
 Hlásič oxidu uhelnatého   
bSbHlasitýbpoplachovýbalarmb8xbdB
bSbDetekcebCObvbmístnostechbažbdobx1bm3b

bSbTestbbateriebabfunkčnostibhlásičeb
bSbJednoduchábmontážbibmobilníbpoužití
bSbPaměťbposledníbkoncentracebCO
bSbZobrazeníbaktuálníbkoncentracebCO
bSbDlouhábvýdržbbateriebabsignalizacebvybitíb
bSbPopisbjakbpostupovatbpřibvznikubCO
T

Použití
AutonomníThlásičToxiduTuhelnatéhoT jeTzařízeníTproT
detekciT jedovatéhoT oxiduT uhelnatéhoT vznikajícíhoT
přiT závaděT naT plynovémT spotřebičiT neboT přiT
špatnémTspalováníw
JedovatýToxidTuhelnatýTjeTbezbarvýTaTbezTzápachuwT
JehoT přítomnostT lzeT rozeznatT pouzeT detektoremwT T
TentoT hlásičT nedetekujeT ostatníT hořlavéT plynyóT aniT
vznikT požáruT vT místnostiwT PřiT zanedbáníT údržbyT
nelzeT vyloučitT nefunkčnostT hlásičeT neboT náhodnýT
poplachwT PokudT takT nastaneóT postupujteT podleT
návoduTnaTúdržbuThlásičewT
HlásičTjeTvhodnýTproTdomácíTaTkancelářskéTpoužitíwT
VT žádnémT případěT neníT vhodnýT proT použitíT vT
průmyslovémT neboT silněT prašnémT prostředíwT NeníT
určenTaniTdoTkaravanůT aT jinýchTmobilníchTobjektůwT
HlásičT jeTurčenTkTdetekciTvznikuToxiduTuhelnatéhoóT
nikolivT kT zamezeníT jehoT vznikuT neboT kT likvidaciT
požáruwT PokudT jeT hlásičT správněT namontovánóT
pravidelněT testovánT aT udržovánóT zajistíT včasnouT aT
rychlouT detekciT oxiduT uhelnatéhoT vT jehoT okolíwT
DetekceT oxiduT uhelnatéhoT jeT signalizovánaT
kontrolkouTnaThlásičiTaThlasitýmThoukánímwTT
PřiT poplachuT jeT nutnoT provéstT veškeréT úkonyT proT
maximálníT ochranuT životůT aT zdravíwTČtěteT pečlivěT
informaceTvT tomtoTnávoduTpředT vlastnímT použitímT
hlásičewT ZvýšíteT takT svouT bezpečnostT iT bezpečnostT
veT vašemT okolíT aT zajistíteT maximálníT ochranuT
zdravíw

Signalizace hlásiče 
HlásičT oxiduT uhelnatéhoT máT několikT pracovníchT
módůóT kterýmiT indikujeT svůjT stavT kontrolkouT aT naT
displejiwTT
Normálníbfunkce:TThlásičTtestujeTokolníTvzduchTnaT
přítomnostT oxiduT uhelnatéhowT KontrolkaT powerT
blikneT zeleněT každýchT S0 s T aT naT displejiT jeT
zobrazenaThodnotaT0TppmwTTT

Poplach:T T hlásičT detekovalT oxidT uhelnatýwT JeT
spuštěnT hlasitýT poplachT aT kontrolkaT alarmT rychleT
blikáwT NaT displejiT seT zobrazujeT naměřenáT
koncentracewT PoplachT ustaneT ažT poT odvětráníT
detekovanéhoT oxiduT uhelnatéhowT FrekvenceT
opakováníT houkáníT jeT závisláT naT koncentraciwTČímT
vyššíTkoncentraceTtímTintenzivnějiThlásičThoukáw
TT

Slabábbaterie:bThlásičTdiagnostikovalTslabouTbateriiwT
HlásičT blikneT kontrolkouT alarmT aT pípneT jednouT zaT
30swTVyměňteTbateriiTcoTnejdříveTzaTnovouw

Konecb životnosti:T všechnyT detektoryT oxiduT
uhelnatéhoTmajíTomezenouTživotnostTsenzoruwTTaTjeT
indikovánaT kotrolkouT FaultT aT trojtýmT pípnutímT
každýchT 10T swT DélkaT životnostiT závisíT naT okolníchT
podmínkáchTvTmístěT instalacewTNepřekračujteTdobuT
použitelnostiT vyznačenouT naT hlásičiT aniT indikaciT
konceTživotnostiw

