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Wprowadzenie 
 

Ten dokument ma pomóc w instalacji i obsłudze systemu Le Sucre. 
System składa się z trzech typów komponentów: 

 
• Jednostka centralna Le Sucre , która stanowi główny składnik systemu: 

komunikuje się ze wszystkimi komponentami systemu i przesyła alarmy w 
przypadku problemu. 

 

• Sprzęt kontrolny i wskazuj ący  umożliwia obsługa systemu (na przykład uzbrajanie i 
rozbrajanie).  

 

• Czujniki są instalowane w obiektach i komunikują się z jednostką centralną w 
przypadku problemu (wtargnięcie, pożar itp.). Syreny służą do miejscowego 
rozgłaszania alarmu.  
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Sterowanie systemem
 

Czytnik kart  
Czytnik kart składa się ze zintegrowanej syreny, która wydaje d
przypadku alarmu. 

Wymagania instalacyjne

 

Instalacja czytnika kart:  

• W pobliżu drzwi używanych zwykle do wchodzenia do domu

• Co najmniej 30 cm wolnego miejsca wokół urz

• Około 1,50 m od podłogi (dla osób o wzro

• Na ścianie 

Zakaz instalacji czytnika kart:

• Na zewnątrz 

• W pobliżu źródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
piekarnika, kuchenki) 

• W pobliżu kranu (np. w łazience)

Metoda instalacji 
Pomocny materiał wideo można znale

 

http://honeywell.total-connect.eu/video/SPR
 

Używanie czytnika kart

 

System można ustawić w dwóch trybach:

- Całkowite uzbrojenie
obiektu. 

- Częściowe uzbrojenie
używać systemu, gdy jeste
są aktywne i działają tylko kontaktrony (lub czujniki ustawione w trybie nocnym)

 

Sterowanie systemem  

ę ze zintegrowanej syreny, która wydaje dźwi

Wymagania instalacyjne  

 

żywanych zwykle do wchodzenia do domu 

Co najmniej 30 cm wolnego miejsca wokół urządzenia 

Około 1,50 m od podłogi (dla osób o wzroście od 1,70 m do 1,80 m)

Zakaz instalacji czytnika kart:  

ródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
 

u kranu (np. w łazience) 

żna znaleźć tutaj: 

connect.eu/video/SPR-S8EZ.mp4 

ywanie czytnika kart  

ć w dwóch trybach: 

Całkowite uzbrojenie /całkowite wł ączenie : ten tryb jest używany przy opuszczaniu 

ciowe uzbrojenie /częściowe wł ączenie : ten tryb jest używany, gdy chcesz 
 systemu, gdy jesteś w środku (na przykład w nocy). Jeśli czujniki ruchu nie 

ą tylko kontaktrony (lub czujniki ustawione w trybie nocnym)

 

 ze zintegrowanej syreny, która wydaje dźwięk w 

cie od 1,70 m do 1,80 m) 

ródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 

ywany przy opuszczaniu 

ywany, gdy chcesz 
śli czujniki ruchu nie 

 tylko kontaktrony (lub czujniki ustawione w trybie nocnym) 



 

 

Aby wł ączyć system, gdy opuszczasz obiekt: Uzbrojenie całkowit e

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Aby wł ączyć system, gdy pozostajesz w 

    

1. 

 

2. 

 

3. 

  

Aby wył ączyć system  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 system, gdy opuszczasz obiekt: Uzbrojenie całkowit e

 Naciśnij ten przycisk. 

 Umieść polot przed tym obszarem na czytniku kart.

 Zielona kontrolka miga w czasie opóźnienia wyj

 Opuść obiekt przed końcem sygnałów dźwię
pod koniec). 

 system, gdy pozostajesz w środku: Uzbrojenie cz

Naciśnij ten przycisk. 

Umieść polot przed tym obszarem na czytniku kart.

Zielona kontrolka miga w czasie opóźnienia wyj
następnie miga nadal. 

 

 Zielona kontrolka świeci (stale lub miga). 

 Umieść kartę przed tym obszarem na czytniku kart.

