
Radiowa czujka dymu 
fumonic 3 radio net
Informacje dla najemców i właścicieli lokali



Serdecznie gratulujemy!
W Państwa mieszkaniu zostały zainstalowane inteligentne czujki dymu fumonic 3 radio net. 
Tym samym właściciel mieszkania wywiązał się z ustawowego obowiązku nakazującego 
instalację takich urządzeń, przyczyniając się równocześnie do zwiększenia Państwa 
bezpieczeństwa.

	 	Niezawodna ochrona  
Czujka dymu ostrzega o powstającym zadymieniu. Szczególnie w nocy może to 
uratować życie, gdy podczas snu zmysł powonienia jest wyłączony. 

	 	Wygodna konserwacja 
Ponieważ czujka fumonic 3 radio net jest wyposażona w moduł radiowy, 
comiesięczna kontrola urządzenia odbywa się w wygodny sposób za 
pośrednictwem łączności radiowej, czego mieszkańcy w ogóle nie zauważają. 
Taka metoda zwalnia lokatorów z uciążliwego obowiązku obecności w domu 
w czasie kontroli i gwarantuje pewność, że wszystko działa poprawnie.

	 		Certyfikowane bezpieczeństwo 
Wszystkie urządzenia posiadają aprobatę instytutu VdS, oznaczenie znakiem jako-
ści Q i działają w oparciu o wbudowaną baterię, której żywotność wynosi 10 lat.

 Ważna informacja – należy zachować!
Korzyści i zalety

i



W przypadku pytań 
jesteśmy do Państwa
dyspozycji pod numerem 
telefonu: +49 201 50744497

Czerwona dioda funkcyjna
  sygnalizuje poprawne działanie czujki dymu
   umieszczona z boku urządzenia nie stanowi 

uciążliwego źródła światła

Zintegrowany przycisk funkcyjny
  służy do sprawdzania funkcji alarmu 

w ramach alarmu próbnego (3-krotny 
głośny sygnał), który lokator powi-
nien przeprowadzać samodzielnie 
raz w miesiącu w uzupełnieniu do 
konserwacji zdalnej

   umożliwia wyłączenie alarmu, 
jeżeli jest to fałszywy alarm 
(„potwierdzenie alarmu“)

   służy do wcześniejszego  
„wyciszenia alarmu”  
na 10 minut przed  
spodziewanym  
zadymieniem

Wbudowana plomba
   w przypadku demontażu 

ulega zniszczeniu
  wymaga ponownego, 

odpłatnego 
zamontowania 

  demontaż należy 
uzgodnić z właścicielem 
mieszkania

Biała dioda świetlna
   umożliwia lepszą orientację 

w mieszkaniu w przypadku alarmu

Budowa i elementy czujki 
dymu fumonic 3 radio net



Sygnał Znaczenie Wymagane działanie

Dźwięk Dioda LED 
(czerwona)

Dioda LED 
(biała)

ciągła sekwencja 
alarmowa

3-krotne pulsowanie 
w trakcie sekwencji 
alarmowej

świeci alarm wszyscy lokatorzy powinni się udać 
w bezpieczne miejsce

OK brak dźwięku jednorazowy impuls 
co 48 sekund

zgaszona czujka dymu działa poprawnie nie jest wymagane żadne działanie

OK jednorazowa sekwencja 
alarmowa

pulsuje zgaszona alarm próbny nie jest wymagane żadne działanie

pojedynczy sygnał 
dźwiękowy co 45 sekund

jednorazowy impuls  
co 8 sekund

zgaszona konieczna wymiana baterii (pozostało 
30 dni poprawnego działania)

niezwłocznie powiadomić 
administratora budynku

pojedynczy sygnał 
dźwiękowy co 45 sekund

szybkie pulsowanie szybkie 
pulsowanie

usterka urządzenia (brak gwarancji 
poprawnego działania czujki dymu!)

niezwłocznie powiadomić 
administratora budynku

i
brak dźwięku, czujka 
dezaktywowana na 
10 minut

2-krotny impuls co 
10 sekund

zgaszona alarm został potwierdzony jako 
fałszywy alarm („potwierdzenie 
alarmu“)

w przypadku wyciszenia zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne 
zagrożenie pożarowe

i
brak dźwięku, czujka 
dezaktywowana na 
10 minut

2-krotny impuls co 
10 sekund

zgaszona alarm został celowo wyciszony na 
10 minut przed spodziewanym 
zadymieniem

w przypadku wyciszenia zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne 
zagrożenie pożarowe