Závadab detektoru:b hlásičT máT vnitřníT automatickýT
testóT ježT kontrolujeT funkčnostT detekčníhoT obvoduwT
PokudT dojdeT kT závaděT hlásičT jiT vyhlásíT pětiT
pípnutímiTaTbliknutímTkontrolkyTfaultTkaždýchT60TswT
VTtakovémTpřípaděTkontaktujteTservisw

Paměťováb funkce:T hlásičT jeT vybavenT funkcíT
pamětiwTPokudTdojdeTkTdetekciToxiduTuhelnatéhoTveT
vašíT nepřítomnostióT zůstaneT naT hlásičiT zobrazenaT
naměřenáT hodnotawT SoučasněT každýchT FST sT hlásičT
dvakrátTpípneTaTblikneTkontrolkaTalarmwTPaměťT lzeT
vymazatTstiskemTtlačítkaTtestw

Funkčníb test:T testT hlásičeT seT provedeT krátkýmT
stisknutímT testovacíhoT tlačítkawT KontrolkaT alarmT
blikáT aT hlásičT pískáwT NaT displejiT seT objevíT
simulovanáT hodnotaT koncentracewT BlížeT vizT
testováníTdáleTvTtextuw

Vznik oxidu uhelnatého 
OxidT uhelnatýóT označovanýT téžT jakoT COóT jeT velmiT
nebezpečnýT jedovatýT plynwT JehoT nebezpečnostT jeT
dánaTzejménaTvysokouTtoxicitouTaTtímTžeTneníTcítitóT
neníTnijakTzbarvenTaTnemáTžádnouTchuťwTVTpřípaděT
kontaktuTsTtímtoTplynemTdocházíTkeTsníženíTpřenosuT
kyslíkuT vT krviT aT následnéT malátnostióT ospalostiT aT
úmrtíwT ZasaženáT osobaT siT svouT otravuT většinouT
neuvědomíT aT zůstaneT vT zasaženémT prostoruwT OxidT
uhelnatýT vznikáT špatnýmT spalovánímT tuhýchóT
tekutýchT iT plynnýchT palivT jakoT jsouT plynyóT topnéT
olejeTaTuhlíTneboTdřevoTpoužívanéTkTvytápěníTneboT
ohřevuT vodywT KeT špatnémuT spalováníT většinouT
začneT docházetT přiT porušeT naT topnémT spotřebičiT
neboTpřiTnedostatečnémTpřívodu

vzduchuTkeTspotřebičiwTZTtohotoTdůvoduTseTdůrazněT
doporučujeT provádětT pravidelnéT kontrolyT topidelT
odbornouT firmouwT PřiT používáníT topidelT T T vždyT T T
zajistěteT T T dostatečnýT T T přístupT vzduchuT aT nikdyT
neucpávejteT ventilačníT otvoryT vT místnostechT sT
těmitoTtopidlyw
SprávněT instalovanéT aT udržovanéT topnéT spotřebičeT
budouT vytvářetT pouzeT oxidT uhličitýóT označovanýT
CO4óT ježT neníT jedovatýwTVyvarujteT seT následujícímT
případůmóT kdyT byT mohloT dojítT kT tvorběT oxiduT
uhelnatéhoTCO2
TT

.Kb PodtlakuT vT místnostiT přiT souběhuT topnéhoT
spotřebičeTaTkuchyňskéhoTodsavačewT

3KbSouběžnéhoTpoužíváníTvíceTtopnýchTspotřebičůTsT
nedostatečnýmTpřísunemTvzduchuwT

4Kb SilnéT teplotníT inverziT zadržujícíT zplodinyT zT
topnéhoT spotřebičeT uT zeměT aT snižujícíT takT odtahT
komínemwT

6KbNikdyTnenechávejteTnastartovanéTautoTvTuzavřenéT
garážiwT

xKb NeucpávejteT větracíT otvoryT doT místnostiT sT
topnýmTspotřebičemwT

LKbPřiTvýměněTokenTzaTplastováTseTujistěteToTstálémT
dostatečnémTpřísunuTvzduchuTkTtopnémuTspotřebičiwT