 Następuje wyłączenie zielonej kontrolki. 
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 system, gdy opuszczasz obiekt: Uzbrojenie całkowit e 

 polot przed tym obszarem na czytniku kart. 

nienia wyjścia. 

źwiękowych (częstsze 

rodku: Uzbrojenie cz ęściowe  

obszarem na czytniku kart. 

źnienia wyjścia, a 

 przed tym obszarem na czytniku kart. 
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Kontrolki czytnika kart

 

Stan wł

Szybkie miganie w trakcie opó

Wolne miganie, gdy system jest w trybie cz

Wyłą

 

Stan bł

Włączona, gdy wyst
sieci Web)
Wolno miga, gdy bateria czytnika kart jest bliska wyczerpania
Wyłą

 

Stan wtargni

Włączona, gdy wyst

Zostanie zresetowana przy nast

 

Stan techniczny (pomara

Włączona, gdy wyst

Szybko miga w trakcie innych alarmów (sytuacja okre
serwerze sieci Web)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolki czytnika kart  

Stan wł ączenia/wył ączenia (zielona):  

Szybkie miganie w trakcie opóźnienia wejścia/wyjś

Wolne miganie, gdy system jest w trybie częściowego uzbrojenia

Wyłączenie, gdy system jest wyłączony i po opóź

Stan bł ędów (czerwona):  

Włączona, gdy występuje błąd (sytuacja określona na serwerze 
sieci Web) 
Wolno miga, gdy bateria czytnika kart jest bliska wyczerpania
Wyłączona w sytuacji normalnej 

Stan wtargni ęcia (pomara ńczowa): 

Włączona, gdy wystąpił alarm intruza, jeśli system był wł

Zostanie zresetowana przy następnym włączeniu systemu

Stan techniczny (pomara ńczowa):  

Włączona, gdy wystąpi wykrycie dymu 

Szybko miga w trakcie innych alarmów (sytuacja okre
serwerze sieci Web) 

 

cia/wyjścia 

ęściowego uzbrojenia 

czony i po opóźnieniu wyjścia 

ślona na serwerze 

Wolno miga, gdy bateria czytnika kart jest bliska wyczerpania 

li system był włączony 

czeniu systemu 

Szybko miga w trakcie innych alarmów (sytuacja określona na 
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Klawiatura (dost ępna tylko w systemie Sucre 
Box)  

 

Klawiatura składa się ze zintegrowanej syreny, która wydaje dźwięk w przypadku alarmu. 

Wymagania instalacyjne 

 

Instalacja klawiatury: 

• W pobliżu drzwi używanych zwykle do wchodzenia do domu 

• Co najmniej 30 cm wolnego miejsca wokół urządzenia 

• Około 1,50 m od podłogi (dla osób o wzroście od 1,70 m do 1,80 m) 

• Na ścianie 

Zakaz instalacji klawiatury: 

• Na zewnątrz 

• W pobliżu źródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
piekarnika, kuchenki) 

• W pobliżu kranu (np. w łazience) 

Metoda instalacji 
Pomocny materiał wideo można znaleźć tutaj: 
 

 
 
http://honeywell.total-connect.eu/video/GKP-S8M.mp4 

 

Jak u żywać i programowa ć klawiatur ę 

 

W poniższej części opisano sposób instalacji i używania klawiatury bezprzewodowej. 
Klawiatura służy do uzbrajania i rozbrajania systemu zabezpieczeń za pomocą ważnego 
kodu dostępu lub pilota. 
 
Na początku należy zarejestrować klawiaturę i poloty w systemie za pomocą portalu sieci 
Web, tak jak w przypadku innych urządzeń.  
 
Jeśli chcesz używać kodów do uzbrajania i rozbrajania systemu, należy zaprogramować 
klawiaturę. Informacje zamieszczono w drukowanej wersji instrukcji, którą można pobrać 
stąd: http://www.honeywell.com/security/emea/hscdownload 
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Klawiatura jest wyposażona w zbliżeniowa czytnik pilotów, który znajduje się w pobliżu 
symbolu . Klawiatura zawiera także zintegrowaną syrenę odstraszającą i 4 diody LED 
informujące o stanie systemu. 

