

UPOZORNĚNÍ NA ALARM
V případě zjištění kouře začne detektor vydávat akustický/optický signál.
Současně opakovaně 3× pípne/3× zabliká červená LED, bude následovat ticho 1,5 sekundy.
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Délka jednoho pípnutí/bliknutí je 0,5 sekundy.
V případě zjištění zvýšené teploty (požáru) bude trvale rychle za sebou pípat a zároveň blikat červená LED.
Délka jednoho pípnutí/bliknutí je v tomto případě 0,2 sekundy.
V případě, že budete mít bezdrátově propojeno několik detektorů a některý detektor začne být v režimu 
alarmu, potom ostatní spárované detektory začnou také vydávat akustický/optický signál a to 2× rychlé 
pípnutí následované 1,2 sekundy dlouhým tichem.
Při zjištění alarmu neprodleně evakuujte budovu a ujistěte se, že všechny osoby opustily budovu.
Nezastavujte se, abyste zavolali o pomoc nebo posbírali své věci.
Kontaktujte příslušnou složku integrovaného záchranného systému.

MANUÁLNÍ ZTLUMENÍ ALARMU PŘI ALARMU
Akustický signál alarmu lze dočasně ztišit.
Stiskněte hlavní tlačítko, akustický signál se ztlumí po dobu 10 minut.
Ztlumení bude signalizováno 1× bliknutím červené LED každých 8 sekund.
Funkci ztlumení použijte pouze v případě, že se jedná o falešný poplach způsobený například párami, 
výpary z vaření nebo spálenou potravinou. Počkejte, dokud se nevyčistí vzduch.
Pokud máte spárováno více detektorů a budou v režimu alarmu, je nutné případné ztlumení provést 
na každém detektoru zvlášť.
Neodstraňujte baterie, abyste přerušili mód alarmu – detektor nebude funkční!

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ DETEKTORŮ
Detektory kouře GS558 lze vzájemně bezdrátově propojit. Toto propojení umožňuje, aby při indikaci 
alarmu jedním detektorem kouře proběhl hlasitý akustický alarm (85 dB) i pro všechna ostatní připojená 
zařízení. Tato funkce je velmi užitečná zejména pro větší vícepatrové budovy.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že je detektor vybaven bezdrátovým připojením, neumisťujte detektor (y) 
na kovový podklad. Může to snížit bezdrátový dosah.
Pro spárování dalších detektorů postupujte podle následujících pokynů:

SPÁROVÁNÍ DETEKTORŮ
1. Na prvním detektoru stiskněte dlouze hlavní tlačítko po dobu 12 sekund. Červená LED dioda začne 

trvale svítit – detektor je připraven pro spárování (tento režim trvá 30 sekund, potom detektor 
přejde do normálního režimu!).

Poznámka: Pokud chcete spárovací režim předčasně ukončit, stiskněte krátce hlavní tlačítko, červená LED 
přestane svítit.

2. Na druhém detektoru stiskněte hlavní tlačítko po dobu 1–2 sekund. Současně na prvním a druhém 
detektoru několikrát za sebou rychle zabliká červená LED dioda – oba detektory jsou propojeny.

Pokud chcete spárovat další detektory, postupujte znovu podle bodu 2. Takto můžete spárovat dohroma-
dy maximálně 30 ks detektorů. Mějte na paměti, že maximální bezdrátový dosah je 20 m. V zastavěném 
prostoru může klesnout až na 1/3.

VYMAZÁNÍ PAMĚTI SPÁROVANÝCH DETEKTORŮ
1. Na detektoru stiskněte dlouze hlavní tlačítko po dobu 16 sekund.
2. Počkejte, až červená LED dioda začne blikat rychle za sebou – uvolněte hlavní tlačítko.
3. Potom stiskněte hlavní tlačítko 2× krátce za sebou – při druhém stisku zazní pípnutí a červená LED 

přestane svítit – paměť detektoru je vymazána.
Tímto způsobem můžete postupně vymazat paměť u dalších spárovaných detektorů.

TESTOVÁNÍ SPÁROVANÝCH DETEKTORŮ
Stiskněte a držte hlavní tlačítko detektoru po dobu max. cca 45 sekund.
Postupně začnou pípat všechny ostatní spárované detektory.
Tímto způsobem si ověříte, že spárování detektorů proběhlo v pořádku.
Režim alarmu zrušíte u pípajících detektorů stiskem hlavního tlačítka.
Detektory přejdou do režimu manuálního ztlumení alarmu, který trvá 10 minut.
Potom automaticky přejdou do normálního režimu.
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Péče a údržba
Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro 
správnou obsluhu:

• Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte uživatelský manuál.
• Výrobek je nutné po 10 letech nahradit novým – viz datum výměny na zadní straně.
• Výrobek pravidelně čistěte – minimálně 1× za měsíc.
• Vysavačem opatrně vysajte případnou prach a špínu z ventilačních otvorů výrobku.
• Výrobek se nesmí barvit.
• Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým změnám 

teploty. Snížilo by to přesnost snímání.
• Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou 

způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci 
plastových částí.

• Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, kapající a stříkající vodě.
• Neumisťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku, apod.
• Neumisťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
• Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty, výrobek nezakrývejte.
• Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím 

ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
• K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čistící přípravky 

– mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
• Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
• Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do 

prodejny,kde jste jej zakoupili.
• Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální 

neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud 
na ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou 
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s 
přístrojem hrát.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, pou-
žijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům 
na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více 

informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domov-
ního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Servisní středisko:
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
Přerov
750 02

Závod:
Siterwell Electronics CO., limited No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zheijang Province, China

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že GS558 je ve shodě se zakladními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na 
webových stránkách http://www.emos.eu/download.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10.
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SK | Detektor dymu GS558
Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné informácie o inštalácii a prevádzke detektora. Pozorne si 
túto príručku prečítajte a bezpečne ju uschovajte pre budúcu potrebu. S obsluhou detektora zoznámte 
tiež všetkých ostatných obyvateľov budovy.
Vytvorte evakuačný plán pre prípad požiaru a každý mesiac vykonávajte jeho nácvik. Všetci obyvatelia 
budovy by sa mali zoznámiť so signálmi detektora, aby na ne dokázali okamžite zareagovať.
Tento detektor umožňuje odhaliť pomaly tlejúci plameň, ktorý je sprevádzaný hustým čiernym dymom 
a môže trvať niekoľko hodín, než sa zmení vo veľký požiar.

