
 
KOUŘOVÝ SENZOR/ALARM 9V 

MODEL GS506 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE:  
* ŽIVOT PRODUKTU ČAS:     10 ROK 
* NAPÁJENI: BATERIE 9V ŽIVOTNOST:   1 ROK 
* ZVUKOVẎ SIGNÁL:     ≥85dB/3M 
* TESTOVÁCÍ FUNKCE:    ANO 
* SIGNALIZACE V PŘÍPADĔ NÍZKÉHO NAPĔTI BATERIE: ANO. 
* SIGNÁLY NA KONCI PRODUKTU ŽIVOT:  ANO. 
* STANDARD:      EN14604:2005 

 
POPIS 

Toto zařízení s fotoelektrickým kouřovým senzorem je napájené jednou 9V DC baterii (s dlouhou životností). Díky fotoelektrické 
technologii je zařízení ještě citlivější a ještě dříve upozorní na tlející oheň produkující hustý kouř a prohřátí ještě hodiny předtím než 
vyšlehnou plameny požáru.  Tento přístroj neobsahuje radioaktivní prvky, které by mohli být nebezpečné pro okolí. 
V zájmu náležité ochrany instalujte kouřový senzor do každého pokoje (s výjimkou koupelny), aby bylo alarm všude dobře slyšet. Pro 
minimální ochranu instalujte senzor na chodbách mezi jednotlivými pokoji. Zařízení umístěte tam, odkud jej lze slyšet ze všech částí 
bytu. 
Kouřový senzor instalujte na strop nebo na zeď. Je li chodba delší nežli 10m, pak na každý její konec nainstalujte po jednom senzoru.   
V případě suterénu, umístěte senzor na strop, ve spodní části schodiště. 
V případě více patrových budov umístěte kouřový senzor do každého podlaží. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMÁCE: 
1. Pomocí testovacího tlačítka v středě zařízení můžete otestovat funkci alarmu. 
Nepoužívejte jiné testovací režimy. Jednou týdně zkontrolujte funkčnost zařízení. 
2. Baterii neodstraňujte a neodpojujte z elektrického vedení. Takovým počínáním se ochrana zruší. Otevřením okna nacházejícího se 
vedle zařízení, nebo v případě průvanu se indikace kouře zruší. 
3. Zařízení uveďte do provozu prostřednictvím odborníka, při zohlednění místních předpisů. 
4. Zařízení slouží k indikaci kouře v jednom bytě. V budovách s více byty je nutné instalovat kouřový senzor do každého bytu zvlášť. 
Zařízení je určeno pro použití v obytných budovách. Zařízení nelze využívat jako součást alarmovacího systému. 
5. V zájmu náležité ochrany instalujte kouřový senzor do každého pokoje, čímž dojde k detekci kouře co nejdříve. 
6. Ve zvláštních případech (například při vysokém exteriérovém anebo interiérovém hluku), kdy alarm nelze dobře slyšet, doporučujeme 
použít speciální kouřové senzory, které vydávají světelný nebo vibrační signál.   
7. Toto zařízení slouží k detekci kouře. Není schopné vnímat teplo, plameny nebo plyn. 
V případě rychle se šířícího ohně, anebo v případe výbuchu, kdy se kouř vytváří pomalu, zařízení není schopné včas varovat.  
8. Kouřový senzor nepředstavuje v případě požáru úplnou ochranu majetku a lidského života a nenahrazuje pojištění.  V zájmu bezpečné 
funkce jedenkrát týdně zařízení otestujte.  Baterii je třeba každoročně vyměnit! 

VÝMĚNA BATERIÍ 
Typ baterie: 9V alkalická 
Pootočte tělesem zařízení ve směru proti chodu hodinových ručiček. 
Připojte baterii tak, jako to uvádí obrázek. 
Umístněte baterii do tělesa alarmu a otáčením ve směru hodinových ručiček jej nasaďte na místo. 
Zařízení můžete otestovat stisknutím tlačítka „TEST” po dobu 5 sekund.  
Pak zařízení vydá tři krátké ”BIP” signály po kterých následuje 2 sekundová pauza a poté  
se všechno znovu zopakuje.  
Když zařízení zvukový signál nevydá, pak je chybné, nebo nebylo náležitě uvedené do provozu.  
V zájmu odstranění chyby si přečtěte kapitolu  „Odstraňování poruch”. 
 