 

 

 

 

Uzbrajanie za pomoc ą kodu lub pilota 
 

Naciśnij klawisz uzbrajania na klawiaturze i wprowadź kod lub zbliż zarejestrowany pilot.  

 

Włącza całkowite uzbrojenie 

 

 Włącza częściowe uzbrojenie 

Klawiatura wydaje dźwięk uzbrajania, a następnie dźwięki opóźnienia wyjścia.  

Uzbrojenie strefy następuje automatycznie po opóźnieniu wyjścia.  

Uwaga :  

Zawsze upewnij się, że po poleceniu uzbrojenia całkowitego następuje dźwięk 
uzbrajania. 

Rozbrajanie za pomoc ą kodu lub pilota 

Aby rozbroić system: 

Wprowadź ważny kod lub przyłóż zarejestrowany pilot.
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Syrena klawiatury emituje dźwięk rozbrajania. 

Rozbrajanie systemu spowoduje również wyłączenie syren, jeśli alarm jest wyzwolony. 

 
Uwagi:  

Zawsze upewnij się, że po poleceniu rozbrojenia następuje dźwięk rozbrajania. 

Zawsze rozbrajaj system, wchodząc do obiektu. 

Przytrzymanie pilota przed klawiaturą nie spowoduje zmiany stanu. 
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Piloty  
 

 

  

Przestroga 

• Nie umieszczaj pilota w miejscu, gdzie mo

• Uważaj, aby nie upuś
rozładowanie baterii lub usterk

• Trzymaj pilot z daleka od wilgoci, pyłu i wody

• Używaj tylko zalecanych baterii (CR2032 firmy Panasonic lub GP)

Metoda instalacji 

 

Pomocny materiał wideo można znale

 
http://honeywell.total-connect.eu/video/TCC800M.mp4

 

 

Aby zarejestrowa ć pilota: 

 

• W trybie instalacji naciś
uzbrojenia i przytrzymaj je 
 
 
 
 
 
 

Odpowiadające im diody LED za

 

 

Nie umieszczaj pilota w miejscu, gdzie może występować wysoka temperatura

aj, aby nie upuścić pilota. Brak uwagi może spowodować uszkodzenie, 
rozładowanie baterii lub usterkę 

Trzymaj pilot z daleka od wilgoci, pyłu i wody 

ywaj tylko zalecanych baterii (CR2032 firmy Panasonic lub GP)

żna znaleźć tutaj: 

connect.eu/video/TCC800M.mp4 

 pilota:  

W trybie instalacji naciśnij równocześnie przyciski całkowitego i częś
uzbrojenia i przytrzymaj je przez 2 sekundy. 

ce im diody LED zaświecą przez 3 sekundy. 

 

 wysoka temperatura 

uszkodzenie, 

ywaj tylko zalecanych baterii (CR2032 firmy Panasonic lub GP) 

nie przyciski całkowitego i częściowego 
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Czytnik kart wyemituje 2 krótkie sygnały 
dźwiękowe.  
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Wskazania świetlne urz ądzenia Sucre Box  
 

Panel Sucre Box jest wyposażony w trzy kontrolki widoczne poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kontrolka 1: Wskazanie stanu zasilania panelu 

o Zielone stałe: panel jest prawidłowo zasilany.  

o Pomarańczowe migające: panel działa tylko na zasilaniu bateryjnym. 

- Kontrolka 2: Wskazanie stanu uzbrojenia systemu 

o Wył.: System jest rozbrojony. 

o Zielone stałe: system jest w trybie całkowitego uzbrojenia 

o Zielone migające: system jest w trybie częściowego uzbrojenia  

o Pomarańczowe migające: wykryto wtargnięcie 

- Kontrolka 3: Wskazanie sieci GPRS (tylko przy insta lacji) 

o Wył.: brak modułu GPRS (wersja Sucre Box SUE8EU-STD-E) 

o Pomarańczowe migające: nie znaleziono sieci GPRS  

o Zielone stałe: znaleziono sieć GPRS 

Uwaga: W przypadku wersji Sucre Box SUE8EU-STD-E kontrolka zawsze jest 
wyłączona, gdyż nie jest używana karta SIM 

 

Ważna uwaga: Przy pierwszej instalacji urz ądzenie Sucre Box zostanie 
automatycznie zaktualizowane za pomoc ą najnowszej wersji oprogramowania 
sprz ętowego. Ta faza zwykle trwa 10 min, ale mo że trwać do 20 min. W tym czasie 
wszystkie diody LED s ą wył ączone.

