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Použití požárního hlásiče
Kouřovýš požárníš hlásičš ješ zařízeníš proš detekciš vznikajícíhoš
požáru3šPožáršješdetekovánšnašzákladěškouřešpřišhoření3šPokudš
přiš hořeníš nevznikáš kouř2š požárníš hlásičš nebudeš požárš
detekovat3š Požárníš hlásičš neníš vhodnýš proš detekciš kouřeš zš
hořícíchš kabelovýchš rozvodů2š protoš jejš nepoužívejteš vš
kabelovýchšrozvodnáchšašrozvaděčovýchšmístnostech3šPožárníš
hlásičšnedetekuješplynyšanišprudkéšzvýšeníšteplotyšvšmístnosti3š
Přiš zanedbáníš údržbyš nelzeš vyloučitš náhodnýš poplachš
způsobenýšvniknutímšpáryšnebošprachušdošdetekčníhošobvoduš
požárníhošhlásiče3šPokudštakšnastane2špostupujtešpodlešnávoduš
našúdržbušpožárníhošhlásiče3šZařízeníšješvhodnéšprošdomácíšaš
kancelářskéšpoužití3šVšžádnémšpřípaděšneníšvhodnéšprošpoužitíš
všprůmyslovémšnebošsilněšprašnémšprostředí3šHlásičšneníšurčenš
proškaravanyšašjinéšmobilníšubytovacíšzařízení3šHlásičšješurčenškš
detekciš požáru2š nikolivš kš zamezeníš neboš kš likvidaciš požáru3š
Pokudš ješ požárníš hlásičš správněš namontovánš udržovánš aš
pravidelněš testován2š ješ schopenš zajistitš včasnouš aš rychlouš
detekciš požáruš vš jehoš okolí3š Detekceš požáruš ješ signalizovánaš
kontrolkouš naš požárnímš hlásičiš aš zejménaš hlasitýmš houkánímš
vestavěnéš akustickéš sirény3š š Přiš poplachuš ješ nutnoš provéstš
veškeréš úkonyš proš maximálníš ochranuš životůš aš zdraví3šČtěteš
pečlivěš informaceš vš tomtoš návoduš předš vlastnímš použitímš
požárníhošhlásiče3šZvýšíteštakšsvoušbezpečnostšišbezpečnostšveš
vašemšokolí3

Postup montáže hlásiče
Kouřovýšpožárníšhlásičšsešmontuješnašstropšnašstředšmístnostiš
nebošnadšmístošsšvyššímš rizikemšvznikušpožáru3šNeníšvhodnéš
jejš montovatš doš rohuš místnostíš neboš doš štítůš domu3š Hlásičš byš
nemělšbýtšblížešjakš(Jšcmšodšstěny3šNeníšvhodnéšjejšmontovatšvš
místnostechš seš vznikemš kouřeš přiš provozu2š páryš neboš
nadměrnéhoš prachu3š Hlásičš ješ schopenš detekovatš kouřš vš
místnostišošrozlozešmaxš(Jšm-šsšmaximálníšvýškoušstropuš-2Tšmš
ašMJšm-šsšmaximálníšvýškoušstropušOšm3š

