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Ďakujeme, že ste si zakúpili náš domáci fotoelektrický detektor dymu 1D47A s pripojením Wi-Fi. 

Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným 
upozorneniam a pokynom. Tým sa zabezpečí nielen ochrana osôb, ale aj dlhá životnosť zariadenia. 

Domáci fotoelektrický detektor dymu 1D47A s pripojením Wi-Fi zisťuje prítomnosť požiaru pomocou dymu. Keď dym v miestnosti 
dosiahne určitú koncentráciu, detektor spustí zvukový a svetelný výstražný signál. 

Toto zariadenie je určené pre obytné budovy a spĺňa požiadavky normy EN 14604:2005/AC:2008. 

 

Video návod s bližšími informáciami o aplikácii a produkte je k dispozícii na www.youtube.com, pod názvom „Solight 1D47A - návod k 
aplikaci“. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

Model 1D47A 

Prevádzkové napätie DC 3 V (CR 123A) 

Kapacita batérie 1 400 mAh 

Bezdrôtový protokol Wi-Fi + Bluetooth 

Frekvenčný rozsah 2 412 - 2 472 GHz 

Verzia 802.11 b/g/n 

RF vodivý výkon 11b: 17 dBm; 11g: 15 dBm; 11n: 13 dBm 

Pohotovostný prúd < 9 uA 

Signál Akustické + svetelné + oznámenia v aplikácii 

Sila akustického signálu ≥ 85 dB (vo vzdialenosti 3 m) 

Prevádzková vlhkosť ≤ 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 

Životnosť batérie 2 roky (priemerná doba) 

Prevádzková teplota -10 °C - 55 °C 

Inštalácia Na strop (pomocou skrutiek alebo lepiacej pásky) 

Rozmery (D × Š × V) 76 × 76 × 28,5 mm 

Smernice EN 14604:2005 + AC:2008 

Životnosť detektora 10 rokov 

VÝBER MIESTA 
Detektor dymu by mal byť namontovaný na strope v strede miestnosti vo vzdialenosti 150 cm od svetiel, odsávacieho ventilátora, 
vývodu/prívodu klimatizácie. Odporúčame nainštalovať detektor dymu do každej miestnosti. 
Detektor dymu neinštalujte v kúpeľni ani v iných miestnostiach, kde dochádza ku kondenzácii vody. 

 

   Strop    Min. 50 cm      

                                 

   Najlepšie t u    
  Nikdy tu nie 
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INŠTALÁCIA 
Použitie skrutiek 
• Pripevnite montážnu dosku na miesto, kde bude umiestnený detektor dymu. Označte si 

miesta, kde sa majú vyvŕtať otvory. 
• Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 mm vo vzdialenosti 42 mm. 
• Do otvorov vložte plastové hmoždinky. 
• Skrutky prestrčte cez otvory v montážnej doske a potom do hmoždiniek. Pevne ich 

utiahnite. 
• Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v smere hodinových ručičiek ho 

zaistite. 
• Hmoždinky: M4 x 20 

• Skrutky: M2.6 x 16 

Použitie obojstrannej lepiacej pásky 
 

 

Nalepte obojstrannú lepiacu pásku na miesto, kde bude 
umiestnený detektor dymu, a odstráňte ochrannú fóliu. 

 

 

Montážnu dosku umiestnite na lepiacu pásku a pevne 
ju pritlačte. 

 

 

Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v 
smere hodinových ručičiek ho zaistite. 

VYKONANIE TESTU 
Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či detektor dymu funguje normálne. Nepoužívajte detektor dymu, ak nefunguje správne 
alebo ak sa neozýva zvukový signál. 

POUŽITIE S APLIKÁCIOU TUYA 
1. Stiahnite si do telefónu aplikáciu TUYA Smart alebo Smart Life. Aplikácia je k dispozícii zadarmo v Obchode Play (pre Android) 

alebo App Store (pre iOS). 
2. Nainštalujte aplikáciu, zaregistrujte sa vytvorením používateľského konta. Postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu. 
3. V aplikácii kliknite na položku "+" alebo "Pridať zariadenie". Zo zoznamu zariadení vyberte "Detektor dymu" (WiFi). 
4. Zapnite detektor dymu (zaznie zvukový signál). Stlačte a podržte testovacie tlačidlo približne 5 sekúnd. Indikátor LED bude rýchlo 

blikať (EZ režim párovania). To znamená, že detektor je v bezdrôtovom režime Wi-Fi. Ak chcete vybrať režim AP, stlačte a podržte 
testovacie tlačidlo a indikátor LED bude pomaly blikať. 

5. Zadajte názov a heslo Wi-Fi, vyberte "EZ Mode", ak indikátor LED bliká rýchlo, alebo "AP Mode", ak indikátor LED bliká pomaly. 
Potom kliknite na tlačidlo "Ďalej". 

6. Po dokončení pripojenia prestane blikať indikátor LED a detektor dymu sa zobrazí v zozname pripojených zariadení. 
 

Okrem iného je možné budík pripojiť k telefónu cez Bluetooth, stačí otvoriť pripojenie Bluetooth v telefóne a pripojiť 
zariadenie. 

  Strop  

  hmoždinky   

    Sk rutky     

      Telo nástroja       
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Poznámka 
Čas pripojenia detektora k aplikácii je 1 minúta. Počas tohto času bude blikať indikátor LED (rýchlo alebo pomaly). Ak sa 
pripojenie nepodarí, musíte znovu vstúpiť do režimu pripojenia a zopakovať vyššie uvedené kroky. Po úspešnom 
zapnutí bude sieť k dispozícii 2 hodiny. Ak je tento čas dlhší, bude potrebné obnoviť napájanie. 

