
Obsluha poplašných systémů

Požární hlásič
Umístění: v každém pokoji, v chodbě v přízemí
Mimo spouštění alarmu je zakázáno s hlásiči jakkoliv manipulovat. 
Pokud bliká červená LED jednou za 40 sek., alarm je v provozu plné citlivosti 

Utišení falešného poplachu:

Pokud alarm hlasitě pípá a nebezpečí požáru je 
zcela vyloučeno, stiskněte bílé velké tlačítko 
uprostřed hlásiče. Zvuk zakrátko ustane a alarm se 
zresetuje (červená LED bliká rychleji). 

Pokud si nejste jisti, co alarm způsobilo, raději 
evakuujte budovu. 

Pokud znáte zdroj kouře (např. výpary z kuchyně) 
vyvětrejte místnost od případných výparů do 10 
minut - pak alarm získá opět plnou citlivost (červená 
LED bliká jednou za 40 sek.). 

Pokud se falešné poplachy opakují často nebo bez zjevné příčiny (výpary, viditelný 
kouř), alarm nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak opravit či otvírat a pro 
další instrukce kontaktujte správce objektu. 

Hlásič oxidu uhelnatého
Umístění: ve sklepě a kuchyni v konferenčním centru
Oxid uhelnatý (CO) je prudce jedovatý plyn bez chuti, barvy a zápachu, který 
může vznikat při nedokonalém spalování. 

Alarm tohoto hlásiče nikdy neignorujte! Při nadýchání oxidu uhelnatého může dojít 
ke smrtelným následkům. Hlásiče mají za úkol varovat přítomné osoby včas, aby 
mohlo dojít v včasné evakuaci. 

Alarm přítomnosti nebezpečného CO: Bliká červená LED a hlásič pípá vždy 4x s 
pětisekundovými pauzami po dobu 4 minut. Po té pouze 2x za minutu. 

Slabá baterie (kontaktuje správce): Bliká žlutá LED, hlásič pípne jednou za 60 sek. 

Chyba hlásiče (kontaktujte správce): Hlásič vydává souvislý tón nebo bliká žlutá 
LED a jednou za půl minuty zelená LED a hlásič pípá jednou za 30 sek. 

Při nejasnostech ohledně hlásiče jej nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak 
opravit či otvírat a pro další instrukce kontaktujte správce objektu. 

Příznaky otravy oxidem uhelnatým:

Mírná otrava - slabé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, únava, chřipkové příznaky 
Střední otrava - silná, pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, zrychlený tep 
Silná otrava - bezvědomí, křeče, selhání srdce, smrt 

Zasažené osoby jsou dezorientované a nejsou schopny si přivolat pomoc se sami 
zachránit! 

Při jakýchkoliv příznacích v souvislosti s alarmem, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 
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NOTE: If the level of smoke reaching the alarm is 
very high the alarm silence will be overridden and 
the alarm will continue to sound.

a Press and release the silence button, the alarm 
sound will shortly stop.

ALARM SMART SILENCE™

DANGER: If your FireAngel smoke 
alarm emits the full alarm signal and 

you are not testing the unit, the smoke alarm 
is warning you of a potentially dangerous 
situation that requires your immediate 
attention. Only use the alarm silence function 
after making sure that there is no ongoing fire 
emergency situation. Do not block the vents 
on the alarm or disable the smoke alarm in any 
way, as this will remove your protection. In the 
event of a known false alarm such as cooking 
fumes your smoke alarm can be silenced in the 
following way

Your smoke alarm features “Smart Silence™” 
technology. Smoke alarms can sometimes react 
to cooking fumes or other non emergency 
situations. Should your alarm sound the central 
test button can be used to temporarily silence 
the alarm. Your alarm will automatically return to 
full sensitivity within 10 minutes.


