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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DETECTOR DE FUM KD-133A 
Cod produs: 1369245 

Versiune 08/16 

 

Condiții nominale pentru 
activare/sensibilitate/decalaj răspuns (timp 
de reacție) și randament în caz de incendiu 

Îndeplinite 

Fiabilitate în funcționare Îndeplinită 

Toleranță pentru tensiune de alimentare Îndeplinită 

Stabilitatea fiabilității în funcționare și a 
decalajului răspunsului 

Îndeplinită 

Stabilitatea fiabilității în funcționare, 
stabilitate la vibrații 

Îndeplinite 

Stabilitatea fiabilității în funcționare, 
rezistență la umiditate 

Îndeplinite 

Stabilitatea fiabilității în funcționare, 
rezistență la coroziune 

Îndeplinite 

Stabilitatea fiabilității în funcționare, 
stabilitate electrică 

Îndeplinite  

 

Domenii de utilizare 
 

Detectorul de fum funcționează conform principiului luminii 
difuze și detectează cele mai mici particule de fum care 
pătrund în carcasa aparatului. Montarea și funcționarea 
produsului sunt permise numai în spații interioare uscate, 
lipsite de praf și în care, în mod normal, nu se formează vapori 
sau fum (de ex. bucătării, foc deschis).  
Produsul servește pentru identificarea cât mai rapidă a parti-
culelor de fum în sufragerii și dormitoare; detectorul de fum 
redă un semnal acustic puternic atunci când identifică fum și 
astfel avertizează rapid locuitorii din clădirea respectivă.  
Detectorul de fum funcționează cu o baterie 9 V. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm 
citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați 
produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu este 
permisă reconfigurarea sau modificarea produsului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 

 Detector de fum 

 Baterie 9 V 

 Material montare (2x șuruburi, 2x dibluri) 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri  
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare!  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce 
pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud! 

 Nu lipiți nimic peste produs (de ex. tapet), nu-l vopsiți 
niciodată! 

 Nu folosiți produsul în spații sau în condiții ambientale 
vitrege, unde există sau pot apărea gaze, vapori sau praf 
inflamabil. Pericol de explozie! 

 Feriți produsul de temperaturi extreme, vibrații puternice 
sau stres mecanic prelungit.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Instrucțiuni privind bateriile  
 

Nu instalați în detectorul de fum baterii reîncăr-
cabile.  
Pentru a se putea garanta funcționarea sigură și de 
lungă durată a produsului nu folosiți decât baterii 
nereîncărcabile. 

 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

 Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca 
polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 

Alegerea locului de montare 
 

Informații generale 
Un incendiu este mai puțin periculos din cauza focului, decât 
din cauza fumului otrăvitor. Din acest motiv chiar și inhalarea 
unei cantități mici de fum poate duce la pierderea 
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cunoștinței, în special în timpul somnului. De aceea locul de 
montare al detectorului de fum trebuie să fie ales cu multă 
grijă.  
 
Locuri de montare recomandate pentru detectorul de fum  

 
 

 
 

○ Detector de fum pentru grad minim de protecție  

● Detector de fum pentru protecție optimă  
 

 Instalați detectorul de fum în imediata apropiere a 
dormitorului. Totodată asigurați zona de evacuare din 
dormitor, deoarece de obicei acest spațiu se află cel mai 
departe de ieșire. Dacă în clădire există mai multe 
dormitoare instalați câte un detector de fum în fiecare 
spațiu de acest gen.  

 Regula este valabilă și în cazul locuințelor cu mai multe 
încăperi cu pot fi folosite pentru dormit (de ex. camera 
copiilor, camera pentru oaspeți etc.).  

 Instalați un detector de fum în casa scărilor, deoarece 
scările pot deveni un fel de horn pentru foc și fum, ceea 
ce va duce la extinderea incendiului.  