Dodržujte enviromentální předpisy EU! Použité baterie neodhazujte do komunálního odpadu! 

Kouřový senzor/alarm neumísťujte: 
- do blízkosti zařízení, které nepřetržitě produkují zplodiny hoření (např. kuchyň, plynový ohřívač).     
   Do těchto prostorů je třeba použít speciální zařízení. 
- Do místností s vysokým stupněm vlhkosti, vedle pračky nebo umývačky nádobí. Umístněte ho ve vzdálenosti min. 3m od těchto 
zařízení. 
- Vedle chladících a topných zařízení a ventilátorů, protože vzduchový proud může kouř odvát od kouřového detektoru. 
- Do místností kde teplota může klesnout pod +4°C nebo kde může přesáhnout +40°C. 
- Do zaprášených a velice znečistěných prostorů. 
Testování kouřového senzoru 
Zkontrolujte správné uvedení do provozu a funkci zařízení. 
1. K testování nepoužívejte otevřený plamen. 
2. Zařízení otestujte jednou týdně a po delší nepřítomnosti. 
3. Test proveďte následujícím způsobem: 

červený 
černý 

připojení 

CZ 



4. Tlačítko „TEST” stiskněte alespoň na dobu 5 sekund. Poté zařízení vydá tři krátké ”BIP” signály po kterých následuje 2 sekundová 
pauza a potom se všechno znovu zopakuje.  Po uvolnění testovacího tlačítka může zařízení vydávat zvukový signál ještě po dobu 
několik vteřin. 
POZOR! Jestli se kouřový senzor netestuje a spustí se alarm, znamená to pak, že zařízení indikuje kouř. Je potřeba okamžitě zahájit 
náležitá opatření.    
Údržba a čištění 
Kromě týdenního testování je nutné každoročně vyměnit baterii, a jednou za měsíc zařízení utřít, vysát, aby lamely zůstali čisté. Při 
čištění neodstraňujte kryt zařízení! Používejte jen kvalitní baterie s dlouhou životností. 
Opravy 
Zařízení se nepokoušejte opravovat podomácku, protože v takovém případě ztratí záruku. V případě poruchy se obraťte na dodavatele, 
anebo odborný servis! 
V případě poplachu 
Jestli zařízení začne vydávat varovný signál, znamená to, že došlo ke vzniku nebezpečenství a je nutné okamžitě zasáhnout. 
Nepropadejte panice, budovu okamžitě opusťte a informujte hasiče! 

PROBLÉM ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ POTENCIÁLNÍ CHYBY 

- Zařízení nevydává zvukový signál v průběhu 
testu. POZOR! Testovací tlačítko držte stisknuté 
minimálně 5 sekund. 

- Zkontrolujte zda je elektrické vedení správně připojené! 

  - Vyčistěte zařízení! 

- Zařízení vydává každou minutu ”BIP” signál.  - Vyměňte baterii. 

- Zařízení spustí alarm při vaření, nebo 
sprchování. 

- Vyčistěte zařízení. 

  - Kouřový senzor umístněte na jiné místo. 

- Zařízení vydává jiný zvuk jako jindy. Spustí se 
a pak se zastaví. 

- Zařízení funguje správně. To je mezinárodně uznávaný poplašný signál 
vyzývající k opuštění budovy. Zařízení vydá tři krátké ”BIP” signály po kterých 
následuje 2 sekundová pauza a pak se všechno znovu zopakuje. 

Instalace: 
Kde se oplatí kouřový alarm instalovat? 