Kontrolka 1 Kontrolka 2 Kontrolka 3 



 

Instalacja czujników i syren
 
Uwaga:  Po prawidłowej instalacji urz
czytnik kart lub klawiaturę 

Kontaktron  
 

 
 
Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 
produktem. 

Instalacja kontaktronu:  

• W pomieszczeniu chronionym

• Na przeciwko zawiasów, aby umo

• Przymocuj magnes do cz

• Przymocuj czujnik do ramy drzwi, a nie do drzwi

• Magnes po przeciwnej stronie znac

• Mniej niż 2 cm między magnesem a czujnikiem przy zamkni

• Tak, aby pełne otwarcie drzwi lub okna nie uszkodziło magnesu

Zakaz instalacji kontaktronu:

• Na zewnątrz 

• W pobliżu kranu (np. w łazience)
 
 

Czujniki ruchu  
 

 
Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 
produktem. 

Instalacja czujnika: 

• W przejściu, najlepiej w stron

• Najlepiej w narożniku, aby zoptymalizowa

• W miejscu, gdzie zwierz
wspięcie na meble, schody, pudełka czy inne obiekty

• W miejscu wolnym od przeszkód uniemo
zasłony, szafy) 

• Na wysokości między 2,30 m a 2,50 m nad podłog

Zakaz instalacji czujnika:

• W pomieszczeniu mniejszym ni

nstalacja czujników i syren  

Po prawidłowej instalacji urządzenia usłyszysz krótkie dźwięki generowane przez 

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

 

W pomieszczeniu chronionym 

Na przeciwko zawiasów, aby umożliwić szybsze wykrycie otwarcia

Przymocuj magnes do części otwieranej, na przykład drzwi, a nie do ramy

Przymocuj czujnik do ramy drzwi, a nie do drzwi 

Magnes po przeciwnej stronie znacznika widocznego na czujniku 

ędzy magnesem a czujnikiem przy zamkniętych drzwiach/oknach

Tak, aby pełne otwarcie drzwi lub okna nie uszkodziło magnesu 

Zakaz instalacji kontaktronu:  

u kranu (np. w łazience) 

 

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

ciu, najlepiej w stronę wejścia (np. drzwi, okna) 

niku, aby zoptymalizować obszar wykrywania 

zwierzęta nie mogą zbliżyć się na odległość 1,8 m poprzez 
cie na meble, schody, pudełka czy inne obiekty 

W miejscu wolnym od przeszkód uniemożliwiających wykrycie ruchu (takich jak 

dzy 2,30 m a 2,50 m nad podłogą 

instalacji czujnika:  

W pomieszczeniu mniejszym niż obszar wykrywania (co najmniej 4 m²)
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ki generowane przez 

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

 szybsze wykrycie otwarcia 

ci otwieranej, na przykład drzwi, a nie do ramy 

 

tych drzwiach/oknach 

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

 1,8 m poprzez 

cych wykrycie ruchu (takich jak 

 obszar wykrywania (co najmniej 4 m²) 
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• Na zewnątrz 

• W pobliżu źródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
piekarnika, kuchenki) 

• W pobliżu zimnego nadmuchu (np

• Na przeciwko okna 

• W pobliżu kranu (np. w łazience)

Nie malować czujnika 

 

 

 

Czujnik ruchu z obrazem 
 

 
 
Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 
produktem. 