 Instalați câte un detector de fum în fiecare încăpere în 
care există aparate electrice sau echipamente (de ex. 
televizor). În cazul acestui tip de aparate există pericolul 
generării de fum gros și otrăvitor.  

 În cazul spațiilor mari recomandăm instalarea mai multor 
detectoare de fum.  

 Fumul și reziduurile produse prin combustie urcă spre 
plafonul încăperii de unde se propagă în plan orizontal. 
Instalați detectorul de fum în mijlocul tavanului, deoarece 
acesta este punctul cel mai apropiat de orice altă poziție 
din încăpere.  

 În majoritatea locuințelor recomandăm montarea pe 
tavan a detectorului de fum. În rulote însă recomandăm 
instalarea produsului pe un perete lateral, pentru a evita 
formarea unei bariere termice, ce se poate forma la 
nivelul plafonului.  

 Dacă instalați detectorul de fum pe tavan atunci păstrați 
o distanță de minim 50 cm față de pereții laterali și de 60 
cm față de orice colț.  

 Fixați detectorul de fum pe o traversă atârnată de tavan 
sau pe un alt punct similar. Respectați întotdeauna 
distanța minimă față de pereți și colțuri.  

 În spațiile cu tavan înclinat (mansardă) recomandăm 
montarea câte unui detector de fum pe fiecare pantă a 
acoperișului.  

 
Locuri de montare nerecomandate pentru detector 

 Evitați următoarele locuri de montare:  

 Bucătărie/baie și WC: vaporii de apă prezenți în aceste 
încăperi pot declanșa o alarmă falsă.  

 Garaj: gazele de eșapament din garaje pot declanșa o 
alarmă falsă.  

 În apropierea caloriferelor sau aparatelor de aer 
condiționat.  

 În spații în care temperatura este foarte mică sau foarte 
mare.  

 Coama acoperișului: aici se poate acumula aerul cald (de 
ex. vara sau prin încălzirea camerei), ceea ce poate 
împiedica ca fumul produs prin arderi înăbușite să ajungă 
la detectorul de fum.  

 Tavanul rulotelor: razele de soare încălzesc plafonul și 
astfel și aerul din partea superioară a unei rulote. Acest 
strat de aer fierbinte împiedică ca fumul unui incendiu 
înăbușit să ajungă la detectorul de fum.  

 Pereții clădirilor rezidențiale: fumul este identificat foarte 
târziu în acest loc, ceea ce împiedică declanșarea la timp 
a alarmei.  

 Colțurile clădirilor: fumul este identificat foarte târziu în 
acest loc, ceea ce împiedică declanșarea la timp a alarmei.  

 

Montarea detectorului de fum, instalarea bateriei 
 

Detectorul de fum nu poate funcționa fără baterie 
sau cu o baterie descărcată.  
După declanșarea semnalului „Baterie descărcată” 
(semnal acustic scurt la fiecare 45 secunde) înlocuiți 
bateria cu una nouă.  
Testați detectorul de fum în fiecare săptămână și 
după fiecare înlocuire a bateriei prin apăsarea tastei 
TEST timp de cca. 3 secunde. După aceea detectorul 
de fum redă un semnal acustic, iar ledul clipește. 
Vezi și capitolul „Testul de funcționare”. 
Din motive legate de siguranță nu folosiți niciodată 
un acumulator, ci numai o baterie nereîncărcabilă.  
Din motive de siguranță detectorul de fum poate fi 
fixat pe placa de montaj numai dacă bateria a fost 
instalată.  

 Demontați placa de montare prin rotirea detectorului de 
fum (rotiți partea superioară spre stânga, în sens anti-
orar, vezi marcajul TWIST TO REMOVE).  

 Folosiți placa de montare drept șablon pentru găurire; 
marcați cele două orificii de găurire (distanța dintre găuri 
70 mm).  

 Fixați placa de montare cu ajutorul șuruburilor și 
diblurilor.  