Upozornenie:
Ak u vás prebiehajú stavebné práce, pri ktorých sa práši, mali by ste detektor dymu vyňať z montážnej 
dosky, aby nedošlo k znečisteniu. Ak to nie je z nejakého dôvodu možné, je potrebné otvory detektora 
prekryť počas práce napr. igelitovým vreckom.
Prekrytý detektor nezistí požiar ani dym, takže ho každý deň po skončení prác odkryte.

Technické informácie:
Typ senzora: foto-elektronický článok
V súlade s normou EN 14604:2005/AC:2008
Životnosť zariadenia: 10 rokov
Pracovná teplota a vlhkosť: 0 až +40 °C, 5 až 90 % (bez kondenzácie)
Stupeň krytia: IP20
Akustická signalizácia: >85 dB na vzdialenosť 3 m
Dosah bezdrôtového modulu: 20 m
Prenosová frekvencia: 433 MHz, 5 mW e.r.p. max.
Počet spárovaných jednotiek: max. 30 ks
Napájanie: 2× 1,5 V AA
Spotreba: <170 µA standby režim, <80 mA režim alarmu
Spotreba bezdrôtového modulu:
Režim prijímača: <5 mA, režim vysielača: <10 mA
Citlivosť detekcie teploty: 54 až 70 °C
Citlivosť detekcie dymu: 0,122 až 0,189 dB/m
Rozmery: 120 × 120 × 35,5 mm
Hmotnosť: 120 g

Popis detektora
Predná časť

Hlavné tlačidlo TEST/STLMIŤ
LED dióda

Hlasitá siréna 
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Zadná časť
Spôsob nasadenia montážneho krytu Spôsob vloženia batérií

1

2

Inštalácia
Inštaláciu musí vykonávať kompetentná osoba.
Osoba vykonávajúca montáž je zodpovedná za inštaláciu produktu v súlade s platnými predpismi.
V prípade pochybností sa s inštaláciou obráťte na kvalifikovaných profesionálov.
Detektor nie je určený pre použitie v obytných karavanoch.
Detektor dymu by mal byť nainštalovaný ideálne vo všetkých miestnostiach domu, okrem kuchýň, 
kúpeľní a garáží.
Na každom poschodí domu, vrátane schodiska, by mal byť umiestnený minimálne jeden detektor dymu.
Detektor dymu by mal byť umiestnený na mieste, kde ho budete počuť aj v spánku, napríklad na 
chodbe pred spálňou.
Inštalujte detektor na strop každej spálne a na chodbe pred spálňou. Ak je chodba dlhšia ako 9 m, 
inštalujte detektor na oboch koncoch.
Pokiaľ máte poschodový dom, nainštalujte detektory rovnakým spôsobom na každom poschodí.
Budete tak chránení aj pred dymom, ktorý stúpa po schodoch hore zo spodného poschodia.
V pivnici inštalujte detektor na strop v dolnej časti schodiska.
Detektor dymu neinštalujte do kúpeľní ani do kuchýň, vodná para a para z pokrmov totiž môže spúšťať 
falošné poplachy. V garáži by zasa mohol reagovať na výfukové plyny z vášho vozidla.
Ventilačné otvory výstražného zariadenia nesmú byť zakryté.
Nestriekajte aerosólové prípravky v blízkosti a na výstražné zariadenie.
Výstražné zariadenie sa nesmie farbiť.

Poznámka:
Národné predpisy sa vo vzťahu k počtu a umiestnenia dymových hlásičov rôzni. V prípade pochybností sa 
obráťte napríklad na Hasičský záchranný zbor.
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Nákres vhodného umiestnenia detektora

TU
NEINŠTALUJTE

NAJVYŠŠÍ BOD STROPU

DIAGRAM 2

500 mm

1000 mm

TU NEINŠTALOVAŤ

INŠTALUJTE KDEKOĽVEK 
V TOMTO PRIESTORE

„MRTVÝ“ 
PRIESTOR

STROP

BOČNÁ 
STENA

NAJVHODNEJŠIE 
UMIESTNENIE NIKDY 

NEUMIESTŇOVAŤ

PRIJATEĽNÉ 
UMIESTNENIE

DIAGRAM 1

MINIMUM
50 cm

MINIMUM

MAXIMUM

10 cm

30,5 cm

INŠTALÁCIA ZARIADENIA NA STENU
Vyvŕtajte dva otvory (ø 5 mm) do steny, vzdialenosť otvorov medzi sebou by mala byť 60 mm.
Do otvorov zasuňte priložené hmoždinky, priložte montážnu dosku a pomocou skrutiek ju pripevnite 
na stenu.
Vložte do detektora batérie a vyskúšajte jeho funkčnosť pozri Testovací režim.
Ak je detektor funkčný, nasaďte zadnú stranu detektora na montážny kryt do dvoch fixačných výstupkov 
a otočte v smere šípok, viď obrázok Spôsob nasadenia montážneho krytu.

Spôsob nasadenia montážneho krytu

1. Otvory v stene

2. Hmoždinky

3. Montážna podložka

4. Skrutky

5. Detektor

1

2
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UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Vložte batérie (2× 1,5 V AA) do batériového priestoru na zadnej strane zariadenia.
Používajte len alkalické batérie rovnakého typu, nikdy nepoužívajte nabíjacie batérie.
Pri vložení batérií do priestoru s plastovými výstupkami, dajte pozor na spôsob vloženie!
Viď obrázok Spôsob vloženia batérií.
Po vložení batérií blikne červená LED dióda.
Červená dióda potom blikne každých 40 sekúnd, to znamená, že je detektor funkčný.
Upozornenie:
Pokiaľ nie sú vložené všetky batérie, nemožno nasadiť montážny kryt!
Nasadenie montážneho krytu bráni plastový výstupok v batériovom priestore.
Je nutné mať vždy vložené batérie a nasadený montážny kryt, ktorý bráni uvoľneniu batérií z batériového 
priestoru.