Instalacja czujnika: 

• W przejściu, najlepiej w 

• Najlepiej w narożniku, aby zoptymalizowa

• W miejscu, gdzie zwierz
wspięcie na meble, schody, pudełka czy inne obiekty

• W miejscu wolnym od przeszkód uniemo
zasłony, szafy) 

• Na wysokości między 2,30 m a 2,50 m nad podłog

Zakaz instalacji czujnika:

• W pomieszczeniu mniejszym ni

• Na zewnątrz 

• W pobliżu źródeł ciepła (np. komina, grzejnika
piekarnika, kuchenki) 

• W pobliżu zimnego nadmuchu (np. klimatyzacji)

• Na przeciwko okna 

• W pobliżu kranu (np. w łazience)
Nie malować czujnika 

 
 
 
 

 

ródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
 

u zimnego nadmuchu (np. klimatyzacji) 

u kranu (np. w łazience) 

Czujnik ruchu z obrazem  

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

ciu, najlepiej w stronę wejścia (np. drzwi, okna) 

niku, aby zoptymalizować obszar wykrywania 

W miejscu, gdzie zwierzęta nie mogą zbliżyć się na odległość 1,8 m poprzez 
cie na meble, schody, pudełka czy inne obiekty 

W miejscu wolnym od przeszkód uniemożliwiających wykrycie ruchu (takich jak 

dzy 2,30 m a 2,50 m nad podłogą 

Zakaz instalacji czujnika:  

W pomieszczeniu mniejszym niż obszar wykrywania (co najmniej 4 m²)

ródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 
 

u zimnego nadmuchu (np. klimatyzacji) 

u kranu (np. w łazience) 

 

ródeł ciepła (np. komina, grzejnika, nadmuchu ciepłego powietrza, 

Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 

 1,8 m poprzez 

cych wykrycie ruchu (takich jak 

 obszar wykrywania (co najmniej 4 m²) 

, nadmuchu ciepłego powietrza, 
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Czujnik zbicia szkła  
 

 

Wymagania instalacyjne 

Zamontować czujnik między chronioną szybą a ciężką zasłoną okna (o ile taka 
występuje). Gdy występuje ciężka zasłona okna, czujnik można zamontować na  
ramie okiennej. 

Zakaz monta żu czujnika: 

• Na słupkach lub podporach 

• W pomieszczeniach z głośnym sprzętem (sprężarki powietrza, narzędzia elektryczne 
itp.), jeśli sprzęt jest używany, gdy czujnik jest uzbrojony 

• Gdy może dojść do celowego zasłonięcia widoku szyby czujnika 

Metoda instalacji 
Ustawić mikrofon w kierunku chronionej szyby. W przypadku montażu na suficie koniec 
mikrofonu powinien być skierowany w stronę chronionej szyby. 

1. Otworzyć czujnik. 

 

2. Przykręcić podstawę do ściany. 

 

3. Trzymać baterie na miejscu i wyciągnąć zakładkę 
baterii, aby włączyć czujnik. 
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4. Zamknąć czujnik. 

Wymiana baterii 

 

Średni czas użytkowania baterii: 4 lat
Typ: CR123A 
Ilość: 2 

1. Otworzyć czujnik. 

2. Wymienić baterie (typ CR123).

3. Zamknąć czujnik. 

 
 

 

ytkowania baterii: 4 lat 

 

 baterie (typ CR123). 
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Czujnik wstrz ąsowy  
 

 

Wymagania instalacyjne 

Seria SHK(C)8M jest zaprojektowana w celu ochrony okolic okien i drzwi. Służy do 
wykrywania ataków siłowych na powierzchnię, na której urządzenie jest zamontowane. 

Może wykrywać dwa typy ataków siłowych: 

• Silny atak: urządzenie wysyła sygnał alarmowy w przypadku pojedynczego 
uderzenia, którego siła przekracza fabrycznie ustawiony poziom czułości dla  
silnego ataku 

• Ataki powtarzane: urządzenie wysyła sygnał alarmowy po zdefiniowanej liczbie 
(kontrolowanej) następujących po sobie uderzeń, których siła przekracza fabrycznie 
ustawiony poziom czułości dla serii uderzeń wykrytych w ciągu 8 s 

Metoda instalacji 

1. Zdjąć pokrywę czujnika. 

 

2. Zamontować czujnik na solidnej powierzchni za 
pomocą dostarczonych wkrętów. W urządzeniu 
znajdują się dwa otwory montażowe. 

