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Przygotowanie do u życia 

1. Ładowanie pałki z bateri ą 2. Wkładanie pałki z bateri ą 

• Ładowarka może być 
podłączona do gniazdka sieci 
elektrycznej lub gniazdka 
samochodowego 12 V (1). Po 
podłączeniu, zapala się 
czerwona dioda Power. 

• Podłącz pałkę z baterią do 
ładowarki i przekręć pierścień 
blokujący (2 i 3). 

• Zapali się żółta dioda Fast 
Charge (4). 

• Czas ładowania całkowicie 
rozładowanej pałki z baterią 
wynosi 75-90 minut. 

• Po całkowitym naładowaniu 
ładowarka zapali zieloną 
diodę Trickle Charge (4). 

Uwaga:  W Testifire używaj 
tylko pałek z baterią NiMH.  

• Aby włożyć pałkę z baterią 
przytrzymaj uchwyt głowicę 
Testifire i wciśnij sprężynujący 
przycisk znajdujący się w jej 
górnej części. Dopasuj 
przycisk do otworu na 
uchwycie i wsuń pałkę z 
baterią w uchwyt aż sprężyna 
zaskoczy(5). 
 
 

• Włóż drugi koniec pałki z 
baterią w tyczkę Solo i wciśnij 
sprężynujący przycisk 
znajdujący się w jej dolnej 
części. Dopasuj przycisk do 
otworu na tyczce i wsuń pałkę 
z baterią aż sprężyna 
zaskoczy(6). 

3. Wyci ąganie i wymiana kapsułek dymu 
    (Testifire 1000 i 2000) 

4. Wyci ąganie i wymiana kapsułek CO 
    (tylko Testifire 2000) 

Wyci ąganie:  
• Zwolnij górną pokrywkę A (7), 

znajdującą się na korpusie 
Testifire, otwierając ją z 
prawej strony. 
Uwaga:  Testifire 1000 mają 
tylko jedną pokrywkę. 

• Ściśnij dwa zaczepy 
sprężynowe B zamontowanej 
kapsułki i delikatnie ją 
wyciągnij. 

 
 
 
Wymiana: 
• Wyciągnij kapsułkę z pudełka 

oraz z torebki antystatycznej. 
• Usuń z nowej kapsułki 

zatyczkę chroniącą zaczepy 
sprężynowe C (8). 

• Trzymając kapsułkę, etykietą 
w dół, za zaczepy 
sprężynowe, ostrożnie włóż ją 
do gniazda kapsułki. Wciskaj 
ją aż oba zaczepy zaskoczą. 

• Zamknij pokrywkę A. 

Wyci ąganie:  
• Wymieniaj kapsułkę CO tylko 

gdy jest pusta. Wyłącz 
Testifire na 5 minut, aby 
pozwolić kapsułce się 
schłodzić przed jej wyjęciem. 

• Zwolnij dolną pokrywkę D (9), 
znajdującą się na korpusie 
Testifire, otwierając ją z 
prawej strony. 

• Ściśnij dwa zaczepy 
sprężynowe E zamontowanej 
kapsułki i delikatnie ją 
wyciągnij. 

• Nie dotykaj końcówki kapsułki 
CO, ponieważ może być 
gorąca. 

 
Wymiana: 
• Wyciągnij kapsułkę z pudełka 

oraz z torebki antystatycznej. 
• Usuń zatyczkę chroniącą 

końcówkę F (10). 
• Trzymając kapsułkę, etykietą 

do góry, za zaczepy 
sprężynowe, ostrożnie włóż ją 
do gniazda kapsułki. Wciskaj 
ją aż oba zaczepy zaskoczą. 

• Zamknij pokrywkę D. 
 



 

 

5. Używanie menu 6. Włączanie urz ądzenia 

• Do poruszania się po menu 
używaj strzałek „GÓRA” i 
„DÓŁ” (11), strzałki poruszają 
kursorem po menu. Do 
zatwierdzania służy przycisk 
„ENTER”. 

• Naciśnięcie przycisk „ESC” 
powoduje powrót do 
głównego menu lub w 
przypadku zaprogramowanej 
sekwencji testu i przy 
wyświetlanym menu głównym, 
przycisk „ESC” powoduje 
przerwanie sekwencji 
testowej. 

• Strzałka w dół w dolnym 
prawym narożniku wskazuje 
występowanie poniżej innych 
opcji. Do poruszania się w dół 
po menu służy przycisk „DÓŁ” 
(12). 

• Strzałka w górę w górnym 
prawym narożniku wskazuje 
występowanie powyżej innych 
opcji. Do poruszania się w 
górę po menu służy przycisk 
„GÓRA” (13). 

• Do powrotu o jeden poziom 
wstecz służy przycisk 
„LEWO”.  

  

• W celu włączenia urządzenia 
naciśnij i przytrzymaj przez 2 
sekundy czerwony przycisk 
„ON-OFF” (14). Dioda 
„Status” zacznie powoli migać 
na zielono sygnalizując 
przejście urządzenia do stanu 
czuwania. 