TESTOVACÍ REŽIM
V prípade potreby alebo pri každej výmene batérií môžete skontrolovať funkčnosť detektora.
Stlačte dlhšie hlavné tlačidlo cca 5 sekúnd, detektor bude pípať 3× za sebou (potom bude nasledovať 
pauza 1,5 sekundy) a bude blikať červená LED.
Pokiaľ nebude detektor vydávať akustický signál, skontrolujte funkčnosť batérií a spôsob montáže.
Nedržte hlavné tlačidlo dlhšie ako 12 sekúnd, inak detektor prejde do režimu párovania s ďalšími 
jednotkami.
Je možné, že počas testovania začnú pípať aj ostatné párované alarmy (ak používate viac alarmov 
v obytnom priestore).
Po uvoľnení hlavného tlačidla by mali ostatné alarmy prestať pípať do 1 minúty.
Testovací režim vykonávajte 1× týždenne, aby ste sa uistili, že je alarm funkčný.
Poznámka:
Akustický a optický signál pri testovaní slúži iba ako informácia, že je detektor funkčný.
Neznamená to, že bola zistená prítomnosť dymu.

CHYBOVÝ STAV
Ak je detektor v chybovom stave, nie je funkčný.
Chybový stav je indikovaný každých 40 sekúnd 1× pípnutím a po 20 sekundách od pípnutia 1× blik-
nutím červenej LED.
Ihneď vymeňte batérie a skontrolujte, či nie je detektor poškodený, vyčistite otvory detektora napr. 
vysávačom. Vykonajte test funkčnosti.
Ak aj po výmene batérií bude hlásený chybový stav, obráťte sa na servisné stredisko.

VYBITÉ BATÉRIE
Vybité batérie v alarme sú indikované súčasným 1× pípnutím/1× bliknutím červenej LED každých 
40 sekúnd.
Ihneď vymeňte batérie. Používajte len alkalické batérie, nepoužívajte nabíjacie batérie.
Vykonajte test funkčnosti.
Odporúčame meniť batérie 1× ročne z preventívnych dôvodov.

MANUÁLNE STLMENIE AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PRI VYBITEJ BATÉRII
V prípade potreby je možné dočasne stlmiť akustický signál.
V režime výstrahy stlačte hlavné tlačidlo, akustický signál bude stlmený na dobu 8 hodín (súbežne 
červená LED blikne každú 8. sekundu).

KONIEC ŽIVOTNOSTI DETEKTORA
Životnosť detektora je 10 rokov od výroby.
Po uplynutí tejto doby nesmie byť používaný a je nutné ho nahradiť novým zariadením.
Dátum nahradenia detektora je uvedený na štítku na zadnej strane pri texte „Zariadenie nahradiť“.
Ak používate viac detektorov, nezabudnite pri všetkých skontrolovať dátum nahradenia za nový!

UPOZORNENIE NA ALARM
V prípade zistenia dymu začne detektor vydávať akustický/optický signál.



18

Súčasne opakovane 3× pípne/3× zabliká červená LED, bude nasledovať ticho 1,5 sekundy.
Dĺžka jedného pípnutia/bliknutia je 0,5 sekundy.
V prípade zistenia zvýšenej teploty (požiaru) bude trvale rýchlo za sebou pípať a zároveň blikať červená LED.
Dĺžka jedného pípnutia/bliknutia je v tomto prípade 0,2 sekundy.
V prípade, že budete mať bezdrôtovo prepojených niekoľko detektorov a niektorý detektor začne byť 
v režime alarmu, potom ostatné spárované detektory začnú tiež vydávať akustický/optický signál a to 
2× rýchle pípnutie nasledované 1,2 sekundy dlhým tichom.
Pri zistení alarmu okamžite evakuujte budovu a uistite sa, že všetky osoby opustili budovu.
Nezastavujte sa, aby ste zavolali o pomoc alebo pozbierali svoje veci.
Kontaktujte príslušnú zložku integrovaného záchranného systému.

MANUÁLNE STLMENIE ALARMU PRI ALARME
Akustický signál alarmu možno dočasne stíšiť.
Stlačte hlavné tlačidlo, akustický signál sa stlmí po dobu 10 minút.
Stlmenie bude signalizované 1× bliknutím červenej LED každých 8 sekúnd.
Funkciu stlmenia použite iba v prípade, že sa jedná o falošný poplach spôsobený napríklad parami, 
výpary z varenia alebo spálenú potravinu. Počkajte, kým sa nevyčistí vzduch.
Ak máte spárovaných viac detektorov a budú v režime alarmu, je nutné prípadné stlmenie vykonať na 
každom detektore zvlášť.
Neodstraňujte batérie, aby ste prerušili mód alarmu - detektor nebude funkčný!

BEZDRÔTOVÉ PREPOJENIE DETEKTOROV
Detektory dymu GS558 možno vzájomne bezdrôtovo prepojiť. Toto prepojenie umožňuje, aby pri 
indikácii alarmu jedným detektorom dymu prebehol hlasný akustický alarm (85 dB) aj pre všetky 
ostatné pripojené zariadenia. Táto funkcia je veľmi užitočná najmä pre väčšie viacposchodové budovy.
Upozornenie: Vzhľadom na to, že je detektor vybavený bezdrôtovým pripojením, neumiestňujte detek-
tor (y) na kovový podklad. Môže to znížiť bezdrôtový dosah.
Pre spárovanie ďalších detektorov postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

SPÁROVANIE DETEKTOROV
1. Na prvom detektore stlačte dlhšie hlavné tlačidlo po dobu 12 sekúnd. Červená LED dióda začne 

trvale svietiť - detektor je pripravený pre spárovanie (tento režim trvá 30 sekúnd, potom detektor 
prejde do normálneho režimu!).

Poznámka: Ak chcete spárovací režim predčasne ukončiť, stlačte krátko hlavné tlačidlo, červená LED 
prestane svietiť.

