
 

 

 
Інструкція 

користувача 
 

СИГНАЛІЗАТОР ДИМУ ПОЖЕЖНИЙ  
З 10-РІЧНОЮ БАТАРЕЙКОЮ   

Модель: ASD-10 

 
Зберігайте цей документ у безпечному місці! 

 
Ця інструкція містить важливу інформацію з правильного 

використання та монтажу Вашого сигналізатора диму. 
Уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть для 

використання у майбутньому.  
 

 
 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ  
У Вас буде додатковий цінний час для евакуації у разі 
виконання правильних дій. Кожен сигналізатор, 
встановлений  належним чином, забезпечує додатковий час 
для порятунку від пожежі.   
• Димовий сигналізатор не запобігає пожежам.  
• Встановіть сигналізатор у належному місці, бажано у центрі  
стелі. 
• Тримайте сигналізатор подалі від дітей. 
• Робіть процедуру тестування щотижня та після Вашої 
тривалої відсутності.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не випробовуйте за 
допомогою вогню!  
• Регулярно  (один раз на місяць) очищайте сигналізатор за 
допомогою пилососу, використовуючи насадку з м'якою 
щіткою.   
• Якщо Ви почуєте звуковий сигнал приблизно кожні 40 сек., 
це означає, що батарея розряджена (через близько 10 років) 
та Вам слід замінити сигналізатор. 
• Термін експлуатації сигналізатора - 10 років.  
• Хибні спрацювання можуть бути зупинені за допомогою 
натискання кнопки "Test".  
• Ви можете зробити ASD-10 менш чутливим на 8-9 хв., 
натискаючи кнопку "Test". Але якщо дим занадто густий, 
сигналізатор все одно спрацює. 
• Заплануйте ДВА шляхи евакуації та практикуйте їх з усіма 

членами сім’ї.   
• У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ:  залиште приміщення негайно 

разом з Вашою сім'єю та зберіться надворі у попередньо 
домовленому місці. Переконайтесь, що усі присутні. 
Закрийте всі двері за собою та не відкривайте теплі двері, 
потім виберіть альтернативний маршрут евакуації. 
Подзвоніть у рятувально-пожежну службу за номером 
екстреного виклику 101 знадвору або від сусідів.  
Ніколи не повертайтесь у палаючий будинок.  
• якщо дим густий, повзіть якомога ближче до землі у 
напрямку виходу назовні. Дихайте через вологу тканину або 
затримайте дихання якомога довше.  
Більшість смертей та ушкоджень трапляються через 
вдихання диму, а не через вогонь.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Живлення:  літієва батарейка з напругою живлення 3 В розміру  AA  
Час роботи батарейки: 10 років за нормальних умов 
Споживання струму:    < 10 мкA у черговому режимі 
                                       < 60 мA у режимі тривога 
Діапазон робочих температур: від 0ºC до +55º C 
Допустима вологість:  93%± 3 при  40º C 
Чутливість:                 відповідає  стандарту EN14604 
Рівень сигналу:           >85 дБ на відстані 3 м 
Розміри:                      Ø80х48 мм 
Сертифікація              ANPI EN14604, CE-09 
 
 
 
РОЗМІЩЕННЯ 
 

Місця, рекомендовані для встановлення: 
О Мінімальний захист: 
- сигналізатор диму на кожному поверсі приватного 
будинку 
- кожні 7,5 м у коридорах та шляхах евакуації 
- на відстані не більше 3 м від спалень та віталень.  
 

 Максимальний захист: 

- сигналізатори диму у всіх кімнатах (крім ванн, кухонь, 
гаражів і т.п.) 
- сигналізатори тепла можуть встановлюватись у 
ваннах, кухнях, пральних кімнатах, котельнях та 
гаражах на відстані не більше 5 м від джерела 
потенційного вогню.  

