
HLÁSIČ KYSLIČNÍKU UHELNATÉHO NA BATERIE   
Hlavní přednosti hlásiče: 
- dlouhá životnost s elektrochemickým senzorem; 
- přenosnost – ideální na cestování;  
- snadná instalace;  
- systém testování provozu; 
- signalizace slabé baterie; 
- dodáváno s hmoždinkami a šroubky. 
 

Tento leták s návodem obsahuje důležité informace pro 
správnou instalaci a provoz vašeho kouřového hlásiče. Před 
vlastní instalací a použitím si tento návod pečlivě přečtěte a 
uchovejte pro budoucí použití. 
 

SPECIFIKACE 
Zdroj:   pevně instalovaná 3V lithiová baterie  
Typ čidla:   elektrochemické 
Typ zaznamenávaného plynu: kysličník uhelnatý 
Životnost čidla:  5 let  
Aktivace alarmu:  50 ppm (mezi 60-90 min.);  

100 ppm (mezi 10-40 min.);  
300 ppm (během 3 minut) 

Provozní teplota:   4˚C - 38˚C   
Vlhkost prostředí:  15% - 90% 
Hlasitost sirény:  85 decibelů na 1 metr 
Životnost baterie:  5 let 
 
 

Tento hlásič kysličníku uhelnatého ВACM5 je vhodný pro 
detekci toxických výparů CO, které pocházejí z nedokonalého 
spalování, jako z přístrojů, spalovacích kotlů, krbů a výfukových 
plynů. Neregistruje horko, plyn, oheň. Hlásič pouze při správné 
montáži rozpozná oxid uhelnatý a spustí alarm. To vám může 
zajistit dostatek času, abyste v případě výskytu kysličníku 
uhelnatého opustili místnost. Tento hlásič je navržen pouze 
k zaznamenávání kysličníku uhelnatého z jakéhokoli zdroje 
spalování. NENÍ NAVRŽEN A NENAHRAZUJE DETEKTOR 
KOUŘE, OHNĚ ANI JINÝCH PLYNŮ.  
 

CO JE TO KYSLIČNÍK UHELNATÝ 
Kysličník uhelnatý (CO) je nebezpečný jed, který je produkován 
při hoření paliv. Je to bezbarvý plyn bez chuti, a proto je velmi 
těžké jej lidskými smysly zachytit. CO každoročně usmrtí stovky 
lidí a ještě daleko většímu množství způsobí zranění. Váže 
hemoglobin v krvi a snižuje množství kyslíku, který v těle obíhá. 
Při vysoké koncentraci CO zabíjí během několika minut. CO 
vzniká při nedokonalém spalování paliv, jako je dřevo, dřevěné 
uhlí, uhlí, topný olej, petrolej, benzin, zemní plyn, propan, 
butan atd. 
Příklady zdrojů CO 
- kamna a krby na dřevo plyn - kotle ústředního topení, kotle 
na olej a plyn - topidla na plyn nebo petrolej - přenosné 
generátory – grilování - neprůchodné komíny - běžící motor 
v garáži - plynové přístroje  
                

PŘÍZNAKY OTRAVY CO 
Následující příznaky mohou být spojeny s otravou způsobenou CO: 

35 ppm - maximální povolená koncentrace při soustavném 
vystavení pro zdravého dospělého člověka po dobu 8 
hod.  

200 ppm - lehká bolest hlavy, malátnost, závrat, mdloby po 2 
až 3 hodinách.  

400 ppm - bolest hlavy za čelem během 1až 2 hodin, po 3 
hodinách ohroženi života.  

800 ppm - závrať, mdloby a křeče během 45 minut. 
Bezvědomí během 2 hodin. Smrt během 3 hodin. 

1600 ppm - bolest hlavy, závrať a mdloby během 20 minut. 
Smrt 
během 1 hodiny.  

6400 ppm - bolest hlavy, závrať a mdloby během 1 až 2 minut. 
 

UMÍSTĚNÍ HLÁSIČE 
Hlásič by měl být upevněn v každé místnosti, ve které je přístroj 
na spalování paliva, pokojové vytápění, vařiče, grily, běžící 
motor v garáži atd. 
Pro minimální ochranu umístit hlásič do ložnice, blízko místu 
spaní nebo na chodbu k ložnici. Ujistěte se, že je alarm 
v ložnicích slyšet.  
Kysličník uhelnatý má podobnou hustotu jako teplý vzduch, a 
tak pro zajištění co nejlepšího výkonu detektoru, by měl být 
upevněn alespoň 1,5 metru nad úrovní podlahy a alespoň 
1,85 metru od zdroje CO. 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento hlásič zaznamená přítomnost kysličníku 
uhelnatého pouze v čidle. Kysličník uhelnatý se muže 
vyskytovat i v jiných místech.  