Atunci când găuriți sau înșurubați aveți grijă să nu 
secționați vreun cablu sau conductă.  
Din motive de siguranță nu recomandăm montarea 
cu ajutorul unui pad adeziv sau a unei plăci de 
montare magnetice.  

 Instalați în compartimentul baterii al detectorului de fum 
o baterie 9 V, respectând polaritatea corectă.  

 Instalați detectorul de fum pe placa de montare și blocați-
l prin rotirea spre dreapta (rotiți partea superioară spre 
dreapta, în sens orar, vezi marcajul TWIST TO TIGHTEN).  
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Din motive de siguranță detectorul de fum nu poate 
fi fixat pe placa de montare numai dacă bateria este 
instalată. După instalarea bateriei aceasta apasă o 
mică pârghie roșie din compartimentul baterii, iar 
pârghia trage un știft în carcasă. Abia după aceea 
puteți fixa detectorul de fum pe placa de montare.  
 

Înlocuirea bateriei 
 

După ce bateria este descărcată detectorul de fum 
redă un semnal acustic la fiecare 45 de secunde. 
Înlocuiți bateria descărcată cât mai repede cu una 
nouă.  

Pentru înlocuirea bateriei procedați după cum urmează:  

 Demontați placa de montare prin rotirea detectorului de 
fum (rotiți partea superioară spre stânga, în sens anti-
orar, vezi marcajul TWIST TO REMOVE). 

 Înlocuiți bateria 9 V. Instalați în compartimentul 
detectorului o baterie 9 V respectând polaritatea corectă.  

 Așezați detectorul de fum pe placa de montare și blocați-
l prin rotirea spre dreapta (rotiți partea superioară spre 
dreapta, în sens orar, vezi marcajul TWIST TO TIGHTEN).  

 

Din motive de siguranță detectorul de fum nu poate 
fi fixat pe placa de montare numai dacă bateria este 
instalată. După instalarea bateriei aceasta apasă o 
mică pârghie roșie din compartimentul baterii, iar 
pârghia trage un știft în carcasă. Abia după aceea 
puteți fixa detectorul de fum pe placa de montare.  

 

Testul de funcționare 
 

 Dacă aparatul funcționează normal, atunci ledul roșu de 
lângă tasta TEST clipește scurt la fiecare 43 de secunde.  

 Pentru a testa sunetul alarmei mențineți apăsată tasta 
TEST timp de cca. 3 secunde. După aceea detectorul de 
fum redă un scurt ton de alarmă, iar ledul clipește. Toate 
acestea indică funcționarea corectă a detectorului de fum 
și a bateriei.  

Dacă aparatul nu redă tonul de alarmă, iar ledul nu clipește, 
atunci s-ar putea ca baterie să fie descărcată. Înlocuiți bateria 
și reluați testul de funcționare. Dacă problema persistă 
înlocuiți detectorul de fum.  

Pentru a se putea garanta funcționarea corectă a 
produsului recomandăm testarea detectorului de 
fum 1x pe săptămână.  
 

Realizarea unui plan de evacuare și exersarea 
situațiilor de urgență 
 

 Realizați o schiță a locuinței dvs. care să includă toate ușile 
și ferestrele și pe cât posibil două rute de evacuare pentru 
fiecare spațiu. Pentru ferestrele de la etajul superior s-ar 
putea să fie nevoie de o scară de frânghie.  

 Convocați o ședință de familie în care să prezentați planul 
de evacuare și să explicați fiecărei persoane ce trebuie să 
facă în cazul unui incendiu/generării de fum. 

 Stabiliți un loc în exteriorul casei drept punct de întâlnire.  

 Familiarizați fiecare membru al familiei cu sunetul 
alarmei; fiecare persoană trebuie să știe că după 
declanșarea alarmei trebuie să părăsească imediat 
locuința.  

 Exersați alarma de incendiu/fum cel puțin o dată la fiecare 
6 luni. În cadrul acestor exerciții veți putea testa planul de 

evacuare în situații de urgență. Se poate întâmpla ca în 
timpul unui incendiu să nu puteți ajunge la copiii dvs. De 
aceea este foarte important ca aceștia să știe cum trebuie 
să se comporte și ce trebuie să facă.  