2. Na druhom detektore stlačte hlavné tlačidlo po dobu 1–2 sekúnd. Súčasne na prvom a druhom 
detektore niekoľkokrát za sebou rýchlo zabliká červená LED dióda - oba detektory sú prepojené.

Ak chcete spárovať ďalšie detektory, postupujte znova podľa bodu 2. Takto môžete spárovať dohromady 
maximálne 30 ks detektorov. Majte na pamäti, že maximálny bezdrôtový dosah je 20 m. V zastavanom 
priestore môže klesnúť až na 1/3.

VYMAZANIE PAMÄTE SPÁROVANÝCH DETEKTOROV
1. Na detektore stlačte dlhšie hlavné tlačidlo po dobu 16 sekúnd.
2. Počkajte, až červená LED dióda začne blikať rýchlo za sebou - uvoľnite hlavné tlačidlo.
3. Potom stlačte hlavné tlačidlo 2× krátko za sebou - pri druhom stlačení zaznie pípnutie a červená 

LED prestane svietiť - pamäť detektora je vymazaná.
Týmto spôsobom môžete postupne vymazať pamäť u ďalších spárovaných detektorov.

TESTOVANIE SPÁROVANÝCH DETEKTOROV
Stlačte a držte hlavné tlačidlo detektora po dobu max. cca 45 sekúnd.
Postupne začnú pípať všetky ostatné spárované detektory.
Týmto spôsobom si overíte, že spárovanie detektorov prebehlo v poriadku.
Režim alarmu zrušíte u pípajúcich detektorov stlačením hlavného tlačidla.
Detektory prejdú do režimu manuálneho stlmenia alarmu, ktorý trvá 10 minút.
Potom automaticky prejdú do normálneho režimu.
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Starostlivosť a údržba
Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko 
rád pre správnu obsluhu:

• Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
• Výrobok je nutné po 10 rokoch nahradiť novým - viď dátum výmeny na zadnej strane. Výrobok 

pravidelne čistite - minimálne 1× za mesiac. Vysávačom opatrne vysajte prípadnú špinu a prach z 
ventilačných otvorov výrobku.

• Výrobok sa nesmie farbiť.
• Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlym zmenám 

teploty. Znížilo by to presnosť snímania.
• Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrasom - môžu spôsobiť jeho po-

škodenie.
• Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti - môžu 

spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu 
plastových častí.

• Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhku, kvapkajúcej a striekajúcej vode.
• Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, a pod.
• Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
• Nevkladajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety, výrobok nezakrývajte.
• Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku - môžete ho poškodiť a automaticky tým 

ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
• Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace 

prípravky - mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
• Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
• Pri poškodení alebo chybe výrobku nerobte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu do 

predajne, kde ste ho zakúpili.
• Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo 

mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní 
prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané, alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia tohto 
prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že 
sa nebudú s prístrojom hrať

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, 
použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prí-

rodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na 
spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Servisné stredisko:
EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, 750 02

Závod:
Siterwell Electronics CO., limited No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zheijang Province, China

EMOS SK s.r.o. prehlasuje, že GS558 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými 
ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o 
zhode možno nájsť na webových stránkach http://www.emos.eu/download.
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HU | Füstérzékelő GS558
Az útmutató fontos biztonsági információkat tartalmaz az érzékelő üzembe helyezésével és működésével 
kapcsolatban. Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és tárolja azt biztonságos helyen – később is szüksége 
lehet rá. Mutassa be az érzékelő működését az épületben tartózkodóknak.
Készítsen tűzeset esetén alkalmazandó menekülési tervet, és havonta egyszer tartson próbariadót. Az 
épületben tartózkodó összes személynek ismernie kell az érzékelő jelzéseit annak érdekében, hogy 
azokra azonnal reagálhassanak.
Az érzékelő a sűrű, fekete füsttel járó lassú tüzet érzékeli. Az ilyen lángok esetén akár órák szükségesek 
ahhoz, hogy nagyobb tűz kialakuljon.

Megjegyzés:
Ha a helyszínen nagy porral járó építkezési munkálatok zajlanak, az érzékelő védelme érdekében szerelje 
le azt a rögzítőlapról. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, a munkálatok idejére takarja le az 
érzékelő nyílásait például egy műanyag zacskóval.
A letakart érzékelő nem érzékeli a tüzet és a füstöt. A nap végén, a munkálatok végeztével vegye le 
a védőtakarót.
Műszaki adatok:
Érzékelő típusa: fotoelektromos cella
Megfelel a EN 14604:2005/AC:2008. sz. változata előírásainak.
Hasznos élettartam: 10 év
Működési hőmérséklet és páratartalom: 0 és +40 °C között, 5–90% (páralecsapódás nélkül)
Védettségi fokozat: IP20
Figyelmeztető hangjelzés: >85 dB 3 m-es hatótávolságban
Vezeték nélküli modul hatóköre: 20 m
Átviteli frekvencia: 433 MHz, max. 5 mW kisugárzott teljesítmény
Párosított egységek száma: max. 30 db
Tápellátás: 2 db 1,5 V AA
Fogyasztás: készenléti üzemmódban <170 µA, riasztási üzemmódban <80 mA
Vezeték nélküli modul fogyasztása:
Jelvevő üzemmód: <5 mA, jeladó üzemmód: <10 mA
A hőmérséklet-érzékelő funkció érzékenysége: 54–70 °C
A füstérzékelő funkció érzékenysége: 0,122–0,189 dB/m
Méret: 120 × 120 × 35,5 mm
Súly: 120 g

Az érzékelő részei
Elölnézet

TEST/SILENCE (TESZT/NÉMÍTÁS) fő gomb
LED

Hangjelző sziréna
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Hátulnézet
A szerelőlap felszerelése Az elemek behelyezése

