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Ärge püüdke kunagi ise suitsuandurit remontida. 
Hooldamiseks lugege käesolevat juhendit. HOIA-
TUS! Seadet ei ole võimalik paigaldusalusele 
paigaldada ilma patareid paigaldamata. Patarei 
eemaldamine lülitab suitsuanduri välja. TÄHTIS! 
Lugege kogu kasutusjuhend enne paigaldamist läbi 
ja säilitage seda tulevikuks.
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1. SUITSUANDURITE SOOVITATAVAD ASUKOHAD
Paigutage esimene suitsuandur magamistubade va-
hetusse lähedusse nt. esikusse ja/või väljumisteede-
le, kuna magamistoad asuvad tavaliselt väljapääsust 
kõige kaugemal. Mitme magamispiirkonna puhul 
paigutage igasse magamispiirkonda täiendav andur.

•	 Paigutage täiendavad andurid treppide jälgimi-
seks, kuna trepid toimivad suitsule ja kuumusele 
korstnatena.

• Paigutage igale korrusele vähemalt üks suit-
suandur.

• Paigutage suitsuandur igasse magamistup-
pa.



• Paigutage suitsuandur igasse tuppa, kus ka-
sutatakse elektriseadmeid (näiteks portatiiv-
sed kütteseadmed või õhuniisutajad), välja 
arvatud kööki.

•	 Paigutage suitsuandur igasse ruumi, kus keegi 
magab suletud ukse taga. Suletud uks võib teki-
tada olukorra, kus ruumist väljas asuv suitsuandur 
ei ärata magavat inimest.

•	 Suits, kuumus ja põlemisjäägid tõusevad lae alla ja 
levivad horisontaalselt. Suitsuanduri paigutamine 
toa lae keskele seab selle toa kõikidest punktidest 
võrdsesse kaugusesse. Tavalistes eluruumides on 
nõutud suitsuandurite paigaldamine lakke.

•	 Suitsuandurit lakke paigaldades seadke see külg-
seinast vähemalt 15 cm kaugusele ja vähemalt 
70cm kaugusele toa nurgast (vt joonist).

 

Paigaldage suitsuandurid kald-, nurk- või võlvlage-
de puhul kuni 0,9 m kaugusele kõrgeimast kohast 
(horisontaalselt mõõdetuna). Ruumides, mille lae 
kalle on horisontaalselt suurem kui 0,3 meetrit 2,4 
meetri kohta, tuleb suitsuandurid paigaldada ruumi 
kõrgemale küljele. Andurite rida tuleb paigutada 
horisontaalselt mõõdetuna 0,9 m kaugusele lae 
kõrgeimast kohast (vt joonist C).

JOONIS C



•	 Paigaldage suitsuandurid magamistoa koridori 
või suure ruumi mõlemasse otsa, kui koridor või 
ruum on pikem kui 9 m.

•	 Paigaldage suitsuandur trapetsikujulisele laele 
kõrgeimasse punkti  või kallakule mitte mada-
lamale kui 30cm laest mõõdetuna vertikaalselt 
laest (vt  joonis D, rasvane joone osa) 
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Suitsuandurite asukohad minimaalseks kaitseks
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Suitsuandurite asukohad, millel võiks olla vaigistusnupu funktsioon

2  SUITSUANDURITE KOHAD, MIDA VÄLTIDA
•	 Garaaž. Auto käivitamisel tekivad heitgaasid, teki-

vad valealarmid.
•	 Ventilatsiooniavade, konditsioneerida, õhksoo-

juspumpade ja teiste õhuvoolu tekitavate sead-
mete lähedusse.

•	 Vähem kui 10 cm „A”-tüüpi lae tipust (vertikaalselt 
mõõdetuna).

•	 Kohtades, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C 
või tõusta üle 40 °C, näiteks garaažid ja välja ehi-
tamata pööningud

•	 Tolmustes piirkondades. Tolmuosakesed võivad 
põhjustada valealarme või suitsuanduri mittetoi-
mimist.

•	 Väga niisketesse piirkondadesse. Niiskus või aur 
võivad põhjustada valealarme.