 

Ce este de făcut după declanșarea alarmei? 
 

 Dacă detectorul identifică fum el va declanșa o alarmă 
puternică. Alarma se oprește dacă fumul dispare din aer.  

 După declanșarea alarmei părăsiți imediat locuința 
folosind indicațiile din planul de evacuare. Fiecare 
secundă contează, de aceea nu pierdeți timpul cu 
îmbrăcarea sau colectarea obiectelor de valoare.  

 La părăsirea unei încăperi nu deschideți nicio ușă decât 
numai după ce ați palpat suprafața acesteia. Dacă 
suprafața este fierbinte sau dacă sub ușă pătrunde fum nu 
mai deschideți ușa! Folosiți calea alternativă de evacuare.  

 Dacă suprafața ușii este rece apăsați ușa cu umărul, 
deschideți un pic ușa și fiți pregătit să o închideți imediat 
dacă în interior pătrunde fum sau foc din încăperea 
alăturată.  

 Rămâneți la nivelul podelei dacă aerul este plin cu fum. 
Respirați printr-o cârpă umezită (dacă este posibil).  

 Dacă ați părăsit locuința mergeți la punctul de întâlnire 
stabilit și verificați dacă sunt prezenți toți membrii 
familiei. 

 Apelați serviciul de pompieri din casa vecinilor, iar nu din 
propria locuință! 

 Nu mai intrați în locuință decât numai după ce pompierii 
permit acest lucru.  

 

Alarmă falsă 
 

Fumul de la țigări sau chiar și vaporii produși în timpul 
gătitului pot declanșa alarma. De asemenea o alarmă falsă 
poate fi declanșată și de o concentrație mare de praf care se 
formează în timpul operațiilor de șlefuire (de exemplu la 
renovarea unei locuințe) sau prin pulverizarea unei cantități 
mari de deodorant/spray într-o încăpere etc.  

În mod normal fumatul într-o încăpere nu va 
declanșa alarma, ci numai dacă fumul este suflat 
direct spre detectorul de fum.  

Dacă detectorul de fum declanșează alarma verificați dacă 
există într-adevăr un focar de incendiu. Dacă descoperiți foc 
sau fum informați membrii familiei și părăsiți imediat 
clădirea. Apelați serviciul de pompieri. Dacă nu există foc sau 
fum verificați dacă alarma nu a fost declanșată de factorii 
enumerați mai sus.  
 

Întreținerea și curățarea 
 

Cu excepția înlocuiri ocazionale a bateriei produsul nu are 
nevoie de întreținere.  
Curățați suprafața exterioară a produsului cu o cârpă moale, 
uscată și curată.  
Înlăturați praful de pe detectorul de fum cu ajutorul unei perii 
cu fire lungi, moi, curate și cu un aspirator; în încăperile în 
care se formează mult praf (de ex. dormitor) curățați 
detectorul de fum de praf cel puțin o dată pe an.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare sau alte 
substanțe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcționalității produsului. 

Din motive de siguranță înlocuiți detectorul de fum 
cu unul nou după 8 – 10 ani, deoarece camera pentru 
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colectarea fumului și componentele electronice sunt supuse 
uzurii. De asemenea detectorul de fum trebuie înlocuit după 
fiecare incendiu „serios”.  

 

Declarație de conformitate (DOC) 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerințele relevante ale 
directivei 1999/5/EC. 
 

Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege  să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. 

Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele 
substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 

Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
 

Alimentare  1 baterie 9 V 
Volum sonor ton alarmă >= 85 dB/3 m 
Condiții ambientale temperatura -10 °C până la +40 °C; 

umiditate relativă 0% până la 95%, 
fără condens 

Dimensiuni (Ø x Î) 104 x 34 mm 
Greutate  92 g (fără baterie) 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 