- Do každého pokoje alespoň jeden 
- Do každého poschodí alespoň jeden 
- V hale a na schodišti 
- Před každou ložnici 
- V každé ložnici (když máte ve zvyku spát při zavřených dveřích) 
- V obývacím pokoji 
- V komoře a každé místnosti kde se nacházejí elektrická zařízení  
- Alarm umístěte vždy ve vzdálenosti minimálně 61 cm od rohu stropu 

Není vhodné kouřový alarm instalovat: 
- tam kde může teplota poklesnout pod +4°C, anebo kde může přesáhnout 40°C  
- na vlhké místo 
- do přímé blízkosti dveří, okna, ventilátoru nebo radiátoru. 

Neumísťujte alarm na místo, které je Vám těžko přístupné! V takovém případě byste nemohli používat testovací tlačítko, měnit baterie 
a provádět údržbu.  Alarm lze snadno instalovat. Pomocí přiložených šroubů upevněte zadní část na zvolené místo. Podle možnosti jej 
nainstalujte do středu stropu pokoje. Na nainstalovanou zadní část opatrně připevněte alarm. Pokud jste baterii nevložili, pak nebude 
možné alarm nasunout na zadní část. Dbejte pokynů přiložených textů a obrázků. 

 
- Pootočte tělesem zařízení ve směru 
proti chodu hodinových ručiček a vyberte 
ho z instalačního rámu. 
- Pomocí instalačního rámu označte na 
zdi místa úchytných bodů a poté pomocí 
šroubů instalační rám upevněte. 
- Vložte baterii, opatrně nasuňte těleso 
alarmu na instalační rám a to jeho 
otáčením ve směru hodinových ručiček.  
- Pomocí testovacího tlačítka zařízení 
otestujte. 
Po puštění testovacího tlačítka zařízení 
ztichne. 
 

 
Důležité:  
Kouřový alarm je jedním z prostředků protipožární ochrany stejně tak, jako požární řebřík nebo lano, nebo jako je volba náležitého 
stavebního materiálu v případě renovace. Vždy se přesvědčte zdali máte k dispozici únikový plán pro případ požáru. Seznamte s ním i 
své děti! Ujistěte se, zda-li lze opustit každou místnost i bez otevření dveří (např. oknem).  
Pokud není jasný důvod signalizace kouřového alarmu, pak i v takovém případě - v zájmu bezpečnosti - je nezbytné předpokládat, že 
k signalizaci došlo z důvodu vzniku požáru a je nutné obytné prostory opustit. 
 
Pozor! 

- kouřový alarm se nesmí namalovat! 
- Vybití baterie a znečistění kouřového alarmu se nepovažuje za chybu na kterou se vztahuje záruka  
- Distributor a výrobce neberou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu nedodržení pokynů návodu k použití a ani za škody 

vzniklé požárem v případě nefunkčního zařízení.  
 

2 = zde se 
instalovat 

nesmí  



POZOR! 

Dodržujte enviromentální předpisy EU! Použité baterie neodhazujte do komunálního odpadu! 

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 
 

VÝROBCE/ DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 
H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 

E-MAIL: order@global-exp-imp.eu    
www.global-export-import.hu  
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DYMOVÝ SENZOR/ALARM 

MODEL GS506 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

* ŽIVOT PRODUKTU ČAS:     10 ROKOV 
* POWER: BATÉRIA 9V ŽIVOT:    1 ROK  
* ZVUK SIGNÁL:      ≥ 85dB / 3M  
* FUNKCIE TESTU:     ÁNO  
* SVETELNÉ SIGNÁLY BATÉRIA:    ÁNO.  
* SIGNÁLY NA KONIEC ŽIVOTNÉHO VÝROBKU:  ÁNO. 
* STANDARD:      EN14604: 2005  

