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Před použitím zařízení seznamte se důkladně s Návodem k použití zařízení ! 

Kouřový detektor je vysoce kvalitní poplašné zařízení projektované pro detekci viditelného kouře, vznikajícího v 
bezplamenovém, počátečním stádiu požáru. Detektor je určen pro zjišťování kouře uvnitř místností. Při typickém 
použití má být detektor instalován na stropě, ve vzdálenosti minimálně 0,5 metru od stěn nebo jiných objektů.  
Detektor se nemá instalovat na místech, kde se vyskytuje vysoká koncentrace prachu, a na místech vzniku a 
kondenzace vodní páry a také nad ohřívači a nad elektrickými přístroji. 

 

Bezpečnost při užívání 

I. Je nutno dodržovat veškerá pravidla bezpečného používání elektrických zařízení, a zvláště nezasunovat do zařízení 
žádné kovové předměty a neprovádět jiné činnosti, které ohrožují uživatele působením elektrického proudu. 

II. Výrobek je shodný s předpisy pro bezpečnost při používání elektrických a rádiových zařízení. 

III. Výrobek je určen k používání v teplotě prostředí mezi -10~35°C a vlhkosti do 95%. 

IV. Zamezte styku s olejovitými látkami, vodní párou nebo jinými nečistotami. V případě kontaktu výrobku s vodou je 
nutno odpojit ho neprodleně od elektrického proudu při dodržení příslušné opatrnosti. 

V. Nedemontujte samostatně detektor ani žádnou jeho část ani neprovádějte samostatně změny na výrobku nebo na 
jakékoliv jeho části, ani nemodifikujte software detektoru; 

VI. Detektor a jiné spolu s ním dodané součásti jsou určeny pro používání uvnitř místností. 

VII. Nedodržování pokynů obsažených v tomto návodu může být nebezpečné nebo způsobit porušení platných 
předpisů. 

VIII. Zařízení bylo navrženo a vyrobeno s nejvyšší péčí o bezpečnost montujících a používajících osob. Pro zajištění 
bezpečnosti práce je nutno dodržovat veškeré pokyny obsažené v tomto návodu a také v návodech pro obsluhu 
přiřazených zařízení (např. počítače PC). 

IX. Všechny opravy musí provádět výrobce. Výrobce nezodpovídá za provoz zařízení, která udržovala a opravovala 
osoba bez oprávnění. 

UPOZORNĚNÍ! Výše uvedené směrnice nevyčerpávají téma správného používání detektoru. Používáním detektoru 
potvrzujete znalost pravidel pro služby, nákup a také pravidel správného používání zařízení. 

 

 

 

 



 

 
Enatruck s.r.o, Jablunkovská 853/46, 737 01 Český Těšín, IČ 27855104 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 31803 
 

 

 

Instalace 

 

 

Montáž se provádí pomoci magnetické úchytky (obr. 1 – b). Popsány jsou dva způsoby magnetického uchycení na 
stropě: 

1. Při použití držáku s lepidlem; 
2. Při použití držáku s plstěnou podložkou. 

Při montáži způsobem č. 1 je nutno používat výhradně lepidlo dodané spolu s výrobkem. Místo pro montáž detektoru 
musí být pevné, suché a prosté tuku, prachu apod. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky, jak je znázorněno na 
obr. č. 2 a přitlačte silně držák s magnetem na místě, na kterém má být zařízení namontováno, a přidržte po dobu asi 
10 sekund. Následně namontujte zařízení do magnetického zařízení (obr. 1 – b). Lepidlo dosáhne manipulační pevnost 
po cca 72 hodinách. 
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Testování detektoru 

Poplašné zařízení pro detekci kouře se monitoruje samočinně, automaticky jedenkrát za minutu , a to kvůli kontrole 
funkčnosti. Automaticky reguluje také citlivost optického systému detekce, a to v závislosti na podmínkách prostředí. 
Ujistěte se, že boční ventilační otvory zařízení (obr. 1 – c) jsou bez prachu, nečistot, barvy nebo pásky apod. Jinak se 
může zařízení poškodit! Pro zajištění funkčnosti je nutno pravidelně, nejméně jednou za měsíc, stisknout tlačítko 
test/stop (Obr. 1 – d) pro zapnutí testovacího alarmu. Jestliže akustický signál není během testování vysílán, je nutno 
zařízení vyměnit. 