Symptomybotravyboxidembuhelnatým:b

Lehkáb otrava:T slabéT boleníT hlavyóT žaludečníT
nevolnostóTvysíleníwTVystaveníTkoncentraceT400ppmT
poTdobuT4TaT6ThodinwT

Středníb otrava:T boleníT hlavyóT zvraceníóT malátnostóT
zmateníóTrychlýTtepwTVystaveníTkoncentraceT300ppmT
poTdobuTFTažT4ThodinywT

Těžkáb otrava:T bezvědomíóT srdečníT zástavaóT smrtwT
VystaveníTkoncentraceTO00TppmTpoTdobuT6Thodinw

StupeňTotravyTjeTzávislýTnaTvýšiTkoncentraceToxiduT
uhelnatéhoTaTdobyTvystaveníTtétoTkoncentraciwT
OtravaT oxidemT uhelnatýmT jeT indikovánaT vT
počátcíchT postupnouT dezorientacíT aT neschopnostíT
opustitT zasaženýT prostorT neboT siT přivolatT pomocwT
DětiT aT domácíT zvířataT bývajíT zasaženyT dříveT nežT
dospělýTčlověkwTVTpřípaděTotravyTveTspánkuTseToběťT
nevzbudíw

Montáž hlásiče
AutonomníT T T T hlásičT T T T oxiduT T T T uhelnatéhoT T T seT
montujeT naT stěnuT místnostiT odT FS0T cmT doT FO0T cmT
odTpodlahywTNemontujteTjejTvTmístnostechTse

vznikemT kouřeóT nadměrnéT vlhkostiT neboT
nadměrnéhoT prachuwT NemontujteT jejT vT blízkostiT
ventilátorůT aT neT blížeT jakT 4 m T odT topnéhoT
spotřebičeT neboT případnéhoT zdrojeT oxiduT
uhelnatéhowT HlásičT jeT schopenT detekovatT oxidT
uhelnatýTvTmístnostiToTrozlozeTdoTS0Tm4wTPokudTjeT
místnostT většíT neboT máT objektT víceT rizikovýchT
místnostíóTpoužijteTvíceThlásičůw

T

MontážT hlásičeT seT provádíT přišroubovánímT naT
podkladT pomocíT vrutůwT VrutyT seT zašroubujíT doT
podkladuT aT hlásičT seT naT něT pověsíwT VzdálenostT
vrutůT jeT F03T mmwT HlásičT lzeT provozovatT iT jakoT
mobilníwTVTtakovémTpřípaděTjejTumisťujteTtakóTabyT
kolemTnějTmohlTprouditTvzduchwTDoThlásičeTvložteT
baterieTNvizTvýměnaTbateriiDwTProveďteTtestThlásičewT
ZaznamenenjteTdatumTinstalaceTnaTštítekTnaThlásičiw
HlásičT nelzeT montovatT doT exteriéruT neboT doT místT
kdeT klesáT teplotaT podT F0T oCT případněT překračujeT
teplotuT30ToCwTT

Pravidelné testy hlásiče  
ProT zajištěníT správnéT funkceT přístrojeT jeT nutnéT
provádětT pravidelnéT testyT hlásičewT TestyT zajišťujíT
maximálníT spolehlivostT hlásičeT aT tímT iT bezpečíT
osobTvTokolíThlásičewT
Funkčníbtest:TFunkčníTtestTseTdoporučujeTprovádětT
jednouT týdněwT ProvedeteT jejT krátkýmT stiskemT
tlačítkaTnaTpředníTstraněTpřístrojewTFungujícíThlásičT
vydáTzvukovýTaToptickýTsignálwTPokudTTzvukTkolísáT
aT slábneT neboT seT vůbecT neozveóT jeT nutnéT vyměnitT
bateriiwT PokudT seT zvukT neozveT aniT poT výměněT
baterieT zaT novouóT jeT nutnéT požárníT hlásičT vyměnitT
neboTkontaktovatTserviswTPostupTvýměnyTbaterieTjeT
popsánTvTodstavciTvýměnaTbateriew
Plynovýb test:T tentoT testT doporučujemeT provádětT
jednouTzaTpůlTrokuóTneTvšakTčastějiwTTestTseTprovádíT
kalibrovanýmT plynemT DetectagasóT kterýT
komplexněTprověříTfunkčnostTsamotnéhoTsenzoruTaT
jehoT citlivostwT SejměteT hlásičT zT podkladuT aT vložteT
jejT doT sáčkuwT BrčkemT vysajteT všechenT vzduchT zeT
sáčkuwT HadičkouT nafoukejteT testovacíT plynT doT
sáčkuwTHlásičTmusíTdoTSTminutTvyhlásitTpoplachwT
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Pokudb seb takb nestane1b opakujteb testb ještěb jednouLb
Pokudbanibpřesbtobhlásičbpoplachbnevyhlásí1bjebnutnéb
jejbvyměnitLb+oporučujemebjednotlivébplynovébtestyb
vyznačitb nab štíkub nab hlásičiLb Přib tomtob testub takéb
proveďteb čištěníb ab údržbub hlásičeLb Zkontrolujteb
zdalibnejsoubzanesenébnasávacíbotvorybprobvzduchbab
zdalib neníb hlásičb poškozenb nebob nejevíb neobvykláb
známkybpoškozeníbčibchováníLb