1

2

Felszerelés
Az üzembe helyezést szakembernek kell végeznie.
Az üzembe helyezést végző szakember felelős azért, hogy a termék megfeleljen a hatályos előírásoknak.
Ha kétségei támadnak, bízza az üzembe helyezést szakemberre.
Az érzékelő lakóautókban nem használható.
Ideális esetben az épület összes helyiségébe kell szerelni érzékelőt, kivéve a konyhát, fürdőszobát és a 
garázst. Az épület összes emeletére kell szerelni legalább egy érzékelőt, beleértve a lépcsőket.
A füstérzékelőt olyan helyre kell helyezni, ahonnan alvás közben jól hallható a hangja (pl. a közlekedőbe, 
ahonnan a hálószoba nyílik).
Minden hálószobában és az azokkal szomszédos közlekedőben szereljen füstérzékelőt a plafonra. Ha a 
közlekedő 9 méternél hosszabb, mindkét végébe szereljen érzékelőt.
Többszintes épület esetén minden szinten ugyanúgy szerelje be az érzékelőt.
Így védve lesz az alsó szintről felfelé áramló füst ellen.
A pincében a lépcső aljához közel, a plafonra szerelje az érzékelőt.
Ne szerelje fel az érzékelőt fürdőszobában vagy konyhában, mivel a víz- vagy ételgőz téves riasztást 
okozhat. A garázsban a gépjármű kipufogógáza beindíthatja a riasztót.
A jelzőberendezés szellőzőnyílásait tilos letakarni.
Ne permetezzen spray-t a jelzőberendezés közelében vagy magára a berendezésre.
Ne fesse le a jelzőberendezést.

Megjegyzés:
Az adott országban érvényes előírások az érzékelők számától és elhelyezésétől függően változhatnak.
Ha kétsége van, forduljon például a tűzoltósághoz.
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Az érzékelő megfelelő elhelyezésének ábrája

NEM 
MEGFELELŐ

MENNYEZET SARKA

DIAGRAM 2

500 mm

1000 mm

NEM MEGFELELŐ 
TERÜLET

EZEN A TERÜLETEN 
BÁRHOVA

HOLTTÉR

PLAFON

OLDALSÓ 
FAL

LEGJOBB
NEM MEGFELELŐ

ELFOGADHATÓ

DIAGRAM 1

MINIMUM
50 cm

MINIMUM

MAXIMUM

10 cm

30,5 cm

A KÉSZÜLÉK FALRA SZERELÉSE
Fúrjon két lyukat (ø 5 mm) a falba. A furatok közötti távolság 60 mm legyen.
Helyezze be a csomagban lévő tipliket a nyílásokba, illessze fel a szerelőlapot, majd csavarok segítsé-
gével rögzítse azt a falra.
Helyezze be az elemeket az érzékelőbe, és tesztelje a készülék működését (lásd a Teszt üzemmód 
című részt).
Ha az érzékelő működik, illessze annak hátulját a szerelőlapon lévő két csapra, majd forgassa el a nyilakkal 
jelzett irányba. Lásd „A szerelőlap felszerelése” című ábrát.

A szerelőlap felszerelése

1. Falba fúrt lyukaki

2. Tiplik

3. Szerelőlap

4. Csavarok

5. Érzékelő

1

2
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ÜZEMBE HELYEZÉS
Helyezzen be 2 db 1,5 V-os AA elemet a készülék hátulján lévő elemtartóba.
Csak azonos típusú alkálielemeket használjon, az újratölthető elemek használata tilos.
Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be az elemeket a műanyag kapcsokkal rendelkező rekeszbe.
Lásd „Az elemek behelyezése” című ábrát.
Az elemek behelyezése után a piros LED villog.
Ezután a LED 40 másodpercenként pirosan villog, jelezve, hogy az érzékelő megfelelően működik.
Figyelem:
A készülék fedelét csak akkor zárja vissza, ha az összes elemet behelyezte.
Az elemtartó rekeszben lévő műanyag kapocstól nem szerelhető fel a készülék fedele.
Az elemek akkor nem esnek ki az elemtartó rekeszből, ha az összes elem és a szerelőlap is a helyén van.

TESZT ÜZEMMÓD
Az érzékelő működése szükség szerint vagy az elemek cseréjekor tesztelhető.
Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a fő gombot. Az érzékelő egymás után 3-szor sípol 
(melyet egy 1,5 másodperces szünet követ), majd a piros LED villog.
Ha az érzékelő nem ad ki hangjelzést, ellenőrizze az elemeket és az egységet.
Ne tartsa lenyomva a fő gombot 12 másodpercnél hosszabb ideig, mivel ilyenkor az érzékelő társítási 
üzemmódra vált.
Előfordulhat, hogy a tesztelés alatt más párosított riasztó is sípolni kezd (amennyiben több riasztót is 
használ a lakásban).
Ha elengedi a fő gombot, a többi riasztó sípolása 1 percen belül leáll.
A riasztó megfelelő működését hetente ellenőrizze a teszt üzemmód segítségével.
Megjegyzés:
A tesztelést kísérő hang- és fényjelzések kizárólag az érzékelő megfelelő működését jelzik.
Nem utalnak füst jelenlétére.

HIBA ÉSZLELÉSE
Ha az érzékelő hibát észlel, nem működik.
Hiba észlelésekor 40 másodpercenként sípolás hallatszik, és a sípolás után 20 másodperccel a piros 
LED felvillan.
Azonnal cserélje ki az elemeket, és ellenőrizze, hogy károsodott-e az érzékelő. Tisztítsa meg az érzékelő 
nyílásait például porszívó segítségével. Tesztelje a készülék működését.
Ha a hiba az elemek cseréjét követően sem szűnik meg, forduljon a szervizközponthoz.

LEMERÜLT ELEMEK
Lemerült elemek esetén 40 másodpercenként hangjelzés hallatszik, és ezzel egy időben a piros LED felvillan.
Azonnal cserélje ki az elemeket. Kizárólag alkálielemeket használjon! Ne használjon újratölthető elemeket!
Tesztelje a készülék működését.
Elővigyázatosságból érdemes évente cserélni az elemeket.

A LEMERÜLT ELEMRE FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS KÉZI NÉMÍTÁSA
Szükség esetén a figyelmeztető hangjelzés ideiglenesen leállítható.
Riasztás üzemmódban nyomja meg a fő gombot. A hangjelzés 8 órára kikapcsol (a piros LED 8 má-
sodpercenként villog).