•	 Päevavalguslampide ja säästupirnide (fluorescent 
lamps) lähedusse, kus elektrooniline “müra” võib 
põhjustada valehäireid

•	 Kohtadesse, kus on arvukalt putukaid. 
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•	 Suitsuandurid tuleb paigaldada 0,9 m kaugusele 
järgnevast: köögi uks, vanni või dušši sisaldava 
vannitoa uks, jahutamiseks või kütmiseks kasuta-
tava sundõhuvahetuse torud, lae või terve maja 
ventilatsiooni ventilaatorid või teised suure õhu-
vooluga piirkonnad.

•	 Tavapärane toidu küpsetamine võib põhjustada 
valehäireid. Kui vaatamata kõigele soovitakse 
suitsuandurit paigaldada kööki, peaks sellel ole-
ma vaigistusnupp.

•	 Suitsuandureid ei tohi kasutada anduri kaitsme-
tega (nt metallrest spordiruumis), välja arvatud 
juhul, kui vastavat kombinatsiooni (suitsuandur 
ja kaitse) on hinnatud ja leitud selleks otstarbeks 
sobiv olevat.

MÄRKUS: See mudel ei sobi kasutamiseks karavani-
des ja paatides

PAIGALDUSJUHISED
ETTEVAATUST! SEADE ON ISOLEERITUD. KATE EI OLE 
EEMALDATAV!
1). Eemalda paigaldusalus suitsuanduri tagant hoides 

seda käega kinni ja pöörates joonisel 6 näidatud 
suunas

2). Anduri esteetilise joondatuse tagamiseks koridori 
või seinaga peab paigaldusklambri joon „A” olema 
lakke paigaldamisel koridoriga paralleelne või sei-
nale paigaldamisel horisontaalne.

3). Pärast 1. jaotises kirjeldatud moel suitsuandurile 
õigete asukohtade valimist kinnitage paigaldusalus 
osas 1 näidatud moel lakke. Seinale kinnitamist on 
näidatud joonisel 4. Kasutage paigaldusaluse kinni-
tamiseks komplekti kuuluvaid kruvisid ja tüübleid

4). Patareisid paigaldades vajutage nimetissõrmega 



patarei klipp (väike plastikust pulgake) patarei pe-
sasse ja hoidke seda all ning seejärel paigaldage 
patarei selle peale, nagu joonisel 5.

ETTEVAATUST! Kui patarei klippi enne patarei sises-
tamist alla ei vajutata, ei ole võimalik andurit lakke 
ega ka paigaldusalusele kinnitada!
1). Anduri paigaldamisel joondage kriipsukeses 

anduril ja paigaldusalusel ning seejärel suruge 
õrnalt ja keerake andurit kuniks see lukustub 
oma kohale nagu joonisel 6

2). Suitsuanduri rikkumise vastane funktsioon See 
suitsuandur on varustatud rikkumise vastase 
funktsiooniga, mis aitab hoida ära suitsuan-
duri eemaldamist paigaldusklambrilt. Pärast 
aktiveerimist kujutab see funktsioon endast 
väga mõjusat lahendust suitsuanduri eemal-
damise või rikkumise vältimiseks. Aktiveerige 
suitsuanduri rikkumise vastane funktsioon: 
selleks eemaldage paigaldusklambri nelinurk-
ses avas asuva väike sakk (vt joonist 7). Kui 
sakk on ära murtud, kinnitub alusel olev rik-
kumise vastane kaitse paigaldusklambrisse.  
 
Pöörake suitsuandurit paigaldusklambril seni, 
kuni kuulete, kuidas rikkumise vastase kaitse 
sakk oma kohale kinnitub ja suitsuanduri pai-
galdusklambrile lukustab.

Rikkumise vastase kaitse funktsioon ei lase lastel ja teis-
tel inimestel suitsuandurit klambri küljest eemaldada. 
MÄRKUS. Aktiveeritud kaitsesakiga suitsuanduri ee-
maldamiseks vajutage rikkumise vastase kaitse sakk 
alla ja pöörake suitsuandurit selle kattel nooltega 
näidatud suunas (vt joonist 8).



