
          
 
 
 

Chytrý bezdrátový detektor kouře a oxidu 			
uhelnatého (CO) Nest Protect 2 
 
 
 
 
 
Obj. č.: 152 95 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového detektoru kouře a oxidu uhelnatého. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

 

Účel použití 
 

Detektor Nest Protect je určen k detekci kouře a oxidu uhelnatého v domácnostech.  
Je vybaven několika senzory, které monitorují situaci v domě, včetně senzoru rozděleného  
spektra pro detekci jak pomalu doutnajícího ohně, tak rychle hořícího otevřeného plamene. 
Instalaci výrobku by měla provést kompetentní osoba. Tento návod k obsluze popisuje instalaci 
modelu Nest Protect ve verzi A13. 
 
K využívání některých funkcí Nest Protect (vyslovování názvů místnosti, zobrazování informací  
na mobilním telefonu a aktualizace softwaru) budete potřebovat bezdrátovou síť Wi-Fi a chytrý telefon 
nebo tablet se systémem Android nebo iOS. Pro nastavení bezdrátového propojení a určení názvu 
místnosti je potřeba mít Wi-Fi a bezplatný účet Nest.  Když se navzájem propojí všechny detektory 
Nest Protect v domě, dokážou už navzájem komunikovat i bez Wi-Fi sítě. 
 

Rozsah dodávky 
 

  

 
 

Nest Protect Zadní deska 4 šroubky Návod k obsluze 

 
Popis a ovládací prvky 
 

Nest Protect je vybaven sirénou, která vydává hlasitou akustickou signalizaci poplachu. 
Přes reproduktor dokáže přístroj mluvit lidským hlasem. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Světelný prstenec mění barvu, 
aby vás vizuálně upozornil  
na situaci. 
 
Tlačítko Nest slouží k vypnutí 
akustické a vizuální signalizace  
a k testu přístroje. 
 

 

 

 
Konektor mikro USB (v běžném provozu se nepoužívá) 
 
 
 
 
 
Schránka baterií pro 6 lithiových baterií Energizer® Ultimate, 
velikost AA (L91). 

 



Nastavení a instalace 
 

1. Aplikace Nest 
Předtím než se Nest Protect nainstaluje na strop nebo na stěnu, musíte pomocí aplikace Nest 
provést nastavení detektoru. Stáhněte si aplikaci z Apple App Store™ nebo z Google Play™  
a vytvořte si bezplatný účet Nest. K nastavení můžete použít telefon nebo tablet. 
 

2. Nastavení Nest Protect 
Aplikace Nest vás provede všemi kroky instalace: 
naskenováním QR kódu Nest Protect, připojením k internetu  
a připojením k dalším detektorům Nest Protect v domě. 
Instruktážní video najdete na stránce 
nest.com/eu/installprotect. 

 
3. Použití n ěkolika p řístroj ů Nest Protect  

Aplikace Nest se vás zeptá, jestli chcete nainstalovat další přístroje Nest Protect.  
Pokud máte další detektory Nest Protect, provede vás jejich rychlým nastavením. V této fázi 
nastavení mějte všechny přístroje pohromadě, až dokud se všechny nenastaví a nepřipraví 
k instalaci. 
Rada: Detektor Nest Protect je dodáván v plastovém obalu. Nechte ho v obalu až do instalace, 
aby se udržel v čistotě. 

 

4. Test p řed instalací  
Když jste dokončili nastavení všech detektorů Nest Protect, přesvědčte se, že byly všechny 
přidány do účtu Nest. Stiskněte tlačítko Nest ne jednom z přístrojů a postupujte podle pokynů. 
Všechny přístroje by měly promluvit a poté je můžete nainstalovat na strop nebo na stěnu. 
Rada: Pro opakovanou kontrolu názvu místnosti, do které se bude Nest Protect instalovat, 
stiskněte jedenkrát tlačítko Nest. Uslyšíte název místa, které jste detektoru přiřadili během 
nastavení, např. „Ready in the bedroom“.  

 
Umíst ění v dom ě 
Doporučujeme, abyste detektor kouře instalovali v každém patře a detektor oxidu uhelnatého v každé 
místnosti, kde se vyskytuje nějaké zařízení se spalováním paliva. 
Detektor kouře a oxidu uhelnatého Nest Protect by se měl instalovat: 
� V každém patře (v určitých případech to vyžaduje i zákon) 
� V každé místnosti, kde se vyskytuje nějaké zařízení se spalováním paliva. 
� V každé ložnici. 
� Ve vzdálenějších místnostech, které se využívají často, ale jsou příliš daleko, abyste uslyšeli 

akustický poplach v domě. 
� Před místnostmi, které se běžně nepoužívají, jako např. kotelna (místnost s bojlerem). 
 

