
 

 

Detektor kouře 
 Specifikace 

- Zdroj energie: 9V Baterie 
- Zvučnost: >85 db (3m) 
- Proud: <16mA 
- Statický proud: 8μA 
- Citlivost: 0.086 dB/m to 0.140 dB/m  
- Teplotní rozmezí:  -10 °C ~ +50 °C 
- Model PW-507 

 
 Návod k použití  

Detektor kouře je určený k detekci kouře za pomocí vlastního snímače, nedetekuje plameny, zvýšenou teplotu ani jiné přesně 
vyjmenované plyny. Detektor kouře je navržen tak, aby včasným varováním odhalil vznikající požár. Poskytne tak čas na zdolání 
požáru, nebo na evakuaci osob z ohroženého místa. 
 

 Kde instalovat detektor kouře   
- Pro kompletní pokrytí by měl  být detektor  kouře  instalován všech obytných jednotkách, pokojích, skladovacích prostorech, 

sklepech, podkrovích 
- Instalujte na každé chodbě před místností (vchod do místnosti) 
- Na každém podlaží vícepodlažního objektu 
- V každé ložnici nebo pokoji kde spí osoby 
- Dva detektory kouře v ložnici, která je delší než 12 metrů 
- V každé místnosti kde spí osoby a tato místnost je uzavřena dveřmi (dveře nebo jiné uzavírání jsou překážkou pro detektory 

kouře) 
- Ve sklepení a přízemí schodiště vícepodlažního domu 
- Ve druhém patře schodiště a v každém dalším patře schodiště 
- V obývacím pokoji, kuchyni, jídelně, dětském pokoji, pracovně, skladišti, kanceláři, pracovišti popř. jiné vybrané místnosti 
- Instaluj na střed stropu chráněné místnosti, pokud to není možné neinstaluj detektor kouře nejblíže ke stěně 50cm 
- Pokud má místnost zkosený strop nebo strop do špičky, instaluj detektor kouře 0,9 m horizontálně od nejvyššího stropního bodu 

 
 Kde neinstalovat detektor kouře   

Aby se zabránilo nežádoucím poplachům, neinstalujte detektor kouře v následujících situacích: 
- V garáži, kde mohou vznikat zplodiny a výfukové plyny 
- V kuchyni, která není odvětrávána a kde mohou vznikat zplodiny 
- Kotle, topidla, ohřev vody či jiná místa, kde mohou vznikat zplodiny (kotelna) 
- Ostatní místa kde mohou vznikat zplodiny hoření 
- V případě odvětrávané kuchyně nebo jiného odvětrávaného místa, neinstalujte detektor kouře blíže jak 6 metrů od zdroje zplodin 
- V mokrých místech nebo místech s velkou vlhkostí (koupelna, sprcha), vlhkost může způsobit, že zařízení nebude pracovat 

správně 
- Ve velmi chladných nebo velmi horkých místech, včetně nevytápěných budov nebo venkovních pokojů. Pokud teplota vystoupí 

nad nebo klesne pod provozního rozsahu detektoru kouře, nebude pracovat řádně. Teplotní rozsah kouřového detektoru  je -10 
°C až 50 °C. 

- Ve velmi prašných a špinavých prostorech, špína a prach se mohou usazovat na senzoru detektoru a učinit jej přecitlivělým a 
zároveň blokovat otvory ke komoře senzoru a bránit v detekci kouře. 

- Blízko ventilace, klimatizace nebo jiného proudu vzduchu, v místech s velkým pohybem vzduchu, průvanem 
- Místa se závětřím, v místech mezi rohy stropů a stěn. Závětří může bránit kouři, aby se dostal k detektoru 
- Oblasti zamořené hmyzem, pokud hmyz vnikne do komory senzoru detektoru, může způsobit planý poplach 

Před instalací detektoru do takového místa se nejdříve zbavte hmyzu. 
- Blízko zářivkového osvětlení, nejblíže však 1,5m od takového světla 

 
                UPOZORNĚNÍ  

- Nikdy nevyjímejte baterie za účelem zastavení planého poplachu. Nejprve otevřete okno a vyvětrejte prostor kolem detektoru 
kouře. Alarm se vypne, jakmile bude kouř odvětrán. Pokud planý poplach přetrvá, pokuste se detektor vyčistit, jak je popsáno v 
návodu k použití. 

- Nestůjte v blízkosti detektoru kouře je-li aktivní. V bezprostřední blízkosti může zařízení poškodit váš sluch! 
- Nepoužívejte vodu k čištění ani žádné jiné kapalné roztoky přímo na součásti detektor kouře. Pouze na vnější plastový obal je 

možno použít vlhký hadřík tak aby z něj netekla voda. 
 

