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D!le"ité informace – bezpe#nost 
Obecné zásady
Ne! za"nete s#instalací tohoto v$robku Somfy, pozorn% si p&e"t%te tento návod k#instalaci a#bezpe"nostní pokyny. P&esn% dodr!ujte v'echny 
uvedené pokyny a#tento návod uchovávejte po celou dobu !ivotnosti v$robku.
Tento návod popisuje instalaci a#uvedení v$robku do provozu.
Jakákoli instalace nebo pou!ití mimo rozsah pou!ití stanoven$ spole"ností Somfy jsou zakázány.
Pou!ití v$robku pro jin$ ú"el, ne! je stanoveno, nebo jakékoliv nedodr!ení pokyn( tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Spole"nost 
Somfy v#tomto p&ípad% nenese odpov%dnost za vzniklé následky.
Somfy nenese zodpov%dnost za zm%ny norem a#standard(, k#nim! dojde po zve&ejn%ní tohoto návodu.

V$eobecné bezpe#nostní pokyny
• Tento v$robek není ur"en k#pou!ívání osobami (v"etn% d%tí) se sní!en$mi fyzick$mi, smyslov$mi "i mentálními schopnostmi nebo osobami 
bez pat&i"n$ch zku'eností "i znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpov%dné za jejich bezpe"nost nebo nebyly p&edem pou"eny 
o#pou!ívání tohoto p&ístroje.
• Nenechávejte d%ti, aby si s#tímto p&ístrojem hrály.
• V$robek nikdy nepono&ujte do kapaliny.
• Nenechte ho spadnout, nepropichujte ho ani nedemontujte, jinak hrozí ztráta záruky.
• Toto za&ízení nevystavujte vysok$m teplotám a nenechávejte ho vystavené p&ímému slune"nímu zá&ení.

Recyklace
V$robek nevyhazujte s#domovním odpadem. Odevzdejte ho na sb%rném míst% nebo ve schváleném st&edisku, aby byla zaji't%na jeho 
recyklace.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do sm%sného odpadu, odevzdejte je na sb%rn$ch místech k tomu ur"en$ch.

Obsah sady
Název Mno!ství Název Mno!ství

 Détecteur de fumée connecté 1 Baterie 3V (CR123) 1

Baterie 9#V (6LR61) 1 Sada 'roub( 1
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Montá" 

Vlo"ení baterií
Do p&íslu'n$ch míst vlo!te baterie 9#V a#3#V.

Détecteur de fumée connecté  nem(!e bez baterií fungovat. Musíte tedy vlo!it baterie správn$m 
sm%rem (pól „+“ ze strany „+“ a#pól „)“ ze strany „)“).

Test v%robku
Otestujte Détecteur de fumée connecté  tak, !e stisknete tla"ítko testu na krytu po dobu 2#s. Pokud 
jsou elektronick$ okruh, siréna a#baterie ve správném funk"ním stavu, zazní pípnutí. 

Pokud pípnutí nezazní, baterie je vadná nebo za&ízení má jinou závadu.

Kam #idlo Détecteur de fumée connecté  nainstalovat:
• do ka!dého podla!í
• do ka!dého pokoje
• do "asto pou!ívan$ch místností, které jsou p&íli' daleko na to, aby se do nich dostal zvukov$ signál
• vn% nepou!ívan$ch prostor, jako je kotelna

NESMÍ b$t instalováno na rozestav%né p(dy nebo do nedostaven$ch gará!í.
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Kam Détecteur de fumée connecté  neinstalovat:
• do exteriéru
• na místo, kde by byl alarm 'patn% sly'iteln$ (místnost se zav&en$mi dve&mi)
• na místo, kde by byl detektor 'patn% sly'iteln$, zejména pro provád%ní test(
• na místo, kde je teplota ni!'í ne! 4#°C nebo vy''í ne! 45#°C
• na místo, kde je vlhkost ni!'í ne! 10#% nebo vy''í ne! 95#% (koupelna, kuchyn%, prádelna atd.)
• na místo vystavené velk$m a/nebo rychl$m zm%nám teploty, tlaku nebo vlhkosti
• na místo, kde slunce svítí p&ímo na "idlo
• na pra'né nebo zne"i't%né místo (gará!, dílna atd.)
• na místo zamo&ené hmyzem
• na místo, kde by jiné v$pary mohly ovlivnit detektor kou&e: kuchyn%, krb, gará!e (v$fukové plyny), kamna, kotle, spalovací topidla atd.
• v#blízkosti topn$ch za&ízení, oken, vyúst%ní ventilace, klimatizace, v%trák( nebo jin$ch za&ízení, která mohou generovat proud%ní vzduchu
• v#blízkosti místa, které je teplej'í nebo chladn%j'í ne! zbytek místnosti (neizolované st%ny, schody atd.)