Jestliže napájení detektoru kouře je nízké nebo optické čidlo je tak zašpiněné, že není možná automatická 
konfigurace, pak zařízení vysílá výstražný signál: 

 jeden krátký signál každých 90 sek. kvůli nízkému stavu baterie, 
 krátký dvojitý signál každých 90. sek. kvůli zašpinění čidla. 

Zařízení, které takto upozorňuje na chyby, je schopné provozu ještě maximálně 60 dnů. To poskytuje dostatečně 
dost času na výměnu zařízení. 

Možné příčiny falešných poplachů: 

- vysoké znečištění drobným prachem v místech stavebních prací; 
- místnost s velkým množstvím parfémů nebo páry; 
- extrémní teplotní výkyvy nebo silné elektromagnetické záření v bezprostřední blízkosti detektoru; 
- cigaretový kouř ve velké koncentraci nebo velmi blízko zařízení. 
 

Výstražné zařízení pomáhá zjistit požáry včas, ale nemůže požáry hasit ani předcházet šíření ohně. Je nutno zavolat 
hasiče. Zařízení vysílá alarm, když existuje nebezpečí způsobené dýmem a plyny z ohně. Přes maximální péči při 
výrobě existuje možnost selhání zařízení. V tomto případě zařízení může nebýt schopné rychle varovat nebo vůbec 
varovat před možným vznikem požáru. Dodržujte vždy běžné preventivní prostředky při postupování s ohněm, 
hořlavým materiálem a technickým vybavením! Je to zařízení autonomní, uzavřené. Otevření nebo modifikace 
zařízení nejenže hrozí ztrátou záruky, ale také tím, že zařízení nelze dále používat v souladu s jeho určením! 
Neotevírejte nikdy zařízení, jinak hrozí riziko poranění! Výměna baterie není nutná ani dokonce možná. 

 

Údržba 

 Pro zajištění příslušné citlivosti očitěte povrch detektoru štětcem s měkkým vlasem každých 6 měsíců. 
Nezapomeňte před zahájením čištění odpojit zdroj napájení. 

 Nerozprašujte čisticí prostředky přímo na kryt. 
 Nerozprašujte v blízkosti detektoru prostředky obsahující  těkavé látky.  
 Jestliže detektor není používán po delší dobu, je nutno vyjmout z něho baterii a uchovávat ho na chladném a 

suchém místě. 
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Technické informace 

Průměr 105 mm 

Výška 42 mm 

Barva Bílá 

Norma EN 14604 

Životnost akumulátoru/baterie 12 let 

Min./max. pracovní teplota 10 až 35 °C 

Min. zvukový signál 85 dB 

Provedení Zásada rozptýleného světla 

Značka kvality CE 

Druh akumulátoru/baterie Lit 

Stupeň ochrany IP IP 40 

Akumulátor/baterie zabudovaná natrvalo Ano 

Počet akumulátorů/baterií 1 ks. 

Min./max. skladovací teplota 10 až 35 °C 
 

 

Správné použití 

Zařízení se má používat pouze pro účely, pro které bylo konstruováno. Každý jiný způsob použití se považuje za 
nesprávný a chybný. Detektor se může používat pouze pro: 

1. detekci kouře a ohně v uzavřených místnostech; 
2. varování před přílišným teplem, avšak není to tepelný alarm ve smyslu normy EN 54-5. 

 

Shoda CE 

Toto zařízení bylo podrobeno testům a certifikováno podle směrnice Evropské unie č. 305/2011 podle podmínek 
EN14604:2005/C:2008. Výrobce pravidelně monitoruje shodu zařízení s právními a regulačními požadavky. 