ETTEVAATUST! PARIM KAITSETASE TULEOHU VAS-
TU SAAVUTATAKSE, KUI ÕIGET TÜÜPI SUITSUAN-
DURID PAIGALDATAKSE KÕIGISSE RUUMIDESSE. 
SUITSUANDUR  TULEKS PAIGALDADA IGASSE 
MAGAMISTUPPA, ELUTUPPA, SÖÖGITUPPA, KORI-
DORI, PÖÖNINGULE, BOILERI RUUMI,  RIIDERUU-
MI, PANIPAIKADESSE, KUIVADESSE KELDRITESSE,  
GARAAŽIDESSE, KÖÖKIDESSE
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KASUTAMINE JA TESTIMINE
KASUTAMINE. 
Suitsuandur hakkab tööle pärast suitsuanduri aktivee-
rimist ja testimise lõpule viimist. Kui seade tajub põle-
misjääke, toob seade kuuldavale valju 85 dB pulseerivat 
tooni kuni õhu puhastumiseni. Kui alarmi põhjuste kohta 
tekib küsimusi, tuleb igal juhul eeldada, et alarmi põhjus-
tas tegelik tulekahju, ja hoone tuleb kohe evakueerida.

VILKUV LED: See suitsuandur on varustatud vilkuva pu-
nase indikaatorlambiga, mis vilgub iga 30-40sek järel 
ning see näitab, et andur on sisse lülitatud.

SENSORI KAMBRI TOIMIMINE: Kui suitsuandurist kõlab 
iga 30 sekundi järel sirisev helin ja LED ei vilgu, tähendab 
see seda, et suitsuanduri protsessoril on tõrkeseisund. 
Kui samal ajal sirinaga vilgub ka LED tuluke, lugege lähe-
malt osa 6, patarei info.

TESTIMINE: Testimiseks vajuta ja hoia test nuppu vä-
hemalt 5 sekundit. Kui kõlab alarm, on andur töökor-
ras. Kui alarmi ei kõla, on kas patarei tühi või seadmel 
rike.

MÄRKUS. VAJALIK ON IGANÄDALANE TESTIMINE.
NÕUETEKOHASE TÖÖ TAGAMISEKS TULEB SUITSUAN-
DURIT KONTROLLIDA IGA NÄDAL.
Suitsuandurist kostuv katkendlik või nõrk heli võib 
tähistada defektset suitsuandurit ja selline seade tuleb 
toimetada hooldusesse.  

ÄRGE kasutage anduri testimiseks lahtist leeki, sel juhul 
võite kahjustada andurit või süüdata süttivad materjalid 
ja põhjustada tulekahju. Testige suitsuandurit test nupu 
abil.



Suitsuandurid on disainitud nii, et nad annaksid võima-
likult vähe valehäireid. Sigaretisuits ei rakenda suitsuan-
durit õigesti, kui ei puhuta suitsu täpselt õigesse kamb-
risse. Kui teie suitsuanduril esinevad toiduvalmistamise 
ajal regulaarselt valealarmid, näitab see seda, et suitsu-
andur on tõenäoliselt paigaldatud allikale (st köögile) 
liiga lähedale. Kui vajutate vaigistamise nuppu enne 
toiduvalmistamise algust, võite suitsuanduri umbes 10 
minutiks inaktiveerida.

Mudelil 29HD on vaigistusnupp, mis on eriti 
kasulik köökide läheduses ja teistes kohtades, 
kus tihti valehäireid võib esineda. Täpsemalt 
lugege juhendist vaigistusnupu kohta 5. osas.

Kui häire käivitub, kontrollige kõigepealt, kas 
on tekkinud tulekahju. Kui avastate tulekahju, 
evakueeruge ja helistage 112. Kui tulekahju 
ei ole, püüdke välja selgitada, mis võis häire 
põhjustada.

5 VAIGISTUSNUPU FUNKTSIOON

Mudelil 29HD on vaigistusnupp, mis on eriti ka-
sulik köökide läheduses ja teistes kohtades, kus 
tihti valehäireid võib esineda. Vaigistusnupp lüli-
tab anduri ca 10 minutiks pausile. Seda funktsioo-
ni peaks kasutama teadlikult ainult siis, kui vale-
häire oht on teile teada.  Kui andur annab häiret, 
alati kontrollige esimesena, kas on tekkinud tulekahju.   