• Przy pierwszym uruchomieniu 
zostaniesz poproszony o 
wybranie języka menu. 
Strzałkami „GÓRA” i „DÓŁ” 
poruszaj się po językach, a na 
koniec zatwierdź wybrany 
język przyciskiem „ENTER” 
(15). 

• Wyświetli sie okno 
potwierdzenia (16). Aby 
zatwierdzić naciśnij przycisk 
„MENU” lub „STATUS” by 
anulować wybór. Następnie 
wyświetli się główne menu. 

• Po długim okresie 
nieużywania lub gdy została 
wymieniona kapsułka dymu, 
urządzenie przy uruchomieniu 
wykona samouzbrojenie. 
Przez krótki czas wyświetli się 
komunikat: "Preparing for use 
Please wait" (17).  

7. Regulacja k ąta głowicy 8. Testowanie czujek o wysokim profilu 

• Prawidłowe ustawienie kąta 
głowicy jest ważne. Czujka 
powinna dotykać podstawy 
wewnętrznej przezroczystego 
silikonowego kielicha (22). 

• W celu ustawienia głowicy 
przytrzymaj korpus (18) i 
delikatnie odciągnij sprężynę, 
ustaw prawidłowy kąt do pałki 
z baterią (19). Głowica 
zablokuje się i pozostanie w 
tej pozycji do testów. 

 

• W celu przetestowania czujek 
o wysokim profilu wyjmij 
wewnętrzny przezroczysty 
kielich. Aby to zrobić włóż 
palec w wycięcie i ostrożnie 
wyjmij wewnętrzny kielich 
(20). Pozwoli to czujce 
dotykać podstawy testera 
(21). 



 

Testowanie czujek 

1. Wykonanie testu 

• Aby przeprowadzić prosty test z  
pojedynczym bodźcem, użyj klawiszy 
„GÓRA” i „DÓŁ” w celu podświetlenia 
wybranego testu, np. „Smoke” (23). 

• Podnieś głowicę Testifire pod badaną 
czujkę i umieść ją centralnie nad 
czujką. 

 

• Gdy czujka wejdzie w Testifire wiązka 
podczerwieni zostanie przerwana przez jej 
obudowę i rozpoczyna się wybrany wcześniej 
test, a dioda „Status” zaczyna szybciej migać. 

Uwaga:  Bardzo ważnym jest, aby testowana 
czujka była w poprawnej pozycji (22). Silikonowe 
miechy powinny idealnie przylegać do powierzchni 
sufitu. 

2. Testowanie jednoczesne (wybrane testy w tym samym czasie) 

W poniższym przykładzie „Smoke” i „Heat” są 
wybrane jako test jednoczesny (24). 
• Przesuń kursor na „Smoke” i naciśnij przycisk 

„ENTER”. Obok napisu „Smoke” pojawi się cyfra 
„1”.   

• Przesuń kursor na „Heat” i naciśnij przycisk 
„ENTER”. Obok napisu „Heat” pojawi się cyfra „2”. 
Naciśnij jeszcze raz „ENTER”, a obok „Heat” 
pojawi się cyfra „1”. 

• Powtórz procedurę jak powyżej, gdy wymagane 
są też inne testy. 

• Aby skasować ustawienia tesu naciśnij przycisk 
„ESC“. 

1.Zaprogramuj testy:  
 
2.Podnie ś Testifire pod 

badan ą czujk ę: 
Test dymem i ciepłem 
wykonywany w tym samym 
czasie jako test „1”. 

3.Zabierz Testifire spod 
czujki: 
Test jest zakończony, a 
urządzenie gotowe do 
przetestowania kolejnej 
czujki w ten sam sposób. 

 

3. Testowanie sekwencyjne (wybrane testy wykonywane jeden po drugim) 

W poniższym przykładzie „Smoke”, „Heat” i „CO” są 
wybrane jako test sekwencyjny (25). 
• Przesuń kursor na „Smoke” i naciśnij przycisk 

„ENTER”. Obok napisu „Smoke” pojawi się cyfra 
„1”.   

• Przesuń kursor na „Heat” i naciśnij przycisk 
„ENTER”. Obok napisu „Heat” pojawi się cyfra „2”. 

• Przesuń kursor na „CO” i naciśnij przycisk 
„ENTER”. Obok napisu „CO” pojawi się cyfra „3”. 

• Aby skasować ustawienia tesu naciśnij przycisk 
„ESC“. 

1.Zaprogramuj testy:  
 
2.Podnie ś Testifire pod badan ą 

czujk ę: 
Test dymem jako test „1”. 

3.Obni ż na 2-10 sek., a nast ępnie 
podnie ś ponownie Testifire: 
Test ciepłem jako test „2”. 

4.Obni ż na 2-10 sek., a nast ępnie 
podnie ś ponownie Testifire: 
Test CO jako test „3”. 

5.Zabierz Testifire spod czujki: 
Test jest zakończony, a urządzenie 
gotowe do przetestowania kolejnej 
czujki w ten sam sposób. 
 