 

Hlásič nesmí být instalován na místech: 
- kde může teplota klesnout pod -10˚C nebo dosáhnout více 

než 40˚C;  
- ve vlhkém nebo mokrém prostředí; 
- v nejvyšším bodu u sedlových stropů;  
- za závěsy či nábytkem; 
- v místě proudění vzduchu vycházejícího z kotle, topení, 
klimatizace, větráku, oken nebo dveří; 
- přímo nad dřezy nebo vařiči; 
- s vysokým stupněm prašnosti, nečistot nebo mastných emisí, 
kde může dojít k znečištění nebo zakrytí; 
- ve vnějším prostředí, mimo budovy. 
 

UPOZORNĚNÍ: Hlásič kysličníku uhelnatého je navržen pouze 
pro vnitřní použití. Nevystavujte dešti ani vlhkosti.  
Pokud je baterie vybita, hlásič nechrání proti nebezpečí otravy 
kysličníkem uhelnatým. Hlásič neotevírejte ani neopravujte, 
mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost. 
 

INSTALACE HLÁSIČE 
Tento CO hlásič je napájen bateriemi a není třeba žádné další 
vedení. Může být nainstalován buď pomocí hmoždinek a 
šroubků na zeď nebo položen na desku stolu. 
Instalace na zeď: 
- před stanovením místa připevnění se ujistěte, že v místě 
vybraném pro montáž nevede žádné elektrické vedení nebo 
rozvod vody; 
- vyznačte si dva otvory na uchycení v rozteči 82 mm; 
- v označených bodech vyvrtejte otvory; 
- do vyvrtaných otvorů vsuňte hmoždinky; 
- na šroubky zavěste hlásič. 
POZOR! VYČKEJTE, NEŽ STISKNETE TLAČÍTKO TEST, SNÍMAČ SE 
MUSÍ NEJPRVE ZAHŘÁT (cca po dvou minutách). 
 

POZNÁMKA Pro bezpečnost koncového uživatele nemůže být 
CO hlásič připevněn bez baterií. 
- Připevněte hlásič do nosné podložky. 
Otestujte, zda alarm CO funguje správně stisknutím tlačítka test 
na přední straně alarmu. Jednotka hlasitě zapípá a červená 
kontrolka LED bude blikat. Toto se automaticky zastaví.  
 

 



OBSLUHA HLÁSIČE  
Běžný provoz 
Pokud není přítomen žádný oxid uhelnatý, zelená kontrolka  
napájení bliká dvakrát za minutu, to znamená, že alarm je pod 
napětím a funkční. 
 

Stav hlášení 
Když jednotka detekuje nebezpečnou úroveň CO, bude vysílat 
signál alarmu, společně s blikající červenou LED. Toto trvá tak 
dlouho, pokud je přítomná nebezpečná úroveň CO. Pokud se 
úroveň CO vrátí na normální, jednotka přestane pípat. 
 

Úroveň CO (ppm) a doba reakce (min.) 
50 ppm  60 - 90 min. 
100 ppm  10 - 40 min. 
300 ppm  < 3 min 
 

TLAČÍTKO RESET 
Alarm lze vypnout stisknutím tlačítka TEST, alarm se vypne na 5 
minut, ale rozezní se znovu po 2 minutách, jestliže hodnota CO 
zůstane vyšší než 150 ppm.  
Alarm zůstane vypnutý, jestliže hodnota poklesne pod 150 
ppm. 
 

Návrat do běžného provozu  
Když se oxid uhelnatý rozptýlí a jednotka byla vynulována, 
signál alarmu se zastaví. Zelená kontrolka napájení bude nadále 
blikat asi dvakrát každou minutu. 
 

SIGNÁL VYBITÉ BATERIE 
Když je potřeba v hlásiči vyměnit baterii, ozve se každých 30 
sekundu zvukový signál a začne blikat žlutá kontrolka. 
Demontujte hlásič, pokud tento signál uslyšíte, a navštivte 
autorizovaného prodejce. 
Při normálním použití budou baterie fungovat minimálně 5 let, 
nicméně životnost baterií se může zkrátit. 
 

VÝMĚNA BATERIÍ 
Výměnu baterií zajišťují výhradně autorizovaní prodejci a 
autorizované servisy.  
 

TESTOVÁNÍ HLÁSIČE 
Doporučujeme hlásič testovat minimálně jedenkrát měsíčně, 
abyste měli jistotu, že funguje správně. 
Podržte stisknuté tlačítko TEST po dobu několika sekund, než 
hlásič začne pípat. V případě, že se alarm nerozezní, může to 
být způsobeno špatnou baterií. 
 