Znaczenie sygnałów emito-
wanych przez czujkę dymu

Sygnał dźwiękowy: jednorazowy krótki dźwięk ze zredukowaną głośnością

Sekwencja alarmowa: 3-krotny krótki sygnał z maksymalną głośnością
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Czujka dymu musi zawsze działać prawidłowo. Dlatego 
co miesiąc sprawdzamy drogą radiową wszystkie 
funkcje urządzenia. Kontrola obejmuje sprawdzenie:
	 stanu naładowania baterii
	  drożności otworów wlotowych dymu 
	 zanieczyszczenia komory pomiaru dymu
	 stanu instalacyjnego
	 wyciszoną kontrolę alarmu 

W przypadku samodzielnego stwierdzenia usterki 
(rozpoznawalnej po sygnałach emitowanych 
przez czujkę) należy niezwłocznie powiadomić 
administratora budynku. Nie czekać do następnej 
zdalnej konserwacji, lecz natychmiast zapewnić 
szybkie przywrócenie poprawnego działania 
urządzenia. Od tego zależy Państwa bezpieczeństwo!

Konserwacja zdalna
!



Częste pytania lokatorów

Co zrobić z czujką dymu w przypadku remontu mieszkania?
Ponieważ zamalowanie, zaklejenie tapetą lub dłuższe przesłonięcie doprowadza do zakłócenia 

działania czujki fumonic 3, przed rozpoczęciem remontu trzeba zawsze powiadomić właściciela lokalu 
lub administratora budynku. Jest to również konieczne, jeżeli jako sypialnie mają służyć pomieszczenia 

bez zainstalowanych czujek dymu. Wykonując jakiekolwiek prace należy pamiętać, że w promieniu 
50 cm wokół czujki dymu nie mogą się znajdować żadne przedmioty (np. lampy, szafki, meble dzielące 

pomieszczenie itp.). Jeżeli podczas remontu mają zostać zamocowane jakieś przedmioty w promieniu 50 cm 
wokół czujki dymu, konieczna jest wcześniejsza odpłatna i zgodna z przepisami zmiana miejsca montażu 
czujki dymu przez serwisanta firmy ista.

Czy mogę samodzielnie zdemontować czujkę dymu?
Nie! Czujka fumonic 3 radio net została zamontowana zgodnie z obowiązującą normą DIN 14676 i 
jest zabezpieczona plombą. Plomba wskazuje, czy urządzenie nie zostało naruszone. W przypadku 
nieupoważnionego demontażu plomba ulega zniszczeniu. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne, 
odpłatne zaplombowanie przez serwisanta firmy ista. 

Jak należy postępować w przypadku fałszywego alarmu?
Przede wszystkim należy się najpierw upewnić, czy rzeczywiście chodzi o fałszywy alarm, który mogą 

wywołać na przykład intensywne opary kuchenne. Po sprawdzeniu sytuacji nacisnąć lekko przycisk 
funkcyjny, aby dezaktywować alarm na 10 minut („potwierdzenie alarmu“).

Czy można przejściowo dezaktywować czujkę dymu, na przykład na czas 
gotowania?

Tak. Chcąc przykładowo zapobiec włączeniu się alarmu podczas 
gotowania na skutek powstawania intensywnych oparów 



Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących czujek dymu pracownicy naszej infolinii są przez  
całą dobę do Państwa dyspozycji pod numerem: +49 201 50744497

Numer Państwa nieruchomości*:     –    –     / 

*  Dzwoniąc pod numer naszej infolinii należy przygotować numer swojej nieruchomości.  
Numer ten jest nadawany przez serwisanta firmy ista podczas montażu czujki dymu.

kuchennych, można wyciszyć czujkę dymu na 10 minut. W tym celu należy lekko nacisnąć przycisk 
funkcyjny. Po upływie 10 minut czujka dymu ponownie aktywuje się automatycznie.