Údržbavhlásiče
Předb údržboub ab čištěnímb zařízeníb jeb nutnéb jehob
odpojeníbodbbaterieLbNesmíbbýtbpoužívánobžádnýchb
chemickýchb čistidelLb Čištěníb provádějteb pouzeb
navlhčenoubutěrkouLbHlásičb jebnutnébudržovatbčistýb
abbezbprachubabmastnotLbVětšíbmnožstvíbprachubnebob
povrchováb mastnotab můžeb způsobitb nespolehlivostb
detekceb ab nefunkčnostLb Pokudb dojdeb kb většímub
zaprášeníb b hlásiče1b b lzeb b b prachb b opatrněb b vysátb
vysavačemLb Pokudb jeb hlásičb pokrytb mastnotoub jeb
nutnébjejbvyměnit1bmastnotabzanášíbdetektorLbHlásičb
nikdyb nerozebírejteLb Přib malováníb jeb nutnéb hlásičb
odstranit1bkontaktbsbbarvoubjejbmůžebznehodnotitLb

Výměnavbaterie
Hlásičb detekujeb slaboub bateriib krátkýmb pípnutímb
každýchb (6 s b ažb dob úplnéhob vybitíb baterieLb Nab
displejib seb zobrazujeb logobvybitébbaterieLbPokudb seb
stejnýb zvukb ozve1b ihnedb vyměňteb bateriiLb Výměnab
bateriebsebprovedebpobsejmutíbhlásičebzbpodkladuL

b
Odšroubujteb pojistnýb šroubb víkab baterieb nab zadníb
straněbhlásičeLbVyjmětebstarébbateriebabvložtebnovéLb
Jeb nutnéb přib výměněb dodržetb polaritub baterie1b abyb
nedošlob keb zničeníb hlásičeLb Použijteb pouzeb
alkalickoubbateriibA1)VbLR2btypub%%LbPřibvkládáníb
novýchb bateriíb jeb nutnéb zamáčknoutb pojistnýb
jazýček1b abyb bylob možnéb víkob bateriíb opětb zavřítLb
Jazýčekb sloužíb jakob pojistkab protib uzavřeníb bezb
bateriíLb Pob výměněb baterieb pověsteb hlásičb zpětb nab
podkladLbProveďtebtestbhlásičeL

Postupvpřivdetekcivoxiduvuhelnatého
Vb případěb detekceb oxidub uhelnatéhob začneb hlásičb
hlasitěb houkatb ab blikatLb Vb takovémb případěb
postupujtebpodlebnásledujícíchbbodů-

DCh Pokudb seb vyskytujíb ub kohokolivb vb zasaženémb
prostorub symptomyb otravyb oxidemb uhelnatým1b
okamžitěb opusťteb prostorb ab volejteb hasičeb 0číslob
A)6gb nebob záchranářeb 0číslob AAxgLb Přib ohlašováníb
nejdříveb uveďteb cob seb stalo1b kdeb kb tomub došlob ab
okolnosti1b kteréb mohoub záchranářůmb pomociLb
Nezapomeňteb řícib svéb jménob ab kontaktLb Operátorb
tísňovéb linkyb vámb poradíb cob dělat1b nežb pomocb
dorazíLb Přib opouštěníb prostorb dávejteb pozor1b abysteb
seb nenadýchalib jedovatéhob oxidub uhelnatéhob ab
neztratilib takb orientacib nebob dokonceb neomdleliLb
Nejlepšíbjebpohybovatbsebpřibzemi1bkdebneníbtakováb
koncentraceL
MCh Nevstupujteb zpětb dob zasaženéhob objektu1b dokudb
nebudeb problémb sb tvorboub oxidub uhelnatéhob
vyřešenLb
TChPokudbsebpřibpoplachubneobjevíbžádnébsymptomyb
otravyb oxidemb uhelnatýmb okamžitěb vyvětrejteb
objektb ab vypněteb všechnyb topnéb spotřebičeLb
Jednotlivéb spotřebičebpředbdalšímbzapnutímbnechteb
zkontrolovatbodbornoubfirmouL