Nest Protect by se měl instalovat ve vzdálenosti alespoň 3 m od sporáků a zdrojů tepla.  
Dávejte pozor, aby byl kolem všech detektorů Nest Protect dostatek volného místa a nic jim 
nepřekáželo v činnosti. 
Detektor Nest Protect by se neměl instalovat v nedostavěných půdních prostorech nebo v garážích. 
 

        

5. Odstra ňte staré detektory kou ře 
Otočte starým detektorem, aby se uvolnil a opatrně ho sundejte, abyste nepoškodili omítku  
stěny nebo stropu. V případě potřeby vyšroubujte šrouby a odstraňte zadní montážní desku. 
Rada: Starý detektor kouře může při odpojování způsobit značný hluk. 
 

   
 
6. Nainstalujte zadní desku Nest Protect  
Zadní desku Nest Protect našroubujte přímo na stěnu nebo na strop pomocí přiložených Nest 
šroubků. Nemusíte vrtat otvory, protože Nest šroubky jsou samozávrtné. 
Rada: Před instalací odstraňte prach, protože na všechny detektory kouře působí prach negativně. 
 
Instalace na st ěnu nebo na strop 
Doporučuje se instalace na strop. Použijte zadní desku jako šablonu a označte si místa pro šroubky. 
Dávejte pozor, aby byly alespoň 30 cm od stěn. 
 

 
Obrázek 1 
 



Umístění na zalomený strop 
Pokud má váš strop zalomený tvar, měl by se detektor Nest Protect umístit 90 cm od nejvyššího bodu. 
 

 
Obrázek 2 

 
Obrázek 3 

 

 
 
 
 
Logo Nest je 
svisle. 

Obrázek 4 
 

7. Instalace Nest Protect  
Zarovnejte tři západky na zadní straně Nest Protect s 3 výřezy 
na zadní desce. Přidržte Nest Protect proti zadní desce a otočte 
ho v směru pohybu hodinových ručiček. Otáčejte Nest Protect 
až na doraz, aby byl v úrovni stěny nebo stropu.  
Pokud máte další detektory, nainstalujte je všechny.  
 
Rada: Pokud budete muset někdy Nest Protect odstranit  
(např. při výměně baterií nebo kvůli čištění), Otáčejte ho proti 
směru hodinových ručiček, až se odpojí od zadní desky. 
 
8. Test detektoru 
Stiskněte tlačítko Nest na jednom z detektorů a řekne vám,  
jak postupovat dále. Každý z detektorů v domě by se měl ozvat 
a potvrdit, že jsou navzájem propojeny. 
 

 
Upozornění a poplachy 
 

Poplach 
Pokud má detektor Nest Protect něco nahlásit, tak namísto pípání promluví a rozsvítí se.  
Má 2 způsoby akustických hlášení: upozornění a poplach.  
Pokud je úroveň koncentrace kouře nebo oxidu uhelnatého zvýšena, ale nedosahuje úrovně 
poplachu, z detektoru se ozve hlasové upozornění. Nest Protect bude přitom blikat žlutě a poví  
vám, kde se kouř nebo oxid uhelnatý vyskytuje. 
Pokud úroveň koncentrace kouře nebo oxidu dosahuje kritické úrovně, aktivuje se poplach.  
Nest Protect bude blikat červeně, poví vám, v které místnosti se spustil poplach a ozve se hlasitý  
zvuk sirény. Pokud se současně vyskytne kouř i oxid uhelnatý, bude mít přednost kouřový poplach. 
 

Vypnutí akustického poplachu 
Upozornění a poplach lze vypnout pomocí aplikace Nest nebo stisknutím tlačítka Nest na přístroji. 
Poplach vypínejte, až když zkontrolujete, co ho způsobilo. Nevypínejte poplach tak, že z detektoru 
vyjmete baterie. Přístroj by pak nemohl detekovat kouř nebo oxid uhelnatý a vystavili byste  
se ohrožení. 
Protože existuje několik různých druhů požáru, může se stát, že se spustí poplach, aniž by se předtím 
ozvalo upozornění.  Znamená to, že kritická úroveň kouře nebo oxidu uhelnatého se objevila velmi 
rychle a Nest Protect musel spustit poplach. 
 