POPIS 
Toto zariadenie s fotoelektrickým dymovým senzorom je napájané jednou  9V DC batériou (s dlhou životnosťou). Vďaka fotoelektrickej 
technológii je zariadenie ešte citlivejšie a ešte skôr upozorní na tlejúci oheň produkujúci hustý dym a prehriatie ešte hodiny pred tým než 
vyšľahnú plamene požiaru.  Tento prístroj neobsahuje rádioaktívne prvky, ktoré by mohli byť pre okolie nebezpečné. 
V záujme náležitej ochrany inštalujte dymový senzor do každej miestnosti (s výnimkou kúpeľne), aby bolo alarm všade dobre počuť. Pre 
minimálnu ochranu inštalujte senzor na chodbách medzi jednotlivými miestnosťami. Zariadenie umiestnite na miesto, odkiaľ ho bude 
možné počuť zo všetkých častí bytu. 
Dymový senzor inštalujte na strop alebo na stenu. Ak je chodba dlhšia než 10m, potom na každý jej koniec nainštalujte po jednom 
senzore.   
V prípade suterénu, umiestnite senzor na plafón, v spodnej časti schodišťa. 
V prípade viac poschodových domov umiestnite dymový senzor na každé poschodie. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE: 
1. Pomocou testovacieho tlačidla v strede zariadenia môžete otestovať funkciu alarmu. 
Nepoužívajte iné testovacie režimy. Raz do týždňa skontrolujte funkčnosť zariadenia. 
2. Batériu neodstraňujte a neodpájajte z elektrického vedenia. Takýmto počínaním sa ochrana zruší. Pri otvorení okna nachádzajúceho 
sa vedľa zariadenia, alebo v prípade prievanu sa indikácia dymu zruší. 
3. Zariadenie uveďte do prevádzky prostredníctvom odborníka, pri zohľadnení miestnych predpisov. 
4. Zariadenie slúži na indikáciu dymu v jednom byte. V budovách s viacero bytmi je nutné inštalovať dymový senzor do každého bytu 
osobitne. Zariadenie je určené pre použitie v obytných budovách. Zariadenie nie je možné využívať ako súčasť poplašného systému. 
5. V záujme náležitej ochrany inštalujte dymový senzor do každej miestnosti, čím dôjde k detekcii dymu čo najskôr. 
6. V osobitných prípadoch (napríklad pri vysokom exteriérovom alebo interiérovom hluku), ak alarm nie je možné dobre počuť, 
odporúčame použiť špeciálne dymové senzory, vydávajúce svetelný alebo vibračný signál.   
7. Toto zariadenie slúži na detekciu dymu. Nie je schopné vnímať teplo, plamene alebo plyn. 
V prípade rýchle sa šíriaceho ohňa, alebo v prípade výbuchu, kedy sa dym vytvára pomaly, zariadenie nie je schopné včas varovať.  
8. Dymový senzor nepredstavuje v prípade požiaru úplnú ochranu majetku a ľudského života a nenahrádza poistenie.  V záujme 
bezpečnej funkcie jedenkrát v týždni zariadenie otestujte.  Batériu je treba každoročne vymeniť! 

VÝMENA BATÉRIÍ 
Typ batérie: 9V alkalická 
Pootočte telesom zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek. 
Pripojte batériu tak, ako to uvádza obrázok. 
Umiestnite batériu do telesa alarmu a otáčaním v smere hodinových ručičiek ho nasaďte na miesto. 
Zariadenie môžete otestovať stlačením tlačidla „TEST” na dobu 5 sekúnd.  
Potom zariadenie vydá tri krátke ”BIP” signály po ktorých nasleduje 2 sekundová pauza a potom  
sa všetko znovu zopakuje.  
Ak zariadenie zvukový signál nevydá, potom je chybné alebo nebolo náležite uvedené do prevádzky.  
V záujme odstránenia chyby si prečítajte kapitolu  „Odstraňovanie porúch”. 
 

Dodržiavajte enviromentálne predpisy EU! Použité batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu! 