 

3. Tylko w przypadku wersji SHKC8M zamontować 
magnes (dostarczony) obok paska regulacyjnego 
czujnika. 
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4. Zamontować pokrywę

Wymiana baterii 

 

Średni czas użytkowania baterii: 4 lat
Typ: CR123A 
Ilość: 1 

1. Zdjąć pokrywę. 

2. Wymienić baterię. 

3. Zamontować pokrywę

 
 

 

 pokrywę. 

ytkowania baterii: 4 lat 

 

 pokrywę. 

 

 

 

 

 



 

Czujnik tlenku w ę
 

 

Wymagania instalacyjne
 

 
 
 

 

Gdzie umie ścić czujnik tlenku w

Najlepiej zamontować alarm tlenku w

• Każde pomieszczenie, w którym wyst

300 mm 

150 mm 

NIERUCHOME 
POWIETRZE  

NIE UMIESZCZAĆ 
TUTAJ 

1 do 3 m

Czujnik tlenku w ęgla  

Wymagania instalacyjne  

 

 czujnik tlenku w ęgla:  

 alarm tlenku węgla w następujących miejscach:

de pomieszczenie, w którym występuje urządzenie spalające paliwo

Alarm CO 

 

1 do 3 m 

1 do 3m 

Alarm CO 
300 mm 
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cych miejscach: 

ce paliwo 

Alarm CO 

Około  
1 do 2 m 
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• Odległe pomieszczenia, w których ludzie spędzają dużo czasu 

• Każda sypialnia 

Jeśli liczba możliwych do zainstalowania alarmów tlenku węgla jest ograniczona, 
określając miejsce montażu alarmów, należy wziąć pod uwagę poniższe punkty: 

• Jeśli urządzenie spalające paliwo znajduje się w pomieszczeniu, w którym śpią 
ludzie, umieścić w tym pokoju alarm CO 

• Umieścić alarm w pomieszczeniu, gdzie ludzie spędzają większość czasu (np. salon) 

• W kawalerce umieścić alarm CO jak najdalej urządzenia do gotowania, ale w pobliżu 
miejsca spania 

Przestroga 

• Nie montować pokrywy na podstawie, gdy przełącznik 
jest w położeniu X. Ustawić przełącznik w położeniu 
OK. 

 

• Baterie CO8M są niewymienne. Produkt jest zasilany 
przez cały okres eksploatacji. 

Po używaniu urządzenia przez 6 lat pomarańczowa 
kontrola będzie migać trzy razy co 50 sekund i 
urządzenie będzie równocześnie wydawać dźwięk. 
Oznacza to, że alarm osiągnął koniec okresu 
eksploatacji i musi zostać wymieniony. Data ta jest 
podana na produkcie. 

 

Metoda instalacji 

1. Wyjąć płytkę montażową z opakowania i ochronnego 
kartonu. 

 

 
 



 

2. Umieścić płytkę monta
miejscu montażu alarmu CO. 
umiejscowienie dwóch otworów na wkr

3. Nawiercić otwory wiertłem 5,0 mm po
oznaczonych miejsc. 
 
 

Przestroga: Otwory wierci
przewodów elektrycznych w suficie lub 

 

 
4. Wepchnąć plastikowe koszulki na kołki do 

wywierconych otworów i przykr
montażową do sufitu lub 
 

5. Ostrożnie ustawić alarm CO na podstawie, 
następnie nacisnąć i przekr

Po kilku sekundach (do 15 sek.) dwa d
potwierdzą pomyślny monta

6. Nacisnąć przycisk testowy, aby sprawdzi
działa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 montażową na suficie lub ścianie w 
u alarmu CO. Ołówkiem oznaczyć 

umiejscowienie dwóch otworów na wkręty. 
 otwory wiertłem 5,0 mm pośrodku 

 

Przestroga: Otwory wierci ć z dala od 
przewodów elektrycznych w suficie lub ścianie.  

 plastikowe koszulki na kołki do 
wywierconych otworów i przykręcić płytkę 

 do sufitu lub ściany. 