Použití více než jednoho detektoru 
Když v domě používáte několik navzájem propojených detektorů a v jedné z místností se aktivuje 
upozornění nebo poplach, všechny detektory vám řeknou, o jaký druh nebezpečí se jedná a v které 
místnosti k němu došlo. 
V případě několika navzájem propojených detektorů lze upozornění nebo poplach vypnout jen  
na detektoru, který se aktivoval jako první. Abyste vypnuli všechny přístroje Nest Protect v domě, 
budete muset jít do příslušné místnosti a příslušný detektor vypnout. Předtím než poplach vypnete, 
vždy zkontrolujte nejdříve situaci v blízkosti detektoru, který jako první detekoval kouř nebo oxid 
uhelnatý. 
 
Tabulka upozorn ění a poplach ů 
 
Co slyšíte Co vidíte Význam Co máte dělat 
„PLEASE BE AWARE. 
THERE IS SMOKE IN 
THE [NÁZEV 
MÍSTNOSTI]. THE 
ALARM MAY SOUND. 

Blikající žluté 
světlo. 

Zvýšená úroveň 
kouře. 

Uhaste zdroj kouře a poté 
použijte aplikaci Nest nebo 
tlačítko Nest a upozornění 
vypněte. 

„PLEASE BE AWARE. 
THERE IS CARBON 
MONOXIDE IN THE 
[NÁZEV MÍSTNOSTI]. 
THE ALARM MAY 
SOUND. 

Blikající žluté 
světlo. 

Krátkodobé 
zvýšení 
koncentrace oxidu 
uhelnatého.  

Otevřete okna a dveře,  
aby se do místnosti dostal 
čerstvý vzduch. Poté použijte 
aplikaci Nest nebo tlačítko Nest 
a upozornění vypněte. 

(Poplachová siréna) 
„EMERGENCY. 
THERE´S SMOKE IN 
THE [NÁZEV 
MÍSTNOSTI].  

Blikající červené 
světlo. 

Koncentrace 
kouře v místnosti 
dosáhla kritické 
úrovně. 

Opusťte okamžitě dům. 

(Poplachová siréna) 
„EMERGENCY. 
THERE´S CARBON 
MONOXIDE IN THE 
[NÁZEV MÍSTNOSTI]. 
MOVE TO FRESH 
AIR.“  

Blikající červené 
světlo. 

Koncentrace 
oxidu uhelnatého 
v místnosti 
dosáhla kritické 
úrovně. 

1. Zůstaňte v klidu a otevřete 
všechna okna a dveře.  
2. Přestaňte používat všechny 
spalovací zařízení a ujistěte se, 
že jsou vypnuta. 
3. Pokud poplach pokračuje, 
evakuujte obydlí. 
4. Když jste venku, zavolejte 
hasiče.  

 
Hlášení p ři vypnutí poplachu a upozorn ění 
 
„SMOKE ALARM 
SILENCED“ 

Bliká ŽLUTÉ nebo 
ČERVENÉ světlo. 

Vypnuli jste signalizaci. Nest 
Protect je tichý, dokud se 
znovu nezvýší koncentrace 
kouře nebo oxidu 
uhelnatého. 

Dejte pozor, abyste 
odstranili zdroj kouře 
nebo oxidu uhelnatého. „CARBON 

MONOXIDE ALARM 
SILENCED“ 
„THE ALARM IS 
OVER“ 

Bliká ZELENÉ 
světlo 

Úrovně koncentrace kouře 
nebo oxidu uhelnatého se 
snižují. 

Dejte pozor, abyste 
odstranili zdroj kouře 
nebo oxidu uhelnatého. 

 
 



Denní provoz detektoru 
Noční hlída č 
Detektor Nest Protect se nepřetržitě sám testuje, takže se nemusíte starat, jestli je v provozu.  
Noční hlídač vás informuje o každém detektoru Nest Protect v domě.  
Pokud večer vypnete světla, Nest Protect se na chvilku rozsvítí zeleně a to znamená, že všechno 
funguje jak má. Pokud svítí žlutě, vyžaduje jeden z detektorů Nest Protect v domě vaší pozornost. 
Například může mít slabé baterie, přerušilo se připojení k Wi-Fi nebo je závada na senzoru.  
Stiskněte tlačítko Nest, nebo použijte aplikaci Nest, abyste se dozvěděli, kde je chyba. 
 
Noční osv ětlení 
Světlo na Nest Protect je obvykle vypnuto, ale když se ve tmě pohybujete pod ním, může vám osvětlit 
prostor. Funkci nočního osvětlení můžete v aplikaci Nest zapnout nebo vypnout a můžete také 
nastavit intenzitu osvětlení. 
 