Kui tulekahju avastatud, evakueeruge ja helistage kohe-
selt 112. Kui tulekahju ei avastata, püüdke välja selgitada 
valehäire põhjus. Kontrollige ka, kas andur on ehk pai-



galdatud mittesoovitatavasse asukohta vastavalt käes-
olevale juhendile. Vaigistusnupule häire korral vajutades 
andur vaikib umbes 10 minutiks, kui suits ei ole liiga tihe. 
Vaigistusrežiimi ajal teeb andur sirisevat häält ca 30-40 
sek järel u 10 min jooksul. See viitab olukorrale, kus an-
dur on vaigistatud. Kui alarmi põhjustanud gaasid/suits 
vmt pole selleks ajaks kadunud, teeb andur automaatse 
reseti ning rakendab häire uuesti. Selliselt võib andurit 
vaigistada korduvalt, kuniks õhk on puhas. Vajutades 
test nuppu, tühistate vaigistusrežiim

MÄRKUS: tihe suits tühistab vaigistusrežiimi ning suitsu-
andur jääb tööle ning seda ei saagi vaigistada.

6 HOOLDUS
PATAREI VAHETAMINE
Kui olete kasutanud rikkumisvastast funktsiooni, vaada-
ke joonis 8 os 3 anduri eemaldamise juhendeid.
HOIATUS Suitsuandur ei kinnitu paigaldusalusele, kui 
patareid ei ole korrektselt paigaldatud. Patarei eemalda-
mine lülitab suitsuanduri välja.
Patarei vahetamiseks eemalda andur paigaldusaluselt 
pöörates seda vastavas suunas, näidatud joonisel 3, ku-
jund 4.
Suitsuandur töötab 9V ALKALINE patareiga (carbon zinc 
patareisid võib ka kasutada). Värske patarei peaks töö-
tama ca 1 aasta, kui seade töötab normaalsetes tingi-
mustes. Andur hakkab andma siriseval häälel märku iga 
30-40 sekundi järel, kui anduri patarei hakkab tühjaks 
saama. Andur annab tühjaks saamisest ette teada ca 30 
päeva. Märguande kuulmisel vahetage patarei esimesel 
võimalusel.
KASUTAGE AINULT JÄRGMISI 9 VOLDISEID PATAREISID 
ENDA SUITSUANDURIS



Carbon Zinc tüüpi: EVEREADY 1222;
GOLD PEAK 1604P or 1604S
Alkaline tüüpi: ENERGIZER 522, GOLD PEAK 1604A; DU-
RACELL MN1604, MX1604; PANASONIC 6AM6, 6AM-6, 
6AM-6PI, 6AM6X, AND 6LR61 (GA)

MÄRKUS ära kasuta liitium (lithium)  
patareisid selles seadmes

MÄRKUS iganädalane testimine on nõutav
HOIATUS. Kasuta ainult käesolevas juhendis lubatud 
patareisid. Mitte lubatud patareide kasutamine anduris 
võib seadme rikkuda.
MÄRKUS Äärmuslikesse temperatuuridesse või niis-
kesse keskkonda paigutamine võib patarei eluiga 
vähendada.
SUITSUANDURI PUHASTAMINE
SUITSUANDURIT TULEKS PUHASTADA VASTAVALT VAJA-
DUSELE, KUID MITTE HARVEM KUI 1 KORD AASTAS
Suitsuanduri puhastamiseks eemalda see paigaldus-
plaadilt. Suitsuanduri puhastamiseks eemaldage see 
antud jaotise alguses kirjeldatud viisil paigaldusklamb-
rilt. Suitsuanduri sisemust (tuvastuskambrit) võib pu-
hastada suruõhu või tolmuimeja voolikuga, puhudes 
või imedes õhku läbi suitsuanduri ümbritsevate avade. 
Suitsuanduri välispinda saab puhastada niiske lapiga.

7 SUITSUANDURIDE KASUTUSPIIRID 
HOIATUS! PALUN LUGEGE JÄRGNEV TEKST HOOLIKALT JA 
PÕHJALIKULT LÄBI

Elude päästmine eluruumides tekkinud tulekahju korral 
põhineb peamiselt elanike varajases evakueerumisva-
jadusest teavitamises, millele peab järgnema elanike 



viivitamatu evakuatsioon. Eluruumide tulekahju hoia-
tussüsteemid suudavad kaitsta potentsiaalselt surmaga 
lõppevate tulekahjude korral umbes pooli elanikest. 
Ohvrid ei oska sageli tuld karta, on kas liiga vanad või 
noored, või on füüsilise või vaimse puudega, mistõttu 
nad ei saa põgeneda isegi juhul, kui neid on võimali-
kuks evakueerumiseks varakult hoiatatud. Selliste isiku-
te jaoks on vajalikud teised strateegiad, nagu lokaalne 
kaitse või abistatud evakueerimine või päästmine.
•	 Patreitoitel töötavas anduris tuleb kasutada lubat-

avat patareid, mis peab olema värske ja korrektselt 
paigaldatud

•	 Ladustamise ja transpordi tingimused: -20° C kuni 
+60° C, 5-95%Rh (mittekondenseeruv)

•	 Suitsuaandureid tuleb regulaarselt testida, et veen-
duda akude ja suitsuanduriahelate nõuetekohases 
talitluses.