Pokudšješmístnostšvětšíšnebošmášobjektšvícešmístností2šješnutnéš
použítš víceš hlásičůš aš vhodněš ješ rozmístit3š Výšeš uvedenýš
obrázekš ilustruješ minimálníš aš optimálníš rozmístěníš požárníchš
hlásičůšvšobytnémšprostoru3šJešvhodnéšumístitšhlásičšdoškaždéš
místnosti2š kdeš seš přespává3š Proš většíš bezpečnostš
doporučujemešumístitšdošcentrálníšmístnostišnebošchodbyšdalšíš
hlásičš proš rychlejšíš detekciš vznikajícíhoš požáru3š Rozmístěníš aš
montážš hlásičůš doporučujemeš konzultovatš sš požárně4reviznímš
technikem3šNevhodnášmontážšsnižuješúčinnostšhlásiče3
Montážš požárníhoš hlásičeš seš provádíš připevněnímš
rychloupínacíšpaticešnašpodkladšpomocíšvrutůšnebošpřilepením3š
Typš vrutůš zvolteš úměrněš podkladu3š Otočenímš hlásičeš protiš
směruš hodinovýchš ručičekš sejměteš rychloupínacíš patici3š Paticiš
upevněteš naš vybranéš místo3š Doš hlásičeš vložteš bateriiš fvizš
výměnaš baterieNš aš hlásičš vložteš doš rychloupínacíš patice3š
Otočenímš veš směruš hodinovýchš ručičekš zacvakněteš hlásič3š
Proveďteštestšhlásiče3šPožárníšhlásičšješvybavenšochranoušprotiš
upevněníš doš paticeš bezš vloženéš baterie3š Předcházíš seš takš
instalacišvypnutéhošpožárníhošhlásiče3šHlásičšješplněšautonomníš
aš nelzeš jejš propojovatš sš jinýmš zařízením2š aniš propojovatš
samotnéšhlásičešmezišsebou3

Test a údržba hlásiče
Proš zajištěníš správnéš funkceš přístroješ ješ nutnéš provádětš
pravidelnýštestšpožárníhošhlásiče3šTestštestovacímštlačítkemšseš
doporučuješ provádětš jednouš týdně3š Provedeteš jejš stiskemš
tlačítkaš naš předníš straněš přístroje2š dokudš seš neozveš zvukovýš
signálš hlásiče3š Pokudš následnýš zvukš kolísáš aš slábneš neboš seš
vůbecšneozve2š vyměňtešbaterii3šPokudšsešzvukšneozvešaniš poš
výměněšbateriešzašnovou2šješnutnéšhlásičšvyměnit3š

PostupšvýměnyšbateriešješpopsánšvšodstavcišVýměnašbaterie3
Jednouš zaš (š měsícůš seš doporučuješ provéstš kouřovýš test3š
Kouřovýš testš lzeš provéstš testovacímš aerosolovýmš sprejemš
SOLO3š Nikdyš jejš neprovádějteš ohněmš neboš kouřem2š můžeteš
nenávratněš poškoditš hlásič3š Sejměteš hlásičš zš patice3š Dvěmiš
krátkýmišstiskyšspreješfouknětešdošprostorušzašokrajšhlásičešzeš
vzdálenostišOšcmšsprej3šFoukejtešjejšvšmístěšoznačenémščernýmš
trojúhelníkemšnašštítku3šTotošopakujteškaždýchšRJšs2šmaximálněš
(x3š Doš (Jš sš ažš LJš sš musíš dojítš kš rozblikáníš kontrolkyš aš kš
akustickémuš poplachu3š Pokudš kš poplachuš nedojdeš vyčistěteš
hlásičšašopakujteštest3šPokudšišpřesštošhlásičšnevyhlásíšpoplach2š
vyměňtešjej3šPravidelnéštestováníšzajišťuješspolehlivostšhlásiče3

Údržba hlásiče  
Předš údržbouš aš čištěnímš zařízeníš ješ nutnéš jehoš odpojeníš odš
baterie3š Nesmíš býtš používánoš žádnýchš chemickýchš čistidel3š
Čištěníšprovádějtešpouzešotřenímšvnějškušnavlhčenoušutěrkou3š
Požárníš hlásičš ješ nutnéš udržovatš čistýš aš bezš prachu3š Většíš
množstvíšprachušmůžešzpůsobitšnáhodnýšpoplach3šPokudšdojdeš
kšvětšímušzaprášeníšpožárníhošhlásiče2šlzešprachšopatrněšvysátš
vysavačemš neboš vyfoukatš opatrněš vzduchovýmš sprejem3š
Požárníšhlásičšnikdyšnerozebírejte3šPřišmalováníšješnutnéššhlásičš
odstranit2škontaktšsšbarvoušjejšmůžešznehodnotit3šš