ć alarm CO na podstawie, 
ąć i przekręcić. 

Po kilku sekundach (do 15 sek.) dwa dźwięki 
ślny montaż. 

 przycisk testowy, aby sprawdzić, czy alarm 
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Czujnik dymu  
 

 

 
Pełne informacje zamieszczono w drukowanej instrukc ji dostarczonej wraz z 
produktem. 
 

Metoda instalacji 
 

Pomocny materiał wideo można znaleźć tutaj: 

 
http://honeywell.total-connect.eu/video/DFS8M.mp4 
 

Wymagania instalacyjne (DFS8M) 

Dym wznosi się w kierunku sufitu, następnie rozprzestrzenia się poziomo. Dlatego 
najlepszym miejscem instalacji czujnika jest środek pomieszczenia. 
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Nieprawidłowe miejsca monta żu: 

• Łazienki, kuchnie, pomieszczenia natryskowe, gaże i inne pomieszczenia, w których 
czujnik dymu może zostać uruchomiony przez parę, kondensat, normalny dym lub 
opary. Umieścić co najmniej 6 m od normalnych źródeł dymu/oparów 

• Umieścić z dala od każdego zapylonego lub zabrudzonego miejsca, ponieważ pył 
gromadzi się w komorze i może obniżyć czułość urządzenia. Może także zablokować 
siatkę przeciwowadzią i uniemożliwić dostanie się dymu do komory czujnika 

• Nie umieszczać w miejscu rojącym się od owadów. Małe owady dostające się do 
komory czujnika dymu mogą powodować alarmy 

• Miejsca, w których normalna temperatura może przekroczyć 40°C lub jest ni ższa niż 
0°C (np. poddasze, kotłownie, bezpo średnio nad piekarnikiem lub garnkami itp.), 
ponieważ ciepło lub para może powodować uciążliwe alarmy 

• W pobliżu przedmiotu dekoracyjnego, drzwi, oprawy oświetleniowej, ramy okiennej i 
innych obiektów, które mogą utrudnić dostanie się dymu lub wysokiej temperatury do 
czujnika 

• Powierzchnie normalnie cieplejsze lub zimniejsze niż reszta pokoju (np. włazy na 
poddasze). Różnice temperatury mogą uniemożliwić dostanie się dymu lub wysokiej 
temperatury do urządzenia 

• Obok lub bezpośrednio nad grzejnikami lub wlotami powietrza klimatyzowanego, 
oknami, ściennymi kratkami wentylacyjnymi i podobnymi elementami, które mogą 
zmienić kierunek przepływu powietrza 

• W miejscu położonym bardzo wysoko lub niedostępnym (np. nad klatką schodową), 
gdzie dosięgnięcie alarmu może być utrudnione (w celu sprawdzenia, wyciszenia lub 
wymiany baterii) 

• Umieścić urządzenie co najmniej 1 m od oświetlenia ze ściemniaczem i biegnących 
od ściemniacza kabli, ponieważ niektóre ściemniacze mogą powodować zakłócenia  

• Umieścić urządzenie co najmniej 1,5 m od opraw świetlówek, ponieważ szum 
elektryczny i/lub  

• migotanie może wpłynąć na działanie urządzenia 
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Syrena wewn ętrzna 
Wymagania instalacyjne

 

Instalacja syreny: 

• Z dala od źródła zakłóce

• Na suficie lub jak najwy

• Na środku, w pomieszczeniu chronionym

Metoda instalacji 
1. Zdjąć pokrywę. 