AZ ÉRZÉKELŐ HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK VÉGE
Az érzékelő a gyártástól számított 10 évig használható.
A működési időtartam lejárta után az érzékelő nem használható, és új készülékre kell cserélni.
A csere időpontját lásd a hátlapon lévő címkén, a „Replace device” (Készülék cseréje) felirat mellett.
Ha több érzékelőt használ, mindenképpen ellenőrizze azok lejárati időpontját!

RIASZTÁS
Füst észlelésekor az érzékelő hang- és fényjelzést ad.
Ezzel egy időben az érzékelő sípol, és a piros LED egymás után 3-szor felvillan 1,5 másodperces szü-
netekkel.
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Egy sípolás és villanás 0,5 másodpercig tart.
Magas hőmérséklet (tűz) észlelésekor az érzékelő sípol, és a piros LED folyamatosan és gyorsan villog.
Ebben az esetben egy sípolás és villanás 0,2 másodpercig tart.
Ha több érzékelő csatlakozik egymáshoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, és egyikük riasztás 
üzemmódba kapcsol, a többi párosított érzékelő is hang- és fényjelzést ad ki (2 gyors sípolás, majd 1,2 
másodperces csönd).
Riasztáskor azonnal hagyja el az épületet, és gondoskodjon arról, hogy mindenki más is így tegyen.
Ne álljon meg segítséget hívni vagy az értékeit összegyűjteni.
Értesítse az illetékes segélyszolgálatot.

A BEKAPCSOLT RIASZTÁS KÉZI NÉMÍTÁSA
A riasztó hangjelzése ideiglenesen leállítható.
Nyomja meg a fő gombot: a hangjelzés 10 percre kikapcsol.
Némítás alatt a piros LED 8 másodpercenként villog.
A némítás funkciót kizárólag téves riasztáskor használja, például gőz, főzéskor keletkező pára vagy 
odaégett étel esetén. Várja meg, amíg kitisztul a levegő.
Ha több párosított érzékelő is riasztás üzemmódba kapcsol, az érzékelőket egyesével kell lenémítani.
Ne vegye ki az elemeket a riasztás leállításához, mivel ilyenkor a riasztó kikapcsol.

ÉRZÉKELŐK KÖZÖTTI VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT
A GS558 típusú füstérzékelők egymáshoz csatlakoztathatók vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Ennek 
a kapcsolatnak köszönhetően a riasztó hangjelzés (85 dB) mindegyik készüléken megszólal, ha egyikük 
füstöt érzékel. Ez a funkció a nagyobb, többszintes épületek esetén különösen hasznos.
Figyelem: Az érzékelő vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik, ezért ne szerelje azt (y) fémet tartalmazó 
alapra. Ez ugyanis csökkentheti a vezeték nélküli hatótávolságot.
További érzékelők csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

ÉRZÉKELŐK PÁROSÍTÁSA
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 12 másodpercig az első érzékelő fő gombját. Kigyullad a piros 

LED – az érzékelő készen áll a párosításra (ez az üzemmód 30 másodpercig aktív, ezt követően az 
érzékelő normál üzemmódba kapcsol).

Megjegyzés: Ha idő előtt le szeretné állítani a párosítás üzemmódot, nyomja meg röviden a fő gombot. A 
piros LED kialszik.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 1–2 másodpercig a második érzékelő fő gombját. Az első és 
a második érzékelőn lévő piros LED többször egymás után gyorsan villog – mindkét érzékelő 
csatlakoztatása megtörtént.

Ha további érzékelőket kíván párosítani, ismételje meg a folyamatot a 2. lépéstől. Ezzel az eljárással 
maximum 30 érzékelő párosítható. Ne feledje, hogy a vezeték nélküli hatótávolság 20 méter. Beépített 
területen a hatótávolság harmadára csökkenhet.

A TÁRSÍTOTT ÉRZÉKELŐK MEMÓRIÁJÁNAK TÖRLÉSE
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 16 másodpercig az érzékelő fő gombját.
2. Várjon, amíg a piros LED gyorsan villogni nem kezd, majd engedje el a fő gombot.
3. Ezután nyomja meg a fő gombot kétszer egymás után: a második megnyomáskor sípolás hallatszik, 

és a piros LED villogása megszűnik. Az érzékelő memóriája törlődött.
A többi érzékelő memóriájának törléséhez ismételje meg ugyanezt a folyamatot.

TÁRSÍTOTT ÉRZÉKELŐK TESZTELÉSE
Nyomja meg és tartsa lenyomva max. 45 másodpercig az érzékelő fő gombját.
A párosított érzékelők egymás után sípolni kezdenek.
Ekkor ellenőrizhető, hogy megfelelően történt-e az érzékelők párosítása.
A sípoló érzékelők riasztás üzemmódjának kikapcsolásához nyomja meg a fő gombot.
Az érzékelők 10 percre a riasztás kézi némítása üzemmódba kapcsolnak.
Ezt követően automatikusan normál üzemmódba kapcsolnak.
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Ápolás és karbantartás
A termék megfelelő használat esetén hosszú évekig hibátlanul működik. Néhány tanács
a megfelelő működéshez:

• A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
• A készüléket 10 év után cserélni kell – a csere időpontját lásd a hátlapon. Rendszeresen, legalább 

havonta egyszer tisztítsa meg a készüléket. Porszívó segítségével óvatosan távolítsa el a szennye-
ződést és a port a készülék szellőzőnyílásaiból.

• Ne fesse le a készüléket.
• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, szélsőséges hidegnek vagy nedvességnek, illetve 

hirtelen hőmérséklet-változásnak. Ez rontja az érzékelés pontosságát.
• Ne helyezze a készüléket rezgésnek vagy rázkódásnak kitett helyre, mivel ezek károsíthatják a 

terméket.
• Óvja a terméket a túlzott erőhatástól, ütésektől, portól, magas hőmérséklettől és páratartalomtól, 

mivel ezek hibás működéshez, az elemek rövidebb élettartamához és károsodásához, vagy a 
műanyag részek deformálódásához vezethetnek.