Výměna baterie
Požárníš hlásičš detekuješ slabouš bateriiš krátkýmš pípnutímš
každýchšccašMJ4TJšsekund3šPokudšsešstejnýšzvukšozve2š ihnedš
vyměňteš baterii3š Výměnaš baterieš seš provedeš poš sejmutíš
požárníhoš hlásičeš zš rychloupínacíš patice3š Otočenímš požárníhoš
hlásičešprotiš směrušhodinovýchš ručičekšsejmětešdetekčníščást3š
Podš níš seš nacházíš blokováš baterieš LV3š Ješ nutnéš přiš výměněš
dodržetš polarituš baterie2š abyš nedošloš keš zničeníš přístroje3š
Použijteš pouzeš bateriiš typuš (LR(Rš neboš (F--3š Proš shoduš sš
vyhláškouš ČSNš ENš RT(JTš aš garancíš uvedenýchš parametrůš
požárníhošhlásičešješnutnéšpoužítškvalitníšalkalickoušbateriištypuš
(LR(R3šOstatníš typyšbateriíšnemusíšzaručitšuvedenéšparametryš
ašshodušsšnormou3š
Poš výměněš baterieš vložteš hlásičš doš rychloupínacíš patice3š
Otočenímšvešsměrušhodinovýchš ručičekšzacvaknětešhlásič3šPoš
výměněš neboš jakékolivš jinéš manipulaciš sš hlásičemš vždyš
proveďteš testš hlásičeš pomocíš testovacíhoš tlačítkaš naš předníš
straněšhlásičešašfunkčníštestštestovacímšaerosolovýmšsprejem3

Jak postupovat při vzniku požáru
Přiš vznikuš požáruš ješ nejdůležitějšíš udržetš chladnouš hlavuš aš
nepodléhatšpanice3šPokudšlzešpožáršzvládnoutšvlastnímišsilami2š
lzeš seš oš toš pokusit3š Nikdyš seš všakš nesnažteš požárš uhasitš zaš
každoušcenu3šProšhašeníšlzešpoužítšnapříkladškbelíkšsšvodou3š
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všokamžikušdostatečnéhošvyvětráníšmístnostišodškouřešZpříčinaš
poplachuúšnebošpřišvyjmutíšbaterieIš
AcPřicmalovánícdošlockczasaženíchlásiče:ctakovýtošhlásičšjižš
nedokážešzajistitšvysokoušmírušbezpečnostišašcitlivostšnašpožárIš
NejvhodnějšíšješhlásičšvyměnitIš
AcZvukchlásičecsilněckolísácacslábne:cihnedšvyměňtešbateriiIš
AcHlásičcjevícznakycpoškození:škontaktujtešodbornýšservisš
nebošhlásičšvyměňteI

Důležitácupozornění
Požárníš hlásičš ješ jednímš zeš základníchš prvkůš požárníš
bezpečnostiIš Neš všakš jedinýmIš Neníš vhodnéš rizikoš vznikuš
požáruš podceňovatIš Oeš nutnoš pečlivěš zvážitš rozmístěníš všechš
prvkůš požárníš bezpečnostiš vš objektuš Zhasicíš přístroj4š tísňovýš
hlásič4š požárníšdveřešatdúšašdobřešpromysletš rychlýšpostupšpřiš
požáruš tak4š abyš nedošloš kš ohroženíš zdravíš aš životůIš Sš tímtoš
postupemšješvhodnéšseznámitšvšechnyšosobyšužívajícíšprostoryš
aš toš včetněš dětíIš Přiš rekonstrukciš čiš nákupuš předmětůš aš
vybaveníš místnostíš ješ důležitéš zvážitš jejichš požárníš odolnostIš
MaximalizujeteštakšbezpečnostšvšechšosobšvšprostorechIššš

Požárníc hlásičc jec zařízeníc vydávajícíc silnýc zvukVc nikdyc jejc
nedávejtec doc blízkostic lidskéhoc uchaVc hrozíc poškozeníc
sluchuRc Požárníc hlásičc neníc vc žádnémc případěc určenc proc
dětiRcSkladujtecacinstalujtecjejcmimocdosahcdětíRcc

