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MONTÁŽ 

Tento hlásič kouře je koncipován tak, aby podal nenákladným způsobem včasné varování při vzniku 

požáru. Jakmile se kouř dostane dovnitř přístroje, spustí se poplach. Přístroj neregistruje plyny. 

Zaregistrováním kouře budete včas varováni, často i dříve, než vůbec vzniknou plameny. 

Oblasti použití: byty, obytné domy, karavany, čluny 

Poplašný signál: akustický signál 85 dB/3m 

Další informace o chování v případě požáru dostanete na požádání od hasičů. Mnohé hasičské sbory 

a pojišťovny mají připraveny příslušné letáky a poukazují v nich na nutnost hlásičů kouře. 

  

MÍSTA MONTÁŽE 

- Aby byla pokryta domácnost, měly by být hlásiče kouře ve všech místnostech, chodbách, 

skladovacích prostorách, sklepních a zásobovacích místnostech. Minimální pokrytí je jeden hlásič 

kouře na jedno patro a po jednom v každé části na spaní. V domácnostech s více bytovými 

jednotkami by měla každá rodina instalovat svůj vlastní hlásič. 

- Nemontujte do koupelen a garáží, do kuchyní pouze pokud je možná minimální vzdálenost 4 

metry od sporáků a podobných zdrojů (obr.1a). 

- Neinstalujte do silně ohroženého prostředí, např. blízko větracích šachet, pohyb vzduchu by mohl 

mimo jiné zabránit, aby se kouř dostal do hlásiče, nejlépe je upevnit hlásič uprostřed stropu. 

- Nemontujte do příliš prašných prostředí nebo prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu. 

- Tento hlásič kouře se dodává s blokovacím tlačítkem (obr.2), které zabrání jeho namontování bez 

baterie. Když je baterie vložena, kontrolka 1 zhruba každých 45 sekund krátce zabliká (obr.3). 

  

TEST 

Stiskněte kontrolní tlačítko kontrolky 1 a počkejte, až zazní poplach. To může trvat až 20 sekund. 

Poplach by měl být hlasitý a přerušovaný, což znamená, že přístroj pracuje správně. Test by se měl 

provádět 1 x měsíčně, hlásič by se měl nejméně jednou ročně vysát vysavačem. Přístroj provádí 

každých 45 sekund zkoušku baterie.Poznáte to podle krátkého zablikání kontrolky. 

Pokud napětí baterie poklesne pod minimální hodnotu, vydává hlásič jednou za minutu pípnutí, po 

dobu až asi 30 dnů, a to Vám připomene výměnu baterie. 

  

ZVLÁŠTNÍ POKYNY 

- Baterie vložte do přístroje podle označení pólů. 

- Hlásič kouře nenahrazuje pojištění. 

- Při hlubokém spánku zvláště pod vlivem alkoholu nebo drog, nemusí být poplach vzhledem 

k okolnostem zaregistrován. 

- V místnostech nad 80 m2 nebo v chodbách delších než 10 m se doporučuje užít více hlásičů. 



- Vybité baterie neopatří do komunálního odpadu ! Zlikvidujte je prostřednictvím specializovaného 

obchodu. 

  

ZÁRUKA 

Hlásič kouře je přezkoušen podle platných předpisů a vyroben s největší pečlivostí. 

Záruka je 5 let od zakoupení přístroje konečným spotřebitelem. 

Záruka může být poskytnuta pouze pokud zašlete přístroj beze změn, s datovaným dokladem o 

zakoupení, ofrankovaný a zabalený. K reklamovanému přístroji připojte stručný popis závady.Při 

oprávněném záručním nároku výrobce pak podle svého uvážení v přiměřené době přístroj opraví 

nebo vymění. Pokud by reklamace nebyla oprávněná (např. po uplynutí záruční doby, závady 

nepodléhající záruce), pak se výrobce pokusí přístroj finančně co nejvýhodněji opravit. 

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebování, změny vlivem prostředí nebo škody při dopravě a 

také se nevztahuje na škody vzniklé nedodržením návodu k montáži, pokynů k údržbě a řádné 

instalaci. 

Na dodávané baterie se záruka nevztahuje. Výrobce neručí za nepřímé následné škody a škody na 

majetku. 

Technické změny bez oznámení jsou vyhrazeny.

 