Suitsuandurid ei too kuuldavale alarme, kui suits ei jõua 
suitsuandurini. Seetõttu ei pruugi suitsuandurid tuvas-
tada põlenguid, mis algavad korstnates, seintes, katus-
tes või teisel pool suletud ust või mõnel teisel korrusel.
•	 Kui suitsuandur asub väljaspool magamistuba või 

mõnel muul korrusel, ei pruugi see sügavas unes 
magajat üles äratada.

•	 Suitsuanduri häire kuulmise võimet võib vähendada 
ka alkoholi või uimastite tarvitamine. Maksimaalse 
kaitse jaoks tuleb suitsuandur paigaldada igasse 
magamisruumi maja igal korrusel.

•	 Kuigi suitsuandurid võivad aidata tulekahjust vara-
kult hoiatades päästa elusid, ei asenda need kindlus-
tuspoliisi. Majaomanikel ja rentnikel peab oma elu ja 
vara kaitsmiseks olema asjakohane kindlustus.



HEAD TURVALISUSTAVAD

Paigaldage tulekustutid kodu igale korrusele ja kööki, 
keldrisse ning garaaži ja hooldage neid nõuetekohaselt.
Teadke enne hädaolukorra tekkimist, kuidas tulekustutit 
kasutada.
•	 Tehke korruseplaan, millel on ära märgitud kõik 

uksed ja aknad ning vähemalt kaks (2) pääseteed 
igast ruumist. Teise korruse akende puhul võib olla 
vajalik köis või kettredel.

•	 Istuge koos perega maha ja arutage evakuatsio-
oniplaan omavahel läbi, näidates igaühele, mida 
tulekahju korral teha.

•	 Leppige kokku majast väljas asuv koht, kuhu tu-
lekahju korral kõik koguneda võiksid.

•	 Las kõik õpivad tundma ära suitsuanduri heli ja 
harjutage neid alarmi kuuldes kodust lahkuma.

•	 Harjutage tulekahju korral käitumist vähemalt 
kord kuue kuu jooksul, sh käitumist öösel aset 
leidva põlengu korral. Veenduge,et väikesed 
lapsed kuulevad alarmi ja ärkavad selle heli peale 
üles. Evakuatsiooniplaani järgimiseks peavad nad 
eelnevalt üles ärkama. Harjutamine võimaldab 
elanikel harjutada plaani teostamist enne tegelik-
ku hädaolukorda. Teil ei pruugi olla võimalik oma 
lastele järele minna. Nad peavad kindlasti teadma, 
mida teha.

MIDA TEHA, KUI KÕLAB ALARM?
•	 Äratage üles kodus olevad lapsed.
•	 Lahkuge kohe vastavalt evakuatsiooniplaanile. 

Kuna iga sekund on oluline, ärge raisake aega rii-
etumisele ega väärtasjade kaasa võtmisele.

•	 Lahkudes ärge avage ühtegi ust enne, kui olete 



selle pinda eelnevalt katsunud.Kui uks on kuum 
või kui ukse vahelt immitseb suitsu, ärge ust avage! 
Selle asemel kasutage alternatiivset väljumis-
võimalust. Kui ukse sisepind on jahe, pange oma 
õlg vastu ust, avage uks kergelt ja olge valmis seda 
uuesti kinni lööma, kui kuumus ja suits peaks uk-
sest sisse tungima.

•	 Kui õhk on suitsune, püsige põranda lähedal. Hin-
gake lühikeste hingetõmmetega läbi (võimaluse 
korral märja) riide.

•	 Olles välja jõudnud, minge valitud kohtumispaika 
ja veenduge, et kõik on kohal.

•	 Helistage päästeametisse numbril 112, kasutades 
selleks naabri kodust telefoni, mitte enda oma!