Vb případě1b žeb byb docházelob kb opakovanýmb
poplachůmb bezb příčiny1b jeb nutnéb hlásičb nechatb
opravitbnebobvyměnitL
bb

Řešenívproblémů
HlásičhpípnehjednouhzahEOhsekund:hindikacebslabéb
baterie1bihnedbjibvyměňteL

Hlásičh blikáh žlutouh kontrolkou:b hlásičb
diagnostikovalb závadub nab detekčnímb obvodub nebob
signalizujebkonecbživotnostibhlásičeL

Hlásičh samovolněh vyhlašujeh poplachh bezh příčin:h
ujistětebse1bžebmátebhlásičbnainstalovanýbdostatečněb
dalekobodbspotřebičeLbPříčinoubmůžebbýtbtakébpřílišb
maláb místnostb seb spotřebičem1b dob kteréb jsteb hlásičb
instalovaliLb Místnostb byb mělab mítb minimálněb )mxLb
Pokudb ib potéb hlásičb vyhlašujeb poplachb kontaktujteb
odbornýbservisbnebobhlásičbvyměňteLb

Jakh vypnouth hlásičh přih poplachu:h hlásičb lzeb
vypnoutb stiskemb testovacíhob tlačítkab přib poplachuLb
Houkáníb takéb přestaneb vb okamžikub dostatečnéhob
vyvětráníb místnostib odb oxidub uhelnatéhob 0příčinab
poplachugbnebobpřibvyjmutíbbaterieL

PřiM malováníM došloM kM zasaženíM hlásiče:b takovýtob
hlásičb jižb nedokážeb zajistitb vysokoub mírub
bezpečnostib ab citlivostb nab BOLb Nejvhodnějšíb jeb
hlásičbvyměnitL
b

ZvukMhlásičeMsilněMkolísáMaMslábne:bihnedbvyměňteb
bateriiL

HlásičMjevíMznakyMpoškození:Mkontaktujtebodbornýb
servisbnebobhlásičbvyměňteL

Důležitávupozornění
Hlásičb oxidub uhelnatéhob jeb jednímb zeb základníchb b
prvkůb b bezpečnostib b přib používáníb topnýchb
spotřebičůLb Neb všakb jedinýmLb Neníb vhodnéb rizikob
vznikub požárub nebob únikub plynub podceňovatLb Jeb
nutnob pečlivěb zvážitb rozmístěníb všechb prvkůb
požárníb bezpečnostib vb objektub 0plynovýb hlásič1b
požárníbhlásič1b hasicíb přístroj1b požárníbdveřeb atdgb ab
dobřeb promysletb rychlýb postupb přib požárub nebob
únikub plynub tak1b abyb nedošlob kb ohroženíb zdravíb ab
životůLb Sb tímtob postupemb jeb vhodnéb seznámitb
všechnyb osobyb užívajícíb prostoryb ab tob včetněb dětíLb
Přib rekonstrukcib čib nákupub předmětůb ab vybaveníb
místnostíb jebdůležitébzvážitb jejichbpožárníbodolnostLb
Maximalizujeteb takb bezpečnostb všechb osobb vb
prostorechL

DalšíMdoporučení:
b5bUdržujtebhlásičbvbčistotěbabbezbprachuL
b5bPravidelněbhlásičbtestujtebabkontrolujteL
b5bProvádějtebpravidelnoubúdržbubabrevizebvšech
bbbspotřebičů1bubkterýchbhrozíbvznikbBOL
b5bKonzultujtebrozmístěníbhlásičůbsbrevizním
bbbtechnikembnebobodbornoubosobouL
b5bNebertebnablehkoubváhubpožárníbopatřeníbvbcelém
bbbobjektuL
Víceb ob požárníchb ab plynovýchb hlásičíchb nalezneteb
nabadresebwwwLhlasic5pozaruLcz