Test detektoru  
Doporučujeme, abyste detektor každý týden manuálně zkontrolovali. V průběhu testu se na všech 
detektorech Nest Protect v domě zkontrolují jejich senzory, napájení, připojení k Wi-Fi síti, reproduktor 
a mikrofon. 
V proběhu testu začne Nest Protect odpočítávat čas, aby vám dal možnost vzdálit se od hlasité sirény.  
Postup při testu 
1. Stiskněte dvakrát tlačítko Nest, aby se zahájil test. 
2. Nest Protect řekne: „This is only a test. The alarm will sound.“ 
3. Ubezpečte se, že každý detektor Nest Protect vydává akustickou a vizuální signalizaci. 
4. Po provedení kontroly vám Nest Protect oznámí, že všechno je v pořádku.  

Pokud používáte několik navzájem propojených detektorů Nest Protect, měl by se ozvat každý 
z nich. 

 
Signalizace v denním provozu a b ěhem testu 
 
Co slyšíte  Co vidíte  Význam  Co máte d ělat  

- - - 

� Večer, po 
zhasnutí světel 
jedenkrát zabliká 
zelené světlo. 

 
 
� Svítí bílé světlo. 

� Nest Protect 
otestoval své 
senzory a baterie a 
potvrzuje, že 
všechno je 
v pořádku. 

� Rozsvítilo se noční 
osvětlení, když se 
pohybujete pod 
detektorem. 

Spokojeně spěte, noční 
hlídač vás hlídá. 

„READY. PRESS 
TO TEST“. 

V kruhu se točí 
modré světlo.  

Připravuje se test. Stiskněte tlačítko Nest a 
detektor vás provede 
dalšími kroky. 

 
 
Upozorn ění 

� Pokud zní siréna, nestůjte v blízkosti detektoru. Vystavili byste se nebezpečí poškození sluchu.  
Při testování se vzdalte od přístroje ještě předtím, než se ozve zvuk sirény.  

� Pokud jste delší čas, např. přes víkend nebyli doma, stisknete 2x tlačítko Nest, abyste Nest 
Protect otestovali. 

� Pokud se někdy detektor během testu nechová správně, okamžitě ho vyměňte!  
Špatně fungující detektor vás nedokáže ochránit. 

� K testu detektoru kouře nikdy nepoužívejte zápalky, cigarety nebo jiný provizorní oheň. 
� K testu detektoru oxidu uhelnatého nikdy nepoužívejte výfukové plyny automobilu!  

Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození, na které se nevztahuje záruka. 
� K testu detektoru kouře nikdy nepoužívejte žádný zdroj otevřeného ohně. Mohli byste nechtěně 

založit požár. 
 
 

Čištění a údržba 
 

Čišt ění Nest Protect je konstruován tak, aby nevyžadoval žádnou údržbu, ale měl by se udržovat 
v čistotě. Jako u všech ostatních detektorů kouře může prach, který se usazuje na detektoru, narušit 
jeho funkčnost. 
Při čištění Nest Protect postupujte následujícím způsobem: 
1. Sundejte přístroj ze stěny nebo ze stropu (otáčejte ho proti směru hodinových ručiček, dokud  

se neuvolní ze zadní desky). 
2. Vnější povrch utřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte mýdlo nebo rozpouštědla. 
3. Položte Nest Protect na nějakou měkkou a suchou textilii tlačítkem Nest směrem dolů.  

Otevřete schránku baterií a baterie vyjměte. Odstraňte šrouby a zvedněte zadní část. Dejte pozor, 
abyste šroubky neztratili. 

4. Opatrně vysejte prach uvnitř přístroje. Dávejte pozor, abyste odstranili všechny nečistoty 
z velkého kovového kruhu. 

Poznámka : K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla (jako např. prostředky 
na čištění skla) a v blízkosti detektoru nepoužívejte osvěžovače vzduchu ve spreji nebo jiné 
aerosolové výrobky. Nedovolte, aby se do detektoru dostala voda a ničím ho nenatírejte. 
 
Výměna baterií 
 

K napájení detektoru je potřeba 6 baterií typu AA. 
 

1. Otáčejte Nest Protect proti směru hodinových ručiček, dokud  
se neuvolní ze zadní desky. 

2. Otevřete schránku baterií na zadní straně přístroje. 
3. Vložte do schránky nové baterie a zarovnejte je v souladu s označením 

polarity (plus/+ a mínus/-) uvnitř schránky. 
4. Zavřete schránku baterií. Nepoužívejte přitom sílu. 
5. Přiložte Nest Protect na zadní desku upevněte ho otáčení ve směru 

hodinových ručiček. 
6. Stiskněte 2x tlačítko Nest.  
 