•	 Ärge minge tagasi koju enne, kui päästetöötajad 
on öelnud, et seda võib nüüd teha. Suitsuandur ei 
pruugi iga tulekahju eest tõhusalt kaitsta. Näiteks 
järgmistel juhtudel:

a) voodis suitsetamine
b) laste üksinda koju jätmine
c) puhastamine kergsüttivate vedelikega, 
näiteks bensiiniga



9 GARANTII JA HOOLDUS
3-aastane osaline garantii

GARANTII ULATUS: TOOTJA GARANTEERIB ANDURI 
ALGSELE OSTJALE, ET SELLEL TOOTEL EI ESINE OS-
TUKUUPÄEVAST ARVATES VIIE (5) AASTA JOOKSUL 
MATERJALI- JAMONTAAŽIDEFEKTE. TOOTJA VASTU-
TUS PIIRDUB TOOTE ASENDAMISEGA. TOOTJA VÕIB 
VASTAVALT OMA ÄRANÄGEMISELE TOOTE KAS RE-
MONTIDA VÕI ASENDADA SELLE REMONDITUD TOO-
TEGA. GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE, KUI TOODE ON 
SAANUD KAHJUSTADA ÕNNETUSE, VÄÄRKASUTUSE, 
HOOLETUSE VÕI MUUTMISE TÕTTU VÕI MUUDEL 
PÕHJUSTEL, MILLE PUHUL POLE TEGU MATERJALI- 
VÕI MONTAAŽIDEFEKTIDEGA. GARANTII LAIENEB 
AINULT TOOTE ALGSELE OSTJALE.
Garantiist lahti ütlused: kõik müügiga kaasnevad 
kaudsed garantiid (muu hulgas need, mis seondu-
vad kirjelduse, turustatavuse ja mingiks kindlaks 
otstarbeks sobivusega) piirduvad eespool esitatud 
garantiiperioodiga. Tootja ei vastuta mitte mingil 
juhul käesoleva toote kasutusvõimaluse kaotuse või 
ükskõik milliste kaudsete, erakorraliste või tegevu-
sest tulenevate kahjude, kulude või kulutuste eest, 
mis võivad toote ostjal või muul kasutajal tekkida 
lepingu rikkumise, hooletuse või õigusrikkumisega 
seostuva kõrgema vastutuse tõttu või muul viisil. 
Tootja ei vastuta gaasilekkest, tulekahjust või plahva-
tusest tulenevate kehavigastuste, varalise kahju või 
erakorraliste, ettenägematute või tegevusest tulene-
vate kahjude eest. Käesolev garantii ei mõjuta teie 
seaduspäraseid õigusi.
Garantii täitmine: eespool kirjeldatud garantiiperioo-
di jooksul asendatakse teie toode võrdväärse toote-



ga juhul, kui tasute postimaksu ja saadate defektse 
toote koos ostukuupäeva tõendiga aadressil Kidde 
Safety Europe ltd, Ash House, Littleton Road, As-
hford, TW15 1TZ, UK. Telephone 0333 772 2227. 
Seadet meile tagastades lisage palun ka probleemi 
kirjeldav teade. Asendustootele kehtib edasi algse 
toote garantii või kuuekuuline garantii (olenevalt 
sellest, kumb periood on pikem). Kui postikulu väl-
ja arvata, on defektse toote asendamine teile tasu-
ta. Tähtis! Ärge avage seadet. Seadet avades kaotab 
toote garantii kehtivuse.
Vingugaasiandur ei asenda vara-, töövõimetus-, elu- 
võimuud tüüpi kindlustusi. Sobiliku kindlustusemu-
retsemise eest vastutate teie.
Pöörduge oma kindlustusagendi poole. Kidde ei 
anna patareidele mitte mingisugust selgesõnalist, 
kaudset, kirjalikku, suulist, turustatavuse ega mingiks 
kindlaks eesmärgiks sobivuse garantiid.
GARANTIIREMONT: SAATE GARANTIITEE-
NINDUSE KÕIGE KIIREMINI, KUI VIITE SELLE 
TAGASI ALGSESSE OSTUKOHTA VÕTTES 
KAASA OSTU TÕENDAVA DOKUMENDI.



Tootja: Kidde
Garantiikontaktid: Kidde Safety Europe Ltd

Ash House, Littleton Road, Ashford, TW15 1TZ, UK 
Freephone (UK) 0800 917 0722; (Ireland) 1 800 818 
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