• A terméket ne tegye ki csapadéknak vagy magas páratartalomnak, rácsöpögő vagy ráfröccsenő 
víznek.

• Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal járó tárgyakat (pl. égő gyertyát).
• Ne helyezze a terméket nem megfelelően szellőző helyre.
• Ne helyezzen tárgyakat a termék szellőzőnyílásaiba, és ne takarja le a készüléket.
• Ne módosítsa a termék belső elektromos áramköreit – ezzel károsíthatja a készüléket, illetve a 

garancia automatikusan érvényét veszti. A termék javítását kizárólag szakképzett személy végezheti.
• A termék tisztításához használjon enyhén nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószert vagy 

tisztítószert. Ezek megkarcolhatják a műanyag részeket, vagy korróziót okozhatnak az elektromos 
áramkörökön.

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Károsodás vagy meghibásodás esetén ne végezze el önállóan a készülék javítását. A javítást bízza 

az üzletre, ahol a terméket vásárolta.
• A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek 

hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyermekeket) kizárólag a biztonságukért felelős 
személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják . Ne hagyja 
felügyelet nélkül a gyermekeket, és ügyeljen arra, hogy ne használják a készüléket játékszerként.

Az élettartama végét elért készüléket és elemeket ne a háztartási hulladékba helyezze, hanem 
adja le a szelektív hulladékgyűjtő pontokon. A termék szabályszerű hulladékkezelésével elkerül-
hetők az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások. Az anyagok újrafeldol-

gozásával óvjuk a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további tájékoz-
tatásért forduljon az önkormányzathoz, a háztartási hulladék feldolgozását végző társasághoz vagy az 
üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Szervizközpont:
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
Přerov
750 02

Gyártóüzem:
Siterwell Electronics CO., limited No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zheijang Province, China

Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az GS558 + az érzékelő megfelelnek a 2014/53/EK irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. 
A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: http://www.emos.eu/download.



32

SI | Detektor dima GS558
Navodila vsebujejo pomembne varnosten informacije o namestitvi in delovanju detektorja. Navodila 
pozorno 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
V skladu s standardom EN 14604:2005/AC:2008
Življenjska doba naprave: 10 let
Delovna temperatura in vlažnost: 0 do +40 °C, 5 do 90 % (brez kondenzacije)
Stopnja zaščite: IP20
Zvočna signalizacija: >85 dB v razdalji 3 m
Doseg brezžičnega modula: 20 m
Prenosna frekvenca: 433 MHz, 5 mW e.r.p. max.
Število povezanih enot: max. 30 kom
Napajanje: 2× 1,5 V AA
Poraba: <170 µA način pripravljenosti, <80 mA način alarma
Poraba brezžičnega modula:
Način sprejemnika: <5 mA, način oddajnika: <10 mA
Občutljivost detekcije temperature: 54 do 70 °C
Občutljivost detekcije dima: 0,122 do 0,189 dB/m
Dimenzije: 120 × 120 × 35,5 mm
Teža: 120 g

Opis detektorja
Prednji del

Glavna tipka TEST/UTIŠANJE
LED dioda

Glasna sirena
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Zadnji del
Način namestitve montažnega pokrov Način vstavitve baterij

1

2

Instalacija
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 bi bil idealno nameščen v vseh prostorih hiše, razen kuhinje, kopalnice in garaže. Na 
vsakem nadstropju hiše, vključno s stopniščem, naj je nameščen najmanj eden detektor dima.
Detektor dima naj je 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 lažnive alarme. V garaži bi detektor lahko reagiral 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.

Opomba:
Nacionalni predpisi se glede na število in lokacijo javljalnikov dima razlikujejo.
V primeru dvomov se obrnite na primer na gasilsko enoto.
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Načrt primerne lokacije detektorja

NE 
NAMEŠČAJTE TU

NAJVIŠJA TOČKA STROPA

DIAGRAM 2

500 mm

1000 mm

NE 
NAMEŠČAJTE TU

NAMESTITE KJERKOLI  
V TEM PROSTORU

„MRTVI“  
PROSTOR

STROP

STRANSKA 
STEN

NAJPRIMERNEJŠE 
MESTO

NIKOLI NE 
NAMEŠČATI

SPREJEMLJIVO 
MESTE

DIAGRAM 1

MINIMUM
50 cm

MINIMUM

MAXIMUM

10 cm

30,5 cm

NAMESTITEV NAPRAVE NA STENO
V steno izvrtajte dve izvrtini (ø 5 mm), medsebojna razdalja odprtin naj bi bila 60 mm.
V izvrtini vstavite priložena stenska vložka, priložite montažno ploščo in s pomočjo vijakov jo pritrdite 
na steno.
V detektor vstavite baterije in preverite njegovo delovanje, glej Preizkusni način.
Če detektor deluje, namestite zadnjo stran detektorja na montažni pokrov v dve fiksacijski izboklini in 
obrnite v smeri puščic, glej sliko Način namestitve montažnega pokrova.

Način namestitve montažnega pokrova

1. Izvrtini v sten

2. Stenska vložkaa

3. Montažna podložka 

4. Vijakaa

5. Detektor

1

2
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AKTIVIRANJE NAPRAVE
Bateriji (2× 1,5 V AA) vstavite v prostor za baterije 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!
Glej sliko Način vstavitve baterij.
Po vstavitvi baterij utripne rdeča LED dioda.
Rdeča dioda bo nato utripala vsakih 40 sekund, to pomeni, da detektor deluje.
Opozorilo: Če niso vstavljene vse baterije, montažnega pokrova ni možno namestiti!
Namestitev montažnega pokrova preprečuje plastična izboklina v prostoru za baterije.
Vedno je treba imeti vstavljene baterije in nameščen pokrov za baterije, ki preprečuje popuščanje baterij v 
prostoru za baterije.

