
I. Especificações

Instruções FUME

O FUME é um sensor do tipo fotoelétrico, o que o torna mais eficaz a detetar fogos latentes que já se encontrem ativos 
a várias horas sem qualquer vestígio de fogo/fumo e prontos a entrar em ignição a qualquer momento.
Este tipo de fogos latentes estão normalmente relacionados com cigarros por apagar que ficam em sofás ou camas.

Tensão
Corrente
Tempo de Funcionamento

9V/DC
<10mA
-20/-40ºC

Em casas com apenas um andar, deverá colocar o FUME nos corredores, sendo que para uma precaução extra também 
deverá colocar um sensor FUME em cada quarto.

Para casas com mais de um andar, deverá colocar um sensor em cada escada para casos de emergência (Figura 1).

Para uma proteção extra deverá colocar um sensor FUME em cada andar, sótão e cave.

II. Locais recomendados para colocar o FUME
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Se por alguma razão não pode colocar o FUME no centro do teto, certifique-se que o coloca no mínimo 10cm afastado do 
canto do quarto.

Se optar por colocar o FUME numa parede, certifique-se que o instala pelo menos a 10cm e num máximo de 30.5cm 
afastado do canto entre a parede e o teto (Figura 2).

Coloque um alarme perto das tomadas.

Sempre que instalar o FUME certifique-se de que o coloca no meio do teto, pois o ar quente fica sempre mais perto do 
teto que o ar frio.
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DIAGRAM 1

Se for colocar o FUME numa habitação pré-feita, siga as seguintes instruções cuidadosamente:

Normalmente habitações pré-feitas têm pouco isolamento contra incêndios, como tal certifique-se de que instala o 
sensor FUME entre 10 a 30.5cm do teto.

Se o tamanho máximo da parede ultrapassar 9m, terá que colocar 2 sensores FUME para cobrir a distância.

Se colocar o sensor num teto triangular, certifique-se que este fica instalo 0.9m do topo (Figura 3).

Figura 3Figura 2

Como precaução deverá instalar o FUME no seu quarto.

O sensor FUME não deverá ser colocado em locais onde haja produção de partículas de combustão, como o caso das 
cozinhas com pouca ventilação, garagens e fornaças. Se por acaso estiver interessado colocar o FUME nesse tipo de 
locais, certifique-se que o coloca pelo menos 6m afastados da fonte das partículas e tente ventilar a área o máximo 
possível.

Se colocado em cozinhas certifique-se que não o coloca perto de correntes de ar pois estas podem transportar fumo na 
direção do sensor.

III. Locais não recomendados para colocar o detetor

Não coloque o sensor em locais com pó, terra e gordura e por cima do fogão. Mantenha a zona em redor do FUME com 
o mínimo de pó possível.

Evite áreas secas e húmidas, como zonas com chuveiros. Se for instalar o FUME numa zona com chuveiro, por favor 
coloque-o 3m afastado deste.

Não instale o sensor FUME em locais com temperatura inferior a 4.4ºC ou superior a 37.8ºC.

Figura 1
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Consumo em repouso < 8uA
Volume do som do alarme ≥85 DB (3m)
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Tenha atenção as correntes de ar ou zonas com entradas de ar, evitando assim que estas levem fumo para o sensor.

Mantenha sempre o sensor FUME 30mm afastado de lâmpadas fluorescentes; o campo elétrico pode influenciar o 
sensor.

Se tem uma área designada para fumadores, por favor não coloque o FUME diretamente por cima dessa área.

Segure na base do FUME e rode as dobradiças no sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio para remover 
a base. Se tiver dificuldades em remover a base, consulte o Figura 4 e utilize uma chave de fendas.

Segure a base contra a parede e marque a posição dos parafusos com um lápis.

III. Instalação do sensor

Coloque o sensor num local onde este não seja atingido por pó enquanto fura a parede.

Utilize uma broca de 6.5mm, perfurando cada uma das marcas, mas certifique-se que não ultrapassa os 35mm de 
profundidade.

Coloque as buchas e bata levemente com um martelo. Aperte os parafusos 3-30 nas buchas e desaperte com 2 voltas
(Figura 5).

Coloque o topo até a cabeça dos parafusos.

Se estiver a utilizar a bateria certifique-se de que remove os parafusos que protegem a tampa da bateria e coloque a 
bateria de 9v como indicado na Figura 6.

Figura 4

Feche a tampa e termine a instalação.

Figura 5 Figura 6

É importante fazer testes de funcionamento regulares, preferencialmente semanais, para se certificar que o sensor 
FUME está a funcionar corretamente. Não utilize lume para testar o FUME, teste-o utilizando o botão de teste até que 
o som do alarme comece.

IV. Teste

O sinal pisca a cada 30s quando o FUME está ligado; no caso deste ficar ativado, este sinal passará a piscar a cada meio 
segundo.

Se o FUME começar a fazer um som “chirp”, significa que será necessário mudar a bateria.

Uma pequena quantidade de fumo não acionará o sensor, falso positivo só acontecerá se não ligar o exaustor quando 
estiver a cozinhar ou a fumar diretamente debaixo do sensor.

Chame o departamento de bombeiros mais próximo de si.

V. O que fazer em caso de incêndio

Mantenha-se calmo e deixe a sua casa com tranquilidade, não pare para ir buscar roupa ou outros bens.

Sinta todas as portas antes de as abrir. Se estas estiverem quentes não as abra e procure outra direção. Se estiverem 
frias abra-as lentamente.

Pegue num pano, preferencialmente húmido e coloque à frente da cara. Respire devagar e pouco de cada vez.

Se o alarme toca e não há vestígios de fumo ou fogo, por favor verifique se há uma lâmpada 
fluorescente perto do sensor, se essa situação se verificar afaste ou a lâmpada ou o sensor FUME.
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