 

3. Testowanie kombinowane jednoczesne i sekwencyjne  

W poniższym przykładzie „Smoke” i „Heat” 
testowane są razem, a następny jest test „CO” (26). 
• „Smoke” i „Heat” wykonywane są jako pierwsza 

operacja, a po nich następuje test „CO”. Uwaga: 
pomiędzy testami należy obniżyć głowicę.  

• Aby skasować ustawienia tesu naciśnij przycisk 
„ESC“. 

Stosując tą metodę można 
zaprogramować test kombinowany i 
używać sekwencyjnie. 
W tym przykładzie test dymem i 
ciepłem jest wykonywany razem, a 
po nim wykonywany jest test CO. 
Uwaga:  „Clear” (wyczyszczenie) 
może być wybrane w każdej z tych 
opcji. 

 



 

 

Lista wskaza ń diod LED 

Dioda „Typ testu” Dioda „Status” 

Ciągłe niebieskie  
 
Trwa test dymem 
 
 
 
 
 
 
Ciągłe czerwone  
 
Trwa test ciepłem 
 
 
 
 
 
Ciągłe zielone  
 
Trwa test CO 
 
 
 
 
 
 
Na zmian ę czerwony / 
niebieski / zielony 
 
Trwa test dymem, ciepłem 
i CO 
(testowanie jednoczesne) 
 
 
Ciągły niebieski, a 
potem na zmian ę 
czerwony / zielony 
 
Trwa test kombinowany 
dymem, a następnie 
jednocześnie ciepłem i CO 
(testowanie sekwencyjne) 
 
Nie świeci  
 
Trwa tryb czyszczenia 
 

Powolne miganie na zielono  
 
Tryb czuwania 
 
 
 
 
 
 
Szybkie miganie na zielono  
 
Tryb pracy 
(trwa test) 
 
 
 
Miganie na czerwono 
(powolne w czuwaniu lub szybkie 
w czasie testu) 
 
Bateria bliska rozładowania – 
tester dalej pracuje 
 
 
 
 
Na zmian ę czerwony / zielony 
 
Wskazanie przekroczenia czasu 
(po 2 mienutach ciągłego 
testowania) 
 
 
 
Ciągły czerwony 
 
Błąd – zobacz wiadomość na 
wyświetlaczu 
(zobacz pełn ą list ę błedów w 
instrukcji u żytkownika) 
 
 
 
Ciągły zielony  
 
Chłodzenie CO (dioda „Status“ 
miga na czerwono lub zielono. 
Następny test zacznie się gdy 
kapsułka CO się schłodzi). 
 
 
Na zmian ę czerwony i zielony 
z długimi przerwami 
 
Faza chłodzenia CO – po 
zakończonym teście. Następny 
test można przeprowadzić, gdy 
dioda wskaże tryb czuwania. 



 

 

Identyfikacja cz ęści 

  1. Wewnętrzny przezroczysty kielich 
  2. Podstawa 
  3. Przezroczysty kielich 
  4. Miechy 
  5. Antena RFID 
  6. Wiązka podczerwieni 
  7. Główny kanał do dymu, ciepła i CO* 
  8. Moduł Testifire 100 RFID Bluetooth®** 
  9. Kapsułka dymu TS3 
10. Kapsułka dymu TC3* 
11. Port USB (na tyle urządzenia) 
12. Wyświetlacz LCD 
13. Dioda „Typ testu” 
14. Dioda „Status” 
15. Pokrywka gniazda kapsułki dymu 
16. Pokrywka gniazda kapsułki CO 
17. Regulowany uchwyt 
18. Pałka z baterią 
19. Odbiornik pilota na podczerwień 
 
* W zależności od modelu ** W przyszłości 
 
  Wymienne kapsułki  
  A Kapsułka dumy Testifire TS3 
  B Kapsułka CO Testifire TC3* 

  Klawiatura  
  C Przycisk „MENU” 
  D Przycisk „STATUS” 
  E Przyciski nawigacyjne 
  F Przycisk „ENTER” 
  G Przycisk ON/OFF 
  H Przycisk „ESC” 
 
 

Pilot na podczerwie ń 
Generowanie testu rozpoczyna się, 
gdy TESTIFIRE umieszczony jest 
pod czujką i pilot nie jest wtedy 
potrzebny. W niektórych czujkach 
(takich jak te z wirtualną komorą) nie 
ma fizycznej możliwości, aby 
wygenerować bodziec rozpoczęcia 
testu. W takich sytuacjach do 
inicjowania procedury testu idealny 
jest pilot zdalnego sterowania. 

 

  Ogólne informacje 
bezpiecze ństwa 

                 OSTRZEŻENIE 
Przed użyciem Testifire 
przeczytaj dokładnie 
instrukcję obsługi i zwróć 
uwagę na wszystkie 

ostrzeżenia i przestrogi. 
 
Testifire nie ma części, które mogą 
być wymieniane przez użytkownika. 
Nie należy rozbierać. Zapoznaj się 
z instrukcją na temat serwisu i 
wsparcia. 