LED INDIKÁTOR 
 

Normálny prevádzkový režim Indikátor LED bliká raz za 40 sekúnd. 

Detekcia dymu Ak koncentrácia dymu prekročí nastavenú hodnotu, indikátor LED bude nepretržite 
blikať a rozoznie sa zvukový signál. 

Testovanie Krátko stlačte testovacie tlačidlo, kontrolka LED bude nepretržite blikať, trikrát 
zaznie akustický signál a potom sa detektor vypne. 
 

Nízky stav batérie Indikátor LED blikne raz za 40 sekúnd a zároveň zaznie krátky akustický signál. 

Chyba zariadenia Indikátor LED blikne dvakrát každých 40 sekúnd a akustický signál zaznie dvakrát 
každých 40 sekúnd. 

Stav siete Wi-Fi Ak je detektor zapnutý a testovacie tlačidlo je stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, 
indikátor LED pomaly bliká na červeno. 

Žiadna sieť Wi-Fi Ak je detektor zapnutý a testovacie tlačidlo je stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, indikátor LED 
rýchlo bliká červenou farbou. 

Chyba siete Wi-Fi Každých 40 sekúnd zaznejú tri zvukové výstrahy a indikátor LED začne blikať na 
červeno. 

Vypnutie akustickej signalizácie Počas zvukového signálu dlho stlačte testovacie tlačidlo, aby sa vypol      
akustická signalizácia. Ak je po 9 minútach koncentrácia dymu stále vysoká (nad 
nastavenou hodnotou), opäť zaznie akustický signál a rozsvieti sa LED dióda. 
 

Poznámka 
Vypnutie akustického poplachu neznamená, že požiar je uhasený alebo že riziko požiaru je zažehnané. Ak sa detektor 
kedykoľvek spustí, skontrolujte miestnosti v dome, či niekde nehrozí nebezpečenstvo požiaru. 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

Problémy Možná príčina Riešenie 

Akustický alarm sa spustí okamžite po 
zapnutí. 

V miestnosti je veľa dymu. Zapnite detektor po odstránení 

                                                                                dymu.  

Vnútorný obvod je poškodený. Obráťte sa na autorizované servisné 
stredisko. 

Po zapnutí sa každých 40 sekúnd ozve 
jedno krátke pípnutie. 

Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu. 

Po zapnutí zaznejú dve krátke pípnutia  

každých 40 sekúnd. 

Vnútorný obvod je poškodený. Obráťte sa na autorizované servisné 
stredisko. 

Počas testovania nie je počuť žiadny 
akustický signál. 

Batéria nie je správne vložená. Skontrolujte a správne vložte batériu. 

                                                                                 Uistite sa, že je polarita správna.  

Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu. 

Vnútorný obvod je poškodený. Obráťte sa na autorizované servisné 
stredisko. 

Žiadny akustický signál alebo len slabý 
signál. 

Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu. 

Detektor je poškodený. Obráťte sa na autorizované servisné 
stredisko. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 
Po inštalácii a uvedení do prevádzky testujte akustický signál každý týždeň. 

Detektor dymu udržiavajte v čistote. Čistite ho aspoň raz ročne, aby ste odstránili nahromadený prach. 

Upozornenie 
Detektor dymu nenatierajte farbou, náterom a podobne, pretože by to mohlo zabrániť prenikaniu dymu a ovplyvniť jeho 
činnosť. 

Na čistenie detektora nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Tieto látky by mohli preniknúť do detektora a mohli by viesť 
k poruchám snímača alebo obvodu. Detektor čistite iba bavlnenou handričkou alebo špongiou. 

VÝMENA BATÉRIE 
Po vybití batérie ju vymeňte za rovnaký typ. Po výmene batérie stlačte 
testovacie tlačidlo, ozve sa zvukový signál a bliká indikátor, ktorý potvrdzuje 
úspešnú výmenu batérie. Pri výmene postupujte podľa nasledujúcich 
krokov: 
1. Otočte detektor proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z 

montážnej dosky. 
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Pri vkladaní novej batérie 

skontrolujte správnu polaritu. 
3. Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či je detektor funkčný. 

Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v smere 
hodinových ručičiek ho zaistite. 

Ak detektor dymu nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu. 

Upozornenie 
Batériu neskratujte ani inak nepoškodzujte. Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa. Vybitú batériu odvezte na ekologickú 
likvidáciu. Batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu. 
 
 

DODATOK 
Výrobok spĺňa požiadavky na uvedenie na trh EÚ a je v súlade s normou EN 14604:2005+AC:2008. Na výrobok bolo vydané 
vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011. 
Odporúčaný dátum výmeny detektora: do 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku. 
Názov a číslo notifikovaného orgánu poskytujúceho certifikáciu pre EÚ: TÜV Rheinland InterCert Kft. - Product Certification Body - 
H-1143 Budapest, Gizella. Certifikovaný orgán číslo 1008. 
Číslo osvedčenia: 1008-CPR-MC 69265752 0001 
 
Dovozca: Solight holding s.r.o, Hradec Králové, Na Brně 1972. 
Výrobca: Chongqing Zorro Alert Technology Co., Ltd.  
Level4, Building5, No.16, Shigui Road, Jieshi Town, Ba'nan District, 401346, Chongqing, P.R. China. 
Vyrobené v Číne.  
 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE a vyhlásenie o parametroch v súlade s platnými 
predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie www.solight.sk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 