      
Малюнок 1                                Малюнок  2 

 

• Розміщуйте сигналізатор бажано у центрі стелі. На 
відстані принаймні 50 см від стіни.  
• Для скатних дахів розміщуйте сигналізатор на скаті, на 
відстані принаймні 90 см від краю даху.  
• Див. розділ "Мінімальний та максимальний захист". 
• Переконайтесь, що сигналізатор завжди досяжний для 
тестування та очистки (Малюнки 1 та 2).  
 
Ніколи не встановлюйте сигналізатор: 
• у ванних та душових кімнатах (через високу вологість), 
кухнях, гаражах тощо, приміщеннях, де часточки від 
згоряння в процесі приготування їжі або вихлопні гази, пил 
та волога можуть спричинити хибне спрацювання. 
Встановлюйте сигналізатор на відстані не менше 5 м від 
таких джерел диму.  
• у дуже запилених або забруднених приміщеннях  та в 
приміщеннях, де температура перевищує 50 °C або є 
нижчою 0° C. 
• близько до декоративних предметів, дверей, електричних 
чи освітлювальних приладів, ламп, розеток, вікон, 
вентиляторів тощо, які можуть перегородити шлях від 
диму до сигналізатора. На відстані мінімум 50 см. 
• Поруч або прямо над обігрівальними приладами.  
• Дуже високо  або у важкодоступних місцях, які би 
зробили небезпечною процедуру тестування та очистки.  
• В межах 1 метра від діммерів  та проводки. Деякі діммери 
можуть впливати на роботу димового сигналізатора. 
• В межах 1,5 м від люмінесцентних  лам.  
• В приміщеннях, де знаходиться велика кількість комах. 
Крихітні комахи можуть впливати на правильне 
функціонування сигналізатора диму.  
Важлива інформація розміщена на зворотній стороні 
сигналізатора.  

ВАЖЛИВО: Під час ремонтних робіт слід зняти 

сигналізатор зі стелі. Після завершення ремонту завжди 
тестуйте прилад шляхом натискання кнопки "Test".  
 
ВМИКАННЯ  

1. Виберіть місце, яке відповідає вимогам, вказаним у 
розділі "РОЗМІЩЕННЯ".  

       Монтажні  отвори 
2. Зніміть піддон з сигналізатора (див. 
малюнок 3) за допомогою повертання 
піддона проти годинникової стрілки.  
3. Позначте місця для монтажних 
отворів на піддоні. Просвердліть отвори 
за допомогою 6-міліметрової дрилі, 
вставте дюбелі та прикрутіть піддон до 
стелі.                                        Малюнок 3 

Якщо Ви не використовуєте дюбелі, візьміть 3-
міліметрову дриль.          
4. Помістіть сигналізатор на піддон та прокрутіть його 
доти, доки сигналізатор  не сяде у піддон.  
Тепер сигналізатор встановлений у піддон, але не 
зафіксований (може впасти, якщо не тримати його 
рукою). Зараз поверніть його по годинниковій стрілці 
(праворуч) з позначки OFF до позначки ON для того, 
щоб активувати сигналізатор (див.  Малюнок 4). Тепер 
він встановлений належним чином.  

Світлодіод  

Кнопка "Test" 
Малюнок  4 

5. Зараз натисніть та відпустіть кнопку "Test" для того, 
щоб перевірити, чи сигналізатор працює належним 
чином. Сигналізатор повинен видати  короткі періодичні 
звукові сигнали та червоний індикатор повинен блимати 
приблизно кожні 10 сек., та це означає, що сигналізатор 
був правильно встановлений. Після цього прилад 
автоматично буде знаходитись у режимі тимчасового 
приглушення.  
 
ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ СВІТЛОВОЇ ТА ЗВУКОВОЇ ІНДИКАЦІЇ  

Черговий режим: 
Червоний світловий індикатор блимає приблизно кожні 
5 хвилин.  
Тривога (пожежа): 

Якщо був виявлений дим, сигналізатор видає гучний 
безперервний сигнал, а червоний світлодіод постійно 
блимає, доки дим не щезне.  
Розряджена батарея: 

Один звуковий сигнал кожні 40 сек. означає, що батарея 
майже розряджена. Сигнал буде зберігатись протягом 
30 днів. За умови належного обслуговування батарейка 
та сигналізатор пропрацювали більше 10 років, та 
означає, що сигналізатор повинен бути замінений. 
Термін служби димового сигналізатора - 10 років. 
Потрібно буде зняти сигналізатор та піддон зі стелі для 
того, щоб встановити новий сигналізатор.  
Режими "Тест" та "Приглушення": 
Натисніть кнопку "Test" (див. Малюнок 4) протягом 3 сек. 
Сигналізатор невдовзі видасть переривчастий звуковий 
сигнал. Червоний світловий індикатор буде блимати 
приблизно кожні 10 сек. протягом 8-9 хвилин. Це 
означає, що сигналізатор працює належним чином та 
сигналізатор буде знаходитись у режимі "Приглушення".  
Хибні спрацювання: 

Натисніть кнопку "Test" для того, щоб приглушити 
тривожний сигнал. (Див. Режими "Тест" та 
"Приглушення") 
Причини хибних спрацювань: 

Сигналізатор може спрацювати у приміщеннях з 
високою вологістю, кухнях, гаражах тощо; у 
приміщеннях, де часточки згоряння від приготування їжі, 
вихлопних газів, пилу, вологи можуть спричинити хибне 
спрацювання. Встановлюйте сигналізатор на відстані 
принаймні 5 м від таких джерел. Див. розділ "Ніколи не 
встановлюйте сигналізатор". 

 
Утилізація 
Цей прилад повинен бути утилізований спеціальним чином 
після закінчення терміну експлуатації у відповідності до 
правил утилізації літієвих батарейок. Для цього, будь 
ласка, віднесіть сигналізатор у найближчий пункт збору 
відпрацьованих батарейок.  
 
ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Димові сигналізатори виробництва ПП "АРТОН" 
призначені для своєчасного попередження про пожежу та 
задимлення. Своєчасне попередження може означати 
різницю між безпечною евакуацією та позбавленням 
можливості для втечі.  
Димові сигналізатори, однак, мають обмеження. 
Наприклад: 
• Батарейка не працює належним чином. Тому необхідно 
періодично здійснювати процедуру тестування. 
• Якщо дим не може досягнути димової камери всередині 
сигналізатора, прилад не видасть звукового сигналу. 
Будь-яка перешкода для потрапляння диму до 
сигналізатора, така як зачинені двері, вогонь на поверсі, 
де не був встановлений жоден сигналізатор може 
затримати або унеможливити реагування сигналізатора. 
Сигналізатор диму не можу визначити пожежу у стінах, 
димарях або дахах. З огляду на це сигналізатори диму 
повинні бути встановлені у кожній кімнаті або принаймні на 
кожному рівні Вашого будинку.  
• У випадку, коли людина нечуюча. 
• Для людини, яка не може прокинутись через надмірне 
споживання алкоголю та/або наркотиків.  
• Сигналізатор диму може не визначити пожежу, 
наприклад, при курінні у ліжку, якщо сигналізатор не був 
встановлений у тій же кімнаті, або при різкому вибуху від 
втечі газу. Діти, що граються з сірниками/вогнем, 
електричні завади, збереження вибухівки або 
легкозаймистих речовин таких як керосин, фарба, спирт, 
кислоти тощо. 
 

 

Будь ласка, зберігайте цей документ у 
безпечному місці. 

 
 
Виробник: 

ПП "АРТОН" 
Україна, 58008 
м. Чернівці, вул. Прутська, 6 
тел. (0372) 584373, 584393 
www.arton.com.ua 



Уникнути постійно виникаючого хибного спрацювання 
можливо, якщо Ви перемістите прилад у інше місце. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
• Періодично чистіть сигналізатор за допомогою 
пилососу (один раз на місяць), використовуючи насадку 
з м'якою щіткою.  
• Сигналізатор ніколи не повинен контактувати з 
рідиною.  
• Ремонт приладу повинен виконуватись виключно 
виробником.  
УВАГА: Не фарбуйте димові сигналізатори. 
 

 

 