Dymový senzor/alarm neumiestňujte: 
- do blízkosti zariadenia, ktoré nepretržite produkuje splodiny horenia (napr. Kuchyňa, plynový ohrievač).     
   Do týchto priestorov je treba použiť špeciálne zariadenie. 
- Do miestností s vysokým stupňom vlhkosti, vedľa práčky alebo umývačky riadu. Umiestnite ho vo vzdialenosti min. 3m od týchto 
zariadení. 
- Vedľa chladiacich a vyhrievacích zariadení a ventilátorov, lebo vzduchový prúd môže dym odfúknuť od dymového detektoru. 
- Do miestností kde teplota môže klesnúť pod +4°C alebo kde môže presiahnuť +40°C. 
- Do zaprášených a veľmi znečistených priestorov. 

Testovanie dymového senzoru 
Skontrolujte správne uvedenie do prevádzky a funkciu zariadenia. 
1. K testovaniu nepoužívajte otvorený plameň. 
2. Zariadenie otestujte raz v týždni a po dlhšej neprítomnosti. 
3. Test zariadenia vo vzdialenosti na dosah, vykonajte nasledujúcim spôsobom,. 
4. Tlačidlo „TEST” stlačte aspoň na dobu 5 sekúnd. Potom zariadenie vydá tri krátke ”BIP” signály po ktorých nasleduje 2 sekundová 
prestávka a potom sa všetko znovu zopakuje.  Po uvoľnení testovacieho tlačidla môže zariadenie vydávať zvukový signál ešte po dobu 
niekoľkých sekúnd. 
POZOR! Ak sa dymový senzor netestuje a spustí sa alarm, znamená to potom, že zariadenie indikuje dym. Potrebné je okamžite zahájiť 
náležité opatrenia.    

červený 

čierny 

pripojenie 

SK 



 
Údržba a čistenie 
Okrem týždenného testovania je treba každoročne vymeniť batériu, a raz do mesiaca zariadenie utrieť, povysávať, aby lamely zostali 
čisté. Počas čistenia neodstraňujte kryt zariadenia! Používajte len kvalitné batérie s dlhou životnosťou. 
 
Opravy 
Zariadenie sa nepokúšajte opravovať svojpomocne, lebo v takomto prípade stratí záruku. V prípade poruchy sa obráťte na dodávateľa, 
alebo odborný servis! 
V prípade poplachu 
Ak zariadenie začne vydávať varovný signál, znamená to, že došlo k vzniku nebezpečenstva a je potrebné okamžite zasiahnuť. 
Neprepadnite panike, budovu je treba okamžite opustiť a informovať hasičov! 

PROBLÉM SPÔSOB ODSTRÁNENIA POTENCIÁLNEJ CHYBY 

- Zariadenie nevydáva zvukový signál v priebehu 
testu. POZOR! Testovacie tlačidlo držte stlačené 
minimálne 5 sekúnd. 

- Skontrolujte či je elektrické vedenie správne pripojené! 

  - Vyčistite zariadenie! 

- Zariadenie vydáva každú minútu ”BIP” signál.  - Vymeňte batériu. 

- Zariadenie spustí alarm pri varení, alebo 
sprchovaní. 

- Vyčistite zariadenie. 

  - Dymový senzor umiestnite na iné miesto. 

- Zariadenie vydáva iný zvuk ako zvyčajne. 
Spustí sa a potom sa zastaví. 

- Zariadenie funguje správne. To je medzinárodne uznávaný poplašný signál 
vyzývajúci na opustenie budovy. Zariadenie vydá tri krátke ”BIP” signály po 
ktorých nasleduje 2 sekundová prestávka a potom sa všetko znovu zopakuje. 

Inštalácia: 
Kde sa oplatí dymový alarm inštalovať? 