Jak można samodzielnie sprawdzić funkcję alarmu?
Niezależnie od automatycznej konserwacji zdalnej należy raz w miesiącu samodzielnie przeprowadzić 
test alarmu czujki fumonic 3 radio net. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny, aż zaświeci się biała 
dioda LED i rozlegnie się trzykrotny sygnał alarmu. Ze względu na wysoki poziom głośności dźwięku 
emitowanego przez czujkę należy zachować od niej odstęp co najmniej 50 cm. Jeżeli przez 10 sekund 
przy nieprzerwanie wciśniętym przycisku nie rozlegnie się sygnał alarmu, należy powtórzyć sprawdzenie 
funkcji alarmu. Jeżeli przy powtórnej próbie alarm również się nie rozlegnie, czujka jest uszkodzona 
i wymaga wymiany. Należy o tym powiadomić właściciela lokalu.



Właściwości czujki fumonic 3 radio net
 Oznaczenie CE zgodne z normą DIN EN 14604
  Symbol Q zgodny z przepisami VdS 3131 lub wytyczną vfdb 14-01  
 Żywotność baterii 10 lat     
  Biała dioda oświetleniowa ułatwiająca orientację w przypadku 

alarmu
 Funkcja wyciszenia   
 Układ ssący pozwalający zminimalizować fałszywe alarmy   
  Plomba mechaniczna pozwalająca stwierdzić nieupoważnione 

manipulacje

Funkcje kontroli czujki fumonic 3 radio net 
przeprowadzane w ramach comiesięcznej zdalnej kontroli:
  Wykrywanie zatkania drożności otworów wlotowych dymu
  Wykrywanie i kompensacja zanieczyszczenia komory pomiaru 

dymu
 Wykrywanie przypadków demontażu podczas sprawdzania stanu 
instalacyjnego
 System kontroli stanu naładowania baterii 
  Wyciszona kontrola urządzenia alarmowego

Wysokiej klasy czujka dymu 
fumonic 3 radio net

G211038



Aby w sytuacji zagrożenia zapewnić możliwie szybką  
i skuteczną pomoc, należy podać dyspozytorowi 
służb ratunkowych następujące informacje:

Kto dzwoni?
Nazwisko, adres, nr telefonu na wypadek pytań

Gdzie się pali? 
Miejscowość, ulica i nr domu

Co się pali? 
Mieszkanie, budynek zakładowy, samochód

Jak wygląda sytuacja? 
Czy ludzie znajdują się w zagrożeniu?  
Liczba rannych

Czy potrzebne są inne informacje?
Zaczekać na ewentualne pytania ze  
strony dyspozytora służb  
ratunkowych

Co należy robić, 
gdy się pali?

W razie pożaru ważna jest każda sekunda.  
Z tego względu wszyscy lokatorzy 
powinni się udać w bezpieczne miejsce, 
a następnie niezwłocznie zadzwonić na 
numer alarmowy!

Numer alarmowy 112
!

O czym należy 
powiadomić 
straż pożarną



W razie pożaru ważna jest każda sekunda. Zaletą czujki jest funkcja 
pozwalająca odpowiednio wcześniej zasygnalizować zagrożenie i umożliwić 
opuszczenie w porę płonącego mieszkania.

Pożar w mieszkaniu

Wyjść na klatkę schodową Ostrzec sąsiadów Opuścić budynek

Źródło: www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Zadzwonić na numer 
alarmowy



Jeżeli okaże się, że droga ewakuacyjna jest już odcięta płomieniami ognia, 
należy bezwzględnie zachować spokój i nie wychodzić na klatkę schodową.

Pożar na klatce schodowej

Odcięta droga 
ewakuacyjna

Zamknąć drzwi Uszczelnić szczelinę pod 
drzwiami za pomocą koca 
lub czegoś podobnego

Zaczekać w oknie 
na przybycie straży 
pożarnej

Oddalić się na bezpieczną 
odległość

Więcej wskazówek dotyczących postępowania w przypadku 
pożaru można uzyskać w miejscowym oddziale straży pożarnej.

Więcej informacji
i



Więcej informacji na temat czujek dymu:  
www.fumonic.de 

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefon +49 (0) 201 459-02  Faks +49 (0) 201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de 83

01
2 

/ V
II-

14

www.rauchmelder-lebensretter.de

Czujka dymu fumonic 3 radio net posiada dopuszczenie na podstawie zgodności z normą 
DIN EN 14604 i została przebadana przez instytut VdS. Czujka spełnia również podwyższone 
kryteria jakościowe wytycznej vfdb 14-01, dlatego została wyróżniona znakiem jakości Q.

G211038