Umíst%te Détecteur de fumée connecté  v#souladu s#platn$mi konstruk"ními normami.

Upevn&ní na strop:
• Instalujte "idlo na strop doprost&ed místnosti a#upevn%te ho minimáln% 30#cm od roh(, st%n, 
trám( nebo jin$ch p&eká!ek.
P'ipevn&ní na st&nu:
• Instalujte "idlo na st%nu a#upevn%te ho do vzdálenosti mezi 30#cm a#60#cm od stropu.
Upevn&ní na zkosen% strop:
• Instalujte "idlo tak, !e ho upevníte do vzdálenosti mezi 30#cm a#60#cm svisle od nejvy''ího 
bodu stropu.
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Instalace #idla Détecteur de fumée connecté 
• Sejm%te patku "idla Détecteur de fumée connecté  tak, !e ji oto"íte proti sm%ru hodino-
v$ch ru"i"ek.
• Dejte patku na ur"ené místo a#tu!kou si ozna"te umíst%ní 2#upev*ovacích otvor(.
• Pou!ijte 2#upev*ovací 'rouby a#dodané kolíky.
• Patku &ádn% p&ipevn%te.
• Jakmile jsou baterie vlo!ené, m(!ete p&i&adit Détecteur de fumée connecté  k#TaHoma 
Box.
• P&ipevn%te "idlo na patku tak, !e ho budete otá"et ve sm%ru hodinov$ch ru"i"ek, dokud 
nezapadne.

Spojení s(TaHoma Box
Pro spojení kou&ového "idla s#boxem TaHoma je t&eba provést spárování t%chto dvou za&ízení.

Na rozhraní TaHoma Box zvolte zálo!ku          .
 – Klikn%te na zálo!ku Konfigurace, kterou p&edstavuje symbol ozuben$ch kol.
– Klikn%te na zálo!ku „IO“, poté „P&idat“.
– Zvolte zálo!ku „sensor“.
- Postupujte podle zobrazen$ch instrukcí.

Jakmile je spojení s#TaHoma Box provedeno, kou&ové "idlo je mo!né pou!ívat p&es rozhraní TaHoma Box. 

Spojení s(jin%m kou'ov%m #idlem
Spojení s#jin$m kou&ov$m "idlem v#dom% se provede automaticky. 
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Návrat do v%robního stavu
Stiskn%te tla"ítko Test na kou&ovém "idle, a! zazní 6#pípnutí.
Kou&ové "idlo je uvedeno do v$robního stavu.

Technické údaje

Spole"nost 
Somfy tímto 
prohla'uje, 
!e v$robek 

spl*uje po!adavky sm%rnice 2014/53/EU. Úpln$ text prohlá'ení o#shod% je k#dispozici na internetové adrese www.somfy.com/ce.

zabudované zvon%ní 85 dB
Napájení 9 Vdc 6LR61  ( DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A)
Napájení 3 Vdc CR123 (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123)
V$dr! baterie 5 ans 
Pracovní kmito"et 868-870#MHz io homecontrol® obousm%rn$ t&ípásmov$

Pou!ité frekven"ní rozsahy a#maximální v$kon
868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 
869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW

Provozní teplota 0#°C a! +60#°C 
Rozm%ry ' + v#+ h v#mm 120 x 146 x 48 mm
Hmotnost 250 g

0333-CPR-292 133-1 

EN 14604#:2005
+AC2008

15

Organisme Certificateur gérée par:
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé

93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
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