 Instalace detektoru kouře 
 

- Detektor kouře se montuje na strop, nebo na stěnu. 
- V místě, kde budete detektor instalovat, nakreslete vodorovnou čáru 
- Odejměte spodní část detektoru točivým pohybem proti směru hodinových ručiček 



 

 

- Umístěte spodní část tak, aby dva otvory byly na vodorovné čáře, v každém z otvorů udělejte značku pro místo, kde budete 
vrtat. 

- Odejměte spodní část 
- Vyvrtejte díry na dvou zaznačených místech (použijte 5mm vrták) a vložte plastové hmoždinky. Při vrtání detektor odložte 

stranou, aby nedošlo k jeho zaprášení 
- Pomocí dvou šroubů připevněte spodní část do předem připravených otvorů s hmoždinkami 
- Nainstalujte baterie 
- Přiložte detektor k jeho podstavci a otočte jej ve směru hodinových ručiček tak, aby dosednul na své místo. Přitáhněte detektor 

k sobě, aby jste se ujistili, že je bezpečně připevněn ke svému podstavci. 

 
 Červený LED indikátor 

- Součástí detektoru kouře je červený indikátor LED. Nachází se na krytu na testovacím tlačítku. 
Pokud LED indikátor  bliká jednou za 35 sekund, znamená to, že detektor je aktivní a v provozu. Když detektor zaznamená kouř,     
vydává zvukovou výstrahu a červená LED bude blikat jednou za 0,67 sekund. 

 
 

 Vložení baterie  
Baterii vložte správnými póly a jemně je zatlačte dovnitř tak, aby nevypadly. Při prvním vložení baterie se může alarm detektoru 
spustit na jednu sekundu. Tento zvuk signalizuje, že je vše v pořádku a baterie jsou vloženy správně. Uzavřete kryt, stiskněte 
testovací tlačítko a držte jej po dobu 5-ti sekund dokud nezazní zvuk alarmu. Vyčkejte na hlasitý pulsující zvuk, který značí, že 
zařízení pracuje správně. 

 
UPOZORNĚNÍ :  
Baterie jsou úmyslně špatně vloženy do detektoru přímo z výroby, aby nedocházelo k jejich vybití do doby, kdy bude detektor uveden 
do provozu. Baterie musí být tedy správně zasazena, aby detektor začal fungovat.   

 
 Uživatelský test  

Testujte nejméně jednou za 7dní, zmáčkněte prstem zkušební tlačítko, dokud alarm nezačne houkat, tento proces může trvat až 
5sekund, dokud nezazní alarm. Toto je jediný způsob, jak uživatel zjistí, zda detektor kouře pracuje správně. Pokud při této zkoušce 
detektor nepracuje správně, je potřeba jej opravit nebo vyměnit za nový. 

 
             UPOZORNĚNÍ :  

- Nikdy nepoužívejte otevřený plamen k přezkoušení detektoru. Můžete způsobit požár! 
- Pokud neprovádíte zkoušku zařízení a siréna alarmu vydává hlasitý nepřetržitý zvuk, znamená to, že detektor zaznamenal kouř 

a zplodiny ve vzduchu.  
- Pozor na planý poplach vyvolaný nesprávným použitím podle instrukcí v tomto návodu a na planý poplach vyvolaný běžnými 

zplodinami jako je např. vaření. Otevřete okno a vyvětrejte prostor kolem detektoru kouře. Alarm se vypne, jakmile bude kouř 
odvětrán. 

- Pokud začne alarm pípat každých 60 sekund, tento signál znamená, že je slabá baterie, stávající vyměňte ihned za novou. Pro 
tento případ skladujte náhradní baterie. 

 
 Údržba  detektoru kouře  

- Aby detektor  správně  fungoval je ho potřeba testovat každých  7dní ,popsáno v odstavci UŽIVATELSKÝ TEST  
- Pravidelně měňte baterii detektoru nejméně jednou za rok nebo je-li baterie slabá. 
- nejméně jedenkrát za měsíc vysajte prach z detektoru kouře. Interval můžete zvolit i kratší v závislosti na charakteru prostředí, 

ve kterém je umístěn. Prach vysávejte na přední mřížce a ze zadu skrze otvor pro umístění baterie. Vyjměte baterii, proveďte 
čištění a ujistěte se zda v žádné z částí detektoru nezůstaly nečistoty. 
 