Likvidacecstaréhocpřístrojec
+lektronickéšvýrobkyšjakoštentošpožárníššhlásičšašbateriešvšněmš
použitéš nesmíš býtš likvidoványš společněš sš komunálnímš
odpademIš Zaš účelemš správnéš likvidaceš jejš odevzdejteš naš
určenýchšsběrnýchšmístech4škdešbudoušpřijatyšzdarmaIš
/alšíš podrobnostiš siš lzeš vyžádatš odš místníhoš úřaduš neboš
nejbližšíhošsběrnéhošmístaIšš

Záruka
Naštotošzařízeníšsešvztahuješzárukaš36šměsícůšodšdatašprodejeIš
Zárukašsešvztahuješnašzávadyšzpůsobenéšvadnýmšmateriálemš
nebošzávadyšzpůsobenéšchyboušpřišvýroběIšVšžádnémšpřípaděš
seš zárukaš nevztahuješ naš mechanickéš aš elektrickéš závadyš
způsobenéšužívánímšzařízeníšvšrozporušsšinstrukcemišvšnávoduš
neboš nedostatečnouš údržbouIš Požárníš hlásičš nesmíš býtš
rozebíránIš Přiš uplatňováníš záručníš opravyš zašleteš zařízeníš
včetněš dokladuš oš jehoš zakoupeníš aš popisuš závadyš naš adresuš
záručníhoš servisuIš Předemš doporučujemeš záručníš servisš
kontaktovatš aš závaduš konzultovatIš Zárukaš seš nevztahuješ naš
životnost4šmontážšanišumístěníšhlásičeI

Záručnícacpozáručnícservis
Č"PšTradingšsIrIoI4šMilínskáš10g4š381šg1šPříbram
telfš01wš83wš30:4šwwwIcipIcz

Technickácspecifikace
AcTypchlásiče:cautonomníšhlásičškouře
AcTypcdetektoru:coptickoVkouřovášdetekce
AcPoužití:ckanceláře4šdomácnosti
AcProstředí:cpouzešvnitřníšprostředí
AcMaximálnícvýškacstropu:cmaxš:šmetrů
AcTestování:šslabášbaterie4šfunkcešdetekceškouře
AcMontáž:crychloupínacíšpatice
AcDetekčnícprostor:šmaxš8gšm3

AcBaterie:š-Vš8LR81šneboš8A33š
AcVýdržcbaterie:cažš1šrokšZdleštypušbaterieú
AcDoporučenácživotnost:c5šletšodšmontáže
AcAlarm:špiezoměničš-gdH
AcPracovnícvlhkost:c0gšažš-gMšRKš
AcPracovnícteplota:cgošCšažš6gošC
AcRozměry:c11gšxš0:šmm
AcECcDirektiva:c+MCšZ3gg6T1gwT+Cú
AcNormy:š+Nš:g10gV6f1--:2%1f1--w2%3f3gg0
šššššššššššššššš+Nš81gggV8V0f3gg12%11f3gg6
šššššššššššššššš+Nš168g6f3gg:

Prohlášenícocvydanécshoděcscnormami
Požárníš hlásičš sš obchodnímš názvemš Aireman64š bylš výrobcemš
podrobenš testůmšvšnezávisléšautorizačníš laboratořišThešHritishš
Standardsš "nstitutionš aš Morgarnš Laboratoryš zš Velkéš Hritánieš aš
odpovídáš nížeš uvedenýmš normámš aš direktivámš podleš
+vropskéhošprávaI
Certifikátcčíslo:cggw8VCP/::g868šašC+Vg5Vg8g5Vg1
Produkt:c%utonomníšhlásičškouře
Model:cAiremanš6š
Normy:c+Nš168g6f3gg:š2š%C1f3ggwš
ššššššššššššš+Nš:g10gV6f1--:2%1f1--w2%3f3gg0
ššššššššššššš+N81gggV8V0f3gg12%11f3gg6š
ECcDirektiva:š+MCšZ3gg6T1gwT+Cúš
ČíslocTCF:cA+NGg5g8g5g1š
Datumcvydání:c38I6I3g1gšaš5I8Iš3gg5š
AutorizovánocCE:cThešHritishšStandardsš"nstitution4šVelkáš
Hritánie
AutorizovánocEMC:cMorgarnšLaboratory4šVelkášHritánie

