
Basic (základní)íí

Reference: MTN547020
MTN547120
MTN547520
MTN547561

Celkový pohled

1. Baterie
2. Připojení baterieí
3. LED dioda, testovací tlaí čítkoíí
4. Otvor pro akustický signál
5. Kouřový hlásič
6. Základna
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Kouřový hlásič ARGUS



Bezpečnostní instrukce
• Kouřový hlásič nenatírejte.
• Hlasitý poplachový zvukový signál by vám mohl poškodit sluch (proto si chraňte uši, když provádíte funkční test).
• Kouřové hlásiče nehasí požár.
• Kouřový hlásič je schopen detekovat kouř, ne plameny a vysokou teplotu.
• Kouřový hlásič funguje jenom tehdy, je-li správně připojen a jsou-li správně vloženy baterie (pouze 9 V baterie podle  
 specifikace uvedené v technických datech, likvidace použitých baterií se musí provádět podle příslušných platných  
 směrnic, aby nedošlo k poškození životního prostředí). Osazení je možné provést pouze s bateriemi.
• Nepoužívejte dobíjitelné baterie nebo síťový zdroj.
• Pokud není výměna baterie provedena správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Dbejte, abyste nepoškodili, nepomačkali  
 nebo nezkratovali baterii. Při výměně baterií nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje. Likvidace použitých baterií se  
 musí provádět podle příslušných platných směrnic, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Při výměně baterií  
 použijte vždy baterie stejného typu, jaké byly osazeny původně.
• Kouřový hlásič monitoruje určitou plochu, uvnitř které byl osazen, nemusí nutně monitorovat další místnosti a patra.

Instalace (viz obrázky) 
Neinstalujte:
• v prostorách, kde je průvan (v blízkosti oken, dveří atd.);
• v prostorách, kde se vyskytuje pára / výfukové plyny / prach atd.;
• v blízkosti svítidel a předřadníků pro zářivky (vzdálenost od nich musí být nejméně 1 m).
Po dokončení instalace proveďte test funkčnosti.

Provoz
Jestliže kouřový hlásič funguje, pak každých 40 sekund bliká jeho LED dioda. Pokud je baterie slabá a nedodává dostatečně silný proud, 
zazní navíc každých 40 sekund zvukový signál. I za takové situace pokračuje kouřový hlásič ve své činnosti po dobu dalších 30 dní. Pokud 
nejste v budově po dobu delší než 30 dní, může se stát, že výstražný zvukový signál neuslyšíte. Proto ihned po svém návratu proveďte test 
funkčnosti.  
Údržba / péče
Otírejte kouřový hlásič, aby byl udržován v čistotě (používejte pouze navlhčený hadřík), prach pečlivě odstraňte štětečkem a potom 
proveďte test funkčnosti (podle DIN 14676 jednou za rok).

Test funkčnosti
Jestliže stisknete testovací tlačítko (po dobu min 1 sekundy), ozve se pulzující výstražný akustický signál a LED dioda začne blikat. Pokud 
se to nestane, zkontrolujte baterii / připojení baterie nebo vyměňte kouřový hlásič.
Test funkčnosti provádějte:
– po instalaci kouřového hlásiče;
– pokaždé, když vyměníte baterii;
– po dlouhé nepřítomnosti;
– nejméně jednou za rok.
Doporučujeme vám, abyste kouřový hlásič přibližně po deseti letech vyměnili.

Technická data
Kouřový hlásič vyhovuje normě EN14604.

Baterie: reference MTN547020 – 9 V, bateriový monoblok, IEC 6LR61 (alkalická).
 reference MTN547120 – 9 V, monoblok, IEC 9VL-J-10 (lithiová).

Životnost baterie: reference MTN547020 – cca 3 roky.
 reference MTN547120 – cca 10 let.

Signál vadné baterie: každých 40 sec, po dobu 30 dnů.

Sensitivita: EN 14604:2005.

Hlasitost vysílaného signálu: ve vzdálenosti 3 m cca 85 dB(A).

Optická indikace: červená LED dioda.

Provozní teplota: 0 °C až +60 °C.

Typ ochrany: IP42.

Rozměry průměr x výška: 113 x 46 mm.

Schváleno VdS: G206101.

Doporučení
Přemýšlejte o způsobech, kterými můžete zabránit požárům a také o tom, co je potřeba udělat, pokud požár vypukne (únikový plán, 
shromaždiště, umístění hasicích přístrojů atd.). Ujistěte se, že je každá osoba v budově obeznámena se signály kouřového hlásiče.
Kouřové zplodiny jsou jedovaté a jejich vdechování může rychle vyvolat bezvědomí. V případě požáru informujte o této situaci každého  
v domě (kouř lidi neprobudí ze spánku, malé děti mají tendenci v návalu panického strachu se někam schovat) a okamžitě opusťte  
budovu. Pokud je prostor hodně zakouřený, plazte se po podlaze. Nevystavujte se zbytečně nebezpečí. Informujte ihned hasiče (KDO, KDE, 
CO)! – Váš místní požární sbor jistě kvalifikovaně zasáhne.
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