HlásičhjehzařízeníhvydávajícíhsilnýhzvukŽhnikdyhjejh
nedávejteh doh blízkostih lidskéhoh uchaŽh hrozíh
poškozeníhsluchuChHlásičhneníhvhžádnémhpřípaděh
určenh proh dětiCh Instalujteh ah skladujteh jejh mimoh
dosahhdětíChh

Likvidacevstaréhovhlásiče
Ilektronickébvýrobky1b jakob tentobhlásičbabbateriebvb
němb použité1b nesmíb býtb likvidoványb společněb sb
komunálnímb odpademLb Zab účelemb správnéb
likvidaceb jejb odevzdejteb nab určenýchb sběrnýchb
místech1b kdeb budoub přijatyb zdarmaLb +alšíb
podrobnostibsib lzebvyžádatbodbmístníhobúřadubnebob
nejbližšíhobsběrnéhobmístaL

Doplňujícívinformace
+alšíb doplňujícíb informace1b upozorněníb ab změnyb kb
tomutobhlásičibnaleznetebnabwwwChlasicNpozaruCczC

Technickávspecifikace
TypMdetektoru:belektro5chemický
Použití:bkanceláře1bdomácnosti
Prostředí:bvnitřníbprostředíb:6bažbC)VbRHb
MaximálníMvýškaMstropu:bmaxb:bmetrů
Testování:bbaterie1bdetekcebdetektoru
Montáž:bpevnábibmobilníbinstalace
Propojitelnost:bneníbpropojitelnýbsbhlásiči
DetekčníMprostor:bažb)6bmx

Citlivost:bbb:66bppmbpobdobub:bminut
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbA66bppmbpobdobub(6bminut
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb)6bppmbpobdobubS6bminut
Baterie:balkalickábAL)VbLR2btypb%%
VýdržMbaterie:bažb:brokyb0dlebtypubbaterieg
Alarm:bpiezoměničbC)bd9
Pracovníhteplota:bA6obažb(6oB
Životnost:bCbažbA6blet
Normy:bINb)6xSA5A-x6A6J%A-x6Ax

Záruka
Nabtentobhlásičbsebvztahujebzárukabx(bměsícůbodbdatab
prodejeLb Zárukab seb vztahujeb nab závadyb způsobenéb
vadnýmb materiálemb nebob závadyb způsobenéb chyboub
přibvýroběLbNevztahujebsebnabmechanickébabelektrickéb
závadybzpůsobenébužívánímbvbrozporubsbinstrukcemibvb
návoduLb Zárukab seb nevztahujeb nab životnostb ab syceníb
senzoru1b montážb anib umístěníb hlásičeLb Hlásičb nesmíb
býtb rozebíránLbPřibuplatňováníbzáručníbopravybzašleteb
hlásič1bvčetněbpopisubzávady1bnabadresubservisuL

Záručnívavpozáručnívservis
ČIPbTradingbsLrLoL1bMilínskábA:61bx2A6AbPříbramb:

Prohlášenívovvydanévshodě
Hlásičb oxidub uhelnatéhob bylb výrobcemb podrobenb
testůmb vb nezávisléb autorizačníb laboratořib Istitutob
ServizibIuropeibTechnologicibsLrLlLbabLBSbBomplianceb
Testingb Laboratoryb LtdLb ab odpovídáb nížeb uvedenýmb
normámbabdirektivámbpodlebIvropskéhobprávaL

Certifikáthčíslo:hITA6AS:)J9A26:x)S1b
LBSA)6:6x66x2I
Produkt:bHlásičboxidubuhelnatéhob
Označení:bTypb9bbDetekce:bBO
Model:hJ95BCCChhTyp:hBO5manbLife
Normy:bINb)6xSA5A-x6A6J%A-x6Ax
Datumhvydání:bx6A)bbNotifikace:b6C2)
EMC:bIN2A666525:-x66MJ%A-x6AA1bIN)6xM6-x662
EMC:bIN2A6665:5x-x662J%A-x66SJ%x-x66S1b
IN2A665:5:-x6A:
RoHS:hLBSA)6:Ax6)x)R
Autorizováno:hISITbsLrLlL1bLBSbLtdL