2. Umieścić płytkę podstawy syreny na 
3 otwory montażowe.

3. Wywiercić otwory, włoż
płytkę podstawy. 

4. Wyciągnąć zakładkę baterii, aby zasili

5. Nacisnąć czarny przycisk na płytce drukowanej. Czytnik 
kart i syrena wyemitują

6. Umieścić pokrywę na zakładce (1) na podstawie, a 
następnie obrócić na drug

 

 

ętrzna  
Wymagania instalacyjne  

ródła zakłóceń elektrycznych 

Na suficie lub jak najwyżej na ścianie 

rodku, w pomieszczeniu chronionym 

 podstawy syreny na ścianie i oznaczyć  
owe. 

 otwory, włożyć koszulki wkrętów i przykręcić 

ę baterii, aby zasilić czujnik. 

przycisk na płytce drukowanej. Czytnik 
kart i syrena wyemitują 2 krótkie sygnały dźwiękowe. 

ę na zakładce (1) na podstawie, a 
ć na drugą stronę (2). 

 

 

 

 

  



 

7. Zamontować pokrywę
dostarczonego wkrętu, a nast
osłonkę. 

Wymiana baterii 

Średni czas użytkowania baterii: 4 lat

Typ: CR123 

Ilość: 3 

1. Zdjąć pokrywę syreny.
 

OSTRZEŻENIE: CHRONI
WYMIANA BATERII MO
URUCHOMIENIE SYRENY.

 
2. Usunąć opaskę zaciskow
3. Wymienić baterie. 

Po 10 sekundach urzą
dźwięki.  

4. Zamontować pokrywę

 

 

 

 

 pokrywę na podstawie za pomocą 
ętu, a następnie włożyć plastikową 

ytkowania baterii: 4 lat 

 syreny. 

ENIE: CHRONIĆ USZY, PONIEWAŻ 
WYMIANA BATERII MO ŻE SPOWODOWAĆ 
URUCHOMIENIE SYRENY. 

 zaciskową z baterii. 

Po 10 sekundach urządzenie wygeneruje krótkie 

 pokrywę za pomocą wkrętu. 
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Często zadawane pytania 
Jak działa system Le Sucre? 

System Le Sucre wykorzystuje technologię bezprzewodową do ochrony ludzi i mienia. 
System ten może być zarządzany lokalnie za pomocą czytnika kart lub klawiatury 
systemu Sucre Box. Można go także kontrolować zdalnie za pomocą aplikacji Total 
Connect 2.0E lub Total Connect Comfort International. 

Wysyłane typy alarmów: 

• Alarm wtargnięcia, gdy czujnik ruchu wykrywa ruchomy obiekt lub gdy kontaktron 
zostaje wyzwolony (gdy system jest włączony) 

• Alarm ochrony życia, gdy wyzwolony zostaje czujnik dymu lub tlenku węgla. Czujniki 
te pozostają aktywne przez całą dobę, niezależnie od uzbrojenia systemu 

• Alarmy techniczne w przypadku awarii zasilania lub zużycia baterii. 

Mam zwierz ę domowe: jakie mam wykona ć czynno ści zwi ązane z 
czujnikiem ruchu? 

Czujnik został zaprojektowany do używania w obecności zwierząt ważących do 30 kg. 
Upewnij się jedynie, że zwierzęta nie zbliżą się do czujnika na odległość 1,80 m. 

Kiedy wymienia ć baterie? 

Sprawdź na stronie Diagnoza, aby zobaczyć poziom naładowania baterii każdego 
zainstalowanego urządzenia peryferyjnego. 

Jakie s ą wymagane formy konserwacji urz ądzeń peryferyjnych? 

Czujniki ruchu nie wymagają konserwacji w trakcie ich użytkowania, poza wymianą 
baterii co około 4 lata. 

Jak czy ścić czujniki? 

Usuwać kurz za pomocą zmiotki. 

Przestroga: Nigdy nie u żywać detergentów ani środków czyszcz ących w spray'u. 
Nie uderza ć czujników, bo mo że to spowodowa ć ich uszkodzenie. 

Co zrobi ć w przypadku fałszywych alarmów? 

Sprawdzić instalację i upewnić się, że czujniki są prawidłowo umieszczone. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktować się z instalatorem. 

Czy czujniki mo żna pomalowa ć? 

Nie wolno malować ani maskować przodu czujnika ruchu: spowoduje to jego całkowitą 
niesprawność. 

 

 