ÚDRŽBA HLÁSIČE 
K tomu, aby hlásič správně fungoval, je doporučeno: 
- testovat hlásič minimálně jednou měsíčně; 
- čistit hlásič pravidelně od prachu a nečistot minimálně jednou 
měsíčně, např. vysavačem s kartáčovou hubicí. Kolem přední 
mřížky a na stranách jemně očistěte; 
- nepoužívejte na hlásič čistící roztoky, pouze jednoduše 
vyčistěte vlhkým hadříkem; 
- hlásič nebarvěte, nepolepujte. 
 

UPOZORNĚNÍ: Pokud v místnosti, kde je hlásič instalován, 
brousíte či odstraňujete dřevěnou podlahu, nátěry, tapety 
nebo používáte lepidla či aerosol, měli byste detektor oxidu 
uhelnatého odstranit a uložit na bezpečné místo, aby se 
předešlo poškození jeho snímačů. Vysoká koncentrace 
následujících látek může snímač poškodit, což často vede k 
falešným poplachům: metan, propan, isopropyl butan, 

ethylen, ethanol, alkohol, isopropyl alkohol, benzen, toulen, 
ethyl acetát, hydrogen, hydrogen sulfát a kysličník siřičitý. 
Poškozeni mohou také způsobit aerosolové spreje, 
alkoholické výrobky, barvy, rozpouštědla, lepidla, spreje na 
vlasy, vody po holení, parfémy a určité čisticí prostředky. 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
Instalace hlásiče je pouhým prvním krokem k bezpečnému 
bydlení. Ujistěte se, že jste se vy i ostatní členové domácnosti 
seznámili s důvody a následky otravy oxidem uhelnatým, a se 
způsobem manipulace s detektorem. Váš detektor testujte 
minimálně jednou měsíčně. Slabé baterie ihned vyměňte. 
Spalovací zařízení instalujte správným způsobem a striktně se 
řiďte instrukcemi výrobce. Zakupujte pouze schválená spalovací 
zařízení. Svěřte instalaci odborníkovi. Nechte vaše zapojení 
pravidelně kontrolovat, stejně jako odtahy zplodin a komíny. 
Pokud používáte krb či plynové hořáky, zajistěte dostatečné 
odvětrávání. Vždy věnujte pozornost symptomům otravy 
oxidem uhelnatým. 
 

NIKDY 
Nikdy nespalujte dřevěné uhlí (gril) ve vnitřních prostorách či 
v karavanu, obytném voze, stanu či chatce. Nikdy sami neopravujte, 
nekontrolujte, ani neinstalujte spalovací zařízení bez řádné znalosti a 
dovednosti, které jsou k tomuto účelu potřeba. Nikdy nepoužívejte 
k přitápění plynový sporák, troubu, fén či sušičku oděvů. Nikdy 
nepoužívejte troubu (spalovací zařízení) s uzavřeným odvodem spalin 
z místnosti. 
Nikdy nenechávejte naftové či benzínové motory spuštěny ve 
vnitřních prostorách či v prostorách bez odvodu spalin. Nikdy 
neignorujte bezpečnostní systém, který toto zařízení vypne. 
Nikdy neignorujte varování tohoto detektoru. 

 
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ALARMU 
Ihned běžte na čerstvý vzduch ven nebo otevřete všechna 
dveře, okna a prostor vyvětrejte.  
Kde je to možné, vypněte přístroje na spalování paliva. 
Nevstupujte do prostor ani se nevzdalujte od otevřených dveří, 
oken, dokud nedorazí záchranná služba, prostory nebudou 
vyvětrány a váš alarm se nevrátí do běžného provozu. S 
příznaky bolesti hlavy, netečnosti, mdlob vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc. 
Přístroj znovu nepoužívejte, pokud nebude zkontrolován 
kvalifikovaným odborníkem a závada nebude odstraněna. 
 

TENTO VÝROBEK NENÍ MOŽNÉ OPRAVOVAT, POKUD BUDE S 
JEDNOTKOU MANIPULOVÁNO. ZÁRUKA SE STANE 
NEPLATNOU.  
POKUD SE NA JEDNOTCE OBJEVÍ ZÁVADA, VRAŤTE JI, PROSÍM, 
S DOKLADEM O KOUPI PŮVODNÍMU DODAVATELI. 
Bavaria vylučuje z ručení: Závazek pro ztrátu a škody 
jakéhokoliv charakteru, zahrnuje vedlejší nebo následné škody, 
když nezazní signál hlásiče kouře během kouře nebo vývoje 
ohně, je uzavřeno. 
 

ZÁRUKA 
Od data zakoupení se na váš hlásič požáru vztahuje záruka 5 
let. Během této doby bude hlásič požáru zdarma opraven nebo 
vyměněn. Tato záruka se vztahuje jen na materiál nebo 
produkční chyby, ale nikoli na nesprávnou instalaci, poškození 
nebo nedbalost při použití. 
 

Prosím, neházejte baterie nebo hlásič požáru do domácího 
odpadu, ale dejte je na odpovídající sběrné místo. 