PREIZKUSNI NAČIN
V primeru potrebe ali pri vsaki zamenjavi baterij lahko preverite delovanje detektorja.
Glavno tipko pritisnite cca za 5 sekund, detektor bo 3× zaporedoma zapiskal (nato bo sledila pavza 
1,5 sekunde) in utripala bo rdeča LED.
Če detektor ne bo oddajal akustičnega signala, preverite delovanje baterij in način namestitve.
Glavne tipke ne držite dlje kot 12 sekund, drugače se detektor preklopi v način povezovanja z drugimi 
enotami.
Možno je, da med preizkusom začnejo piskati tudi ostali povezani alarmi (če v stanovanjskem prostoru 
uporabljate več alarmov).
Po sprostitvi glavne tipke bi ostali alarmi v 1 minuti mogli nehati piskat.
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 40 sekund z 1× piskom in po 20 sekundah od piska z 1× utripom 
rdeče 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 40 sekund.
Baterije takoj zamenjajte. Uporabljajte le alkalne baterije, ne uporabljajte polnilnih baterij.
Izvedite preizkus delovanja.
Svetujemo, da se bateriji iz preventivnih razlogov menjata 1× letno.

ROČNO UTIŠANJE ZVOČNEGA SIGNALA PRI IZPRAZNJENI BATERIJI
Zvočni signal je možno v primeru potrebe začasno utišati.
V načinu alarma pritisnite na glavno tipko, zvočni signal se za 8 ur utiša (obenem bo rdeča LED utripnila 
vsako 8. sekundo).

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, da datum zamenjave z novim preverite pri vseh detektorjih!

OPOZORILO NA ALARM
V primeru zaznave dima začne detektor oddajati akustičen/optičen signal.
Istočasno ponovno 3× zapiska/3× utripne rdeča LED, sledilo bo 1,5 sekunde tišine.
Dolžina enega piska/utripa je 0,5 sekunde.
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V primeru ugotovitve povečane temperature (požara) bo nepretrgoma hitro zaporedoma piskal in 
hkrati bo utripala rdeča LED.
Dolžina enega piska/utripa je v tem primeru 0,2 sekunde.
V primeru, da boste imeli brezžično povezanih več detektorjev in kateri od njih se preklopi v način 
alarma, potem bodo ostali povezani detektorji začeli tudi oddajati akustičen/optičen signal, in sicer 2× 
hiter pisk, ki mu sledi 1,2 sekunde trajajoča tišina.
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.

ROČNO UTIŠANJE ALARMU PRI ALARMU
Zvočni signal je možno začasno utišati.
Pritisnite na glavno tipko, akustičen signal se za 10 minut utiša.
Utišanje bo signaliziral 1× utrip rdeče LED vsakih 8 sekund.
Funkcijo utišanje uporabite samo v primeru, da gre za lažni alarm, povzročen na primer
s paro, hlapi iz kuhanja ali s prismojeno hrano. Počakajte, dokler se zrak ni čist.
Če imate povezanih več detektorjev in bodo v načinu alarma, je treba morebitno utišanje izvesti na 
vsakem detektorju posebej.

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

BREZŽIČNA POVEZAVA DETEKTORJEV
Detektorje dima GS558 je možno med seboj brezžično povezati. Ta povezava omogoča, da se pri zaznavi 
alarma s strani enega detektorja dima sproži glasen zvočni alarm (85 dB) tudi za vse ostale priključene 
naprave. Ta funkcija je zelo koristna predvsem za večje večnadstropne stavbe.
Opozorilo: Glede na to, da je detektor opremljen z brezžično povezavo, detektor (-jev) ne nameščajte 
na kovinsko podlago. To lahko zniža brezžični doseg.
Za povezovanje drugih detektorjev postopajte po naslednjih navodilih:

POVEZOVANJE DETEKTORJEV
1. Na prvem detektorju pritisnite za 12 sekund na glavno tipko. Rdeča LED dioda začne trajno 

svetiti – detektor je pripravljen za povezovanje (ta način traja 30 sekund, nato detektor preklopi 
v normalen način!).

Opomba: Če želite način povezovanja predčasno končati, pritisnite na kratko na glavno tipko, rdeča LED 
neha svetiti.

2. Na drugem detektorju pritisnite za 1–2 sekundi na glavno tipko. Hkrati na prvem in drugem detek-
torju večkrat zaporedoma hitro utripne rdeča LED dioda – oba detektorja sta povezana.

Če želite povezati druge detektorje, postopajte ponovno po točki 2. Na ta način lahko povežete največ 
30 kom detektorjev. Upoštevajte, da je maksimalen brezžičen doseg 20 m. V pozidanem prostoru lahko 
pade vse na 1/3.

IZBRIS SPOMINA POVEZANIH DETEKTORJEV
1. Na detektorju pritisnite za 16 sekund na glavno tipko.
2. Počakajte, da začne hitro utripati rdeča LED dioda – sprostite glavno tipko.
3. Nato pritisnite 2× zaporedoma na kratko na glavno tipko – pri drugem pritisku se oglasi pisk in 

rdeča LED neha svetiti – spomin detektorja je izbrisan.
Na ta način lahko postopoma izbrišete spomin pri drugih povezanih detektorjih.

PREIZKUŠANJE POVEZANIH DETEKTORJEV
Pritisnite in za največ cca 45 sekund držite glavno tipko detektorja.
Postopoma začnejo piskati vsi ostali povezani detektorji.
Na ta način preverite, ali je bilo povezovanje detektorjev uspešno.
Način alarma pri piskajočih detektorjih ukinete s pritiskom na glavno tipko.
Detektorji se preklopijo v način ročnega utišanja alarma, ki traja 10 minut.
Nato se avtomatsko preklopijo v normalen način.
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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.

Izdelka niti baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, 
uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov. S pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili ne-
gativne vplive na človeško zdravje in okolje. Recikliranje materialov prispeva varstvu naravnih 

virov. Več informacij o recikliranju tega izdelka Vam ponudijo upravne enote, organizacije za obdelavo 
gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Servisni center:
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
Přerov
750 02

Obrat:
Siterwell Electronics CO., limited No.666 Qingfeng Road,
Jiangbei District, Ningbo, Zheijang Province, China

Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta GS558 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi 
določbami direktive 2014/53/EU. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil 
ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh http://www.emos.eu/download.