- Do každej izby aspoň jeden 
- Na každom poschodí aspoň jeden 
- V hale a na schodišti 
- Pred každou spálňou 
- V každej spálni (ak zvyknete spať pri zavretých dverách) 
- V obývačke 
- V komore a každej miestnosti kde sa nachádza elektrické zariadenie  
- V každom prípade minimálne vo vzdialenosti 61 cm od rohu plafónu 

Neoplatí sa dymový alarm inštalovať, tam: 
- kde teplota môže klesnúť pod +4°C alebo kde môže presiahnuť 40°C  
- na vlhké miesto 
- do priamej blízkosti dverí, okna, ventilátora alebo radiátora  

Neumiestňujte alarm na miesto, ktoré je Vám ťažko prístupné! V takomto prípade by ste nemohli používať testovacie tlačidlo, meniť 
batérie a vykonávať údržbu.  Alarm možno ľahko inštalovať. Pomocou priložených skrutiek pripevnite zadnú časť na zvolené miesto. 
Podľa možnosti ho nainštalujte do stredu plafónu miestnosti. Na nainštalovanú zadnú časť opatrne pripevnite alarm. Ak ste batériu 
nevložili, potom nebude možné alarm nasunúť na zadnú časť. Dodržiavajte pokyny priložených textov a obrázkov. 

 
- Pootočte telesom zariadenia v smere 
proti chodu hodinových ručičiek a vyberte 
ho z inštalačného rámu. 
- Pomocou inštalačného rámu označte na 
stene miesta upevňovacích bodov 
a potom pomocou skrutiek inštalačný rám 
pripevnite. 
- Umiestnite batériu, Opatrne nasuňte 
teleso alarmu na inštalačný rám a to jeho 
otáčaním v smere hodinových ručičiek.  
- Pomocou testovacieho tlačidla 
zariadenie otestujte. 
Po uvoľnení testovacieho tlačidla 
zariadenie stíchne. 

 
 Dôležité:  
Dymový alarm je jedným z prostriedkov protipožiarnej ochrany tak isto ako požiarny rebrík alebo lano, alebo ako je voľba náležitého 
stavebného materiálu v prípade renovácie. Vždy sa presvedčte o tom, či máte k dispozícii únikový plán pre prípad požiaru. Zoznámte 
s ním aj svoje deti! Presvedčte sa o tom, či je možné opustiť každú miestnosť aj bez otvorenia dverí (napr. cez okno)  
Ak nie je jasný dôvod signalizácie dymového alarmu, potom aj tak, v záujme bezpečnosti je nutné predpokladať že k signalizácii došlo z 
dôvodu vzniku požiaru a je treba obytné priestory opustiť. 
Pozor! 

- Dymový alarm sa nesmie namaľovať! 
- Vybitie batérie a znečistenie dymového alarmu sa nepovažuje za chybu na ktorú sa vzťahuje záruka.  
- Distribútor a výrobca nepreberajú zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu nedodržania pokynov návodu na použitie a ani 

za škody vzniknuté požiarom v prípade pokazeného zariadenia. 
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA 
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

 
Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok splňuje požiadavky technických predpisov, že výrobok je za 
podmienok nami určeného použitia bezpečný a že sme prijali všetky opatrenia, 
ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov nižšie uvedeného typu, uvádzaných na trh, s technickou dokumentáciou a s 
požiadavkami príslušného nariadenia vlády. 
 
Výrobok:   DYMOVÝ SENZOR/ALARM 9V Číslo modelu GS506 
Distribútor: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Szekely Elek u. 11. 
 
Vyššie uvedený výrobok je v zhode s normami: 
EN 14604:2005/AC:2008…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Příloha č ……………………………………….TEST REPORT: LPCB 1044a ...........................................Na podkladě zápisu 
 
EMC Directive: : 2014/30/EU …………………................................................................................................................................................ 
Standard: EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50130-4:2011+A1:2014……………………………………………………………. 
Příloha č.………………………………..…… SGS SHEM170700487501V01………………………….……Na podkladě zápisu 
 
RoHS Directíve: 2011/65/EU 
Příloha č.………………………………..…… SGS NGBEC1703709601……………………………….…….Na podkladě zápisu 
 
 
Výrobok je dodávaný so symbolom CE 

 
Budapest, 2017. 11 15. 
Miesto a dátum                           Sólyom Péter 

   generálny riaditeľ 
 

 