Nikdyš jejš všakš nepoužívejteš kš hašeníš elektrickýchš rozvodůš aš
přístrojůškšnimšzapojenýchIšKšhašeníš lzešpoužítš takéšnapříkladš
kabát4š kterýmš zakryjeteš oheňš tak4š abysteš zameziliš přístupuš
vzduchuIš Nejúčinnějšíš ješ všakš mítš poš ruceš aspoňš malýš hasícíš
přístrojIšTenšdokážešuhasitšmnohemšvětšíšoheňI
Pokudšoheňšnelzešzvládnoutšdostupnýmišprostředky4šsnažtešseš
coš nejrychlejiš opustitš prostorš aš informovatš ostatníš oš vzniklémš
požáruš napříkladš volánímš JhoříJIš Mějteš naš paměti4š žeš nejprveš
zachraňujemešživotyšašzdravíšašpotomšmajetekIš
ZajistětešsišúnikovoušcestušašzavolejtešhasičešZčísloš1:gúšneboš
záchranářeš Zčísloš 113úIš Přiš ohlašováníš nejdříveš uveďteš coš seš
stalo4škdeškštomušdošlošašokolnosti4škteréšmohoušzáchranářůmš
pomociIš Nezapomeňteš říciš svéš jménoš aš kontaktIš Operátorš
tísňovéšlinkyšvámšporadí4šcošdělat4šnežšpomocšdorazíIš
Přiš opouštěníš prostorš dávejteš pozor4š abysteš seš nenadýchališ
zplodinš aš neztratiliš takš orientaciš neboš dokonceš neomdleliIš
Nejlepšíš ješpohybovatšsešpřišzemi4škdešneníš tolikškouřešašpředš
ústašsišdátšvlhkýšhadříkIš
Pokudš zůstaneteš uvězněniš vš objektu4š zachovejteš klid4š zavřeteš
všechnyšdveřešašutěsněteš ješvlhkýmišhadryIšOdstraňtešvše4šcoš
byš mohloš rychleš hořetš aš jděteš kš oknuIš Snažteš seš naš sebeš
upozornitIšNikdyšsešneschovávejte4šhasičišbyšvásšvšzakouřenýchš
prostoráchšnemuselišnajítIš
Jakcsicpamatovatcdůležitácčísla?

Posledníšcifrašvštelefonnímščíslešvámšnapoví4škomuškteréščísloš
patříI
š
cccccccccccPoliciecN10:cosmičkašpřipomínášpolicejníšželízkaI
š
cccccccccccHasičicN1C:cnulašpřipomínášrybníčekšsšvodouIšš

cccccccccccZáchrannácslužbacN11:špětkašpřipomínášvozíčekš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššprošnemocnéhoIš

Další informace o požární bezpečnosti naleznete na 

www.hlasic-pozaru.cz    

Řešenícproblémůc
Ac Hlásičc pípnec jednouc zac ccac JCc sekund:c indikaceš slabéš
baterie4šihnedšjišvyměňteI
Ac Hlásičc samovolněc vyhlašujec poplachc bezc příčin:c ješ nutnoš
zbavitš hlásičš prachu4š kterýš seš vš němš usadilIšČištěníš proveďteš
napříkladšvysavačemšnebošprofouknutímšstlačenýmšvzduchemš
vešsprejiIšNikdyšhlásičšnerozebírejtešnebošnemyjtešpodštekoucíš
vodouIšPokudšvyčištěníšhlásičešnepomůže4škontaktujtešodbornýš
servisI
AcJakcvypnoutchlásičcpřicpoplachu:chlásičš jižšzšprincipušneníš
vybavenšžádnoušmožnostíšvypnutíIšKoukáníšpřestaneš


