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Úvod
DTCTS30WT
Optický kouřový alarm. Vybaveno testovacím tlačítkem k pravidelnému testování.
Kouřový alarm má omezenou životnost a měl by být vždy vyměněn 10 roků od 
data zakoupení. Zapište si datum zakoupení do tohoto manuálu k pozdějšímu 
nahlédnutí.
Tento kouřový alarm vyhovuje standardu EN14604 o Jednotných stavebních 
požadavcích (EU).
• Před instalací kouřového alarmu doporučujeme, abyste si přečetli tento manuál.
• Uložte si tento návod na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.

Bezpečnostní opatření
Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti
Kouřový alarm nepokrývejte nátěrem

Obsah balení
• Detektor kouře
• 9 V baterie
• Montážní materiál
• Návod

Technické údaje
• Baterie: 9 V DC
• Alarm: > 85 dB
• Testovací tlačítko: Ano
• Upozornění na nízký stav nabití baterie: Ano
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6. Zajišťovací západka
Zajišťovací západka zabraňuje aby byl kouřový alarm upevněn zpět na montážní 
desku bez vložení baterie. 

7. Konektor baterie
Sejměte plastikovou pečeť baterie a připojte ji ke konektoru baterie. Po vložení 
baterie alarm otestujte testovacím tlačítkem k ujištění, že správně funguje (viz 
část Testování kouřového alarmu).
Je-li montážní deska připevněna a kouřový alarm otestován po vložení baterie, 
umístěte kouřový alarm na montážní desku a otočte jí ve směru hodinových 
ručiček.
Přečtěte si následující část k zjištění na kterých místech ve vašem domě je 
umístění kouřového alarmu(ů) nejvhodnější.

Pokyny k instalaci
Instalace kouřového alarmu v každé místnosti nebo v každém poschodí vašeho 
domova
Kouř nemusí být detekován kouřovým alarmem jestliže je instalován v pouze jedné 
místnosti nebo oblasti. Jestliže dojde k požáru v jiné místnosti bez kouřového alarmu 
tento nebude detekovat kouř nebo ho zjistí až příliš pozdě. Kouřový alarm ihned 
nezjistí požár vyjma místnosti nebo oblasti, kde je instalován.
Umístěte nejméně jeden kouřový alarm v každé místnosti/oblasti, kde chodíte z 
ložnice k domovním dveřím.
Je doporučeno provést plán poschodí a procvičovat ho s členy domácnosti v případě 
mimořádných okolností.
Požadavky na instalaci kouřového alarmu se mohou lišit podle určité zóny. 
Kontaktujte prosím vaše místní úřady k získání možných doplňkových požadavků.
Příklad instalace kouřových alarmů:
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Údržba
Je doporučeno vyčistit kouřový alarm jednou za měsíc. Jemně vysajte povrch kouřového alarmu pomocí jemného kartáče 
vysavače. Nepoužívejte vodu, čisticí prostředky nebo brusiva.

Záruka
Za změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení není nesena zodpovědnost a není na ně 
poskytována záruka.

Vyloučení zodpovědnosti
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou 
registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace

• Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. 
Nevyhazujte tento výrobek spolu s běžným komunálním odpadem.

• Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských 
státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový 
bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
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Určeno pro požární bezpečnost a instalaci v budovách
Nezbytné požadavky 1: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 2: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 3: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 4: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 5: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 6: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 7: Vyhovuje
Nezbytné požadavky 8: Vyhovuje

Model: KD-127A
DoP: 20181024001
1134 - CPR - 124
EN 14604:2005/AC:2008
Hlásiče kouře
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