Upozorn ění 
� V detektoru požívejte jen baterie, které doporučuje výrobce. Použití jiného typu baterií by mělo  

na provoz detektoru kouře nepříznivý účinek a detektor by s nimi nemusel pracovat správně. 
V přístroji nikdy nepoužívejte akumulátory, protože nemusí dodávat stálé napětí. 

� Nikdy neodstraňujte baterie z detektoru, abyste zastavili nechtěný poplach (způsobený např. 
kouřem při vaření apod.). Odstraněním baterií se detektor vyřadí z provozu a nemůže reagovat  
na přítomnost kouře nebo oxidu uhelnatého. 

 
Hlášení údržby 
 

Co slyšíte  Co vidíte  Význam  Co máte d ělat  
„THE SENSORS 
HAVE FAILED IN THE 
[NÁZEV MÍSTNOSTI]. 
REPLACE BEST 
PROTECT 
NOW“ Jedno pípnutí 
každých 60 sekund. 

Blikající žluté světlo. Nest Protect zjistil 
během testu senzorů 
nějakou závadu. 

Vyčistěte přístroj  
podle výše uvedených 
pokynů.  
Pokud problém 
přetrvává, vyměňte 
detektor. 

„THE BATTERY IS 
LOW IN THE [NÁZEV 
MÍSTNOSTI], 
REPLACE THE 
BATTERY SOON“. 

Blikající žluté světlo. Slabé baterie Vyměňte co nejdříve 
baterie. 

„THE BATTERY IS 
LOW IN THE [NÁZEV 
MÍSTNOSTI], 
REPLACE THE 
BATTERY now“. 
Jedno pípnutí každých 
60 sekund. 

Blikající žluté světlo. Slabé baterie Vyměňte okamžitě 
baterie. 



NEST PROTECT 
CANNOT SOUND 
THE ALARM IN THE 
[NÁZEV 
MÍSTNOSTI].“ Dvě 
pípnutí každých 60 
sekund. 

Blikající žluté světlo. Vyskytnul se problém 
se sirénou. 

Vyměňte okamžitě 
Nest Protect za nový. 

„NEST PROTECT 
EXPIRED. REPLACE 
NEST PROTECT 
NOW.“ Dvě pípnutí 
každých 60 sekund. 

Blikající žluté světlo. Uplynula doba 
životnosti. 

Nest Protect se musí 
vyměnit. 

 
Upozorn ění 
� Detektor nefunguje bez baterií a nemůže pracovat, dokud do přístroje nevložíte správně  

(musí sedět označení plus/+ a mínus/- na baterii a v schránce baterií) 6 baterií AA.  
� Ve výrobku se používají lithiové baterie. V případě poškození se můžou zkratovat a způsobit 

požár. Nikdy detektor neotvírejte a nepoškozujte. 
� Vyměňte vždy všechny baterie najednou a do výrobku vkládejte jen nové, nepoužité baterie. 
 
Doba životnosti 
Tak jako jiné detektory kouře a oxidu uhelnatého, také Nest Protect má jen omezenou životnost.  
Po 10 letech provozu se musí Nest Protect vyměnit za nový přístroj. Datum požadované výměny 
můžete najít na zadní straně detektoru.  
Asi 2 týdny před uplynutím životnosti se Nest Protect rozsvítí žlutě. Stiskněte tlačítko Nest a přístroj 
vám řekne, že se končí doba životnosti „NEST PROTECT HAS EXPIRED. REPLACE IT NOW.“  
Kupte si nový detektor a starý přístroj zlikvidujte v souladu s předpisy. Pokud nainstalujte nový 
detektor, nezapomeňte ho otestovat. 
 
Resetování Nest Protect  
Pokud chcete vymazat nastavení Nest Protect a obnovit bezdrátové připojení mezi několika přístroji, 
můžete Nest Protect resetovat. Může to být potřebné, např. když se přestěhujete.  
 

Při resetování postupujte následujícím způsobem: 
 

1. Stiskněte a podržte tlačítko Nest. Přístroj vydá zvukový signál a rozsvítí se modře. 
2. Držte tlačítko Nest, dokud Nest Protect neřekne číslo své verze a poté tlačítko uvolněte. 
3. Nest Protect zahájí odpočet a řekne vám, že maže všechna nastavení. Resetování můžete zrušit, 

když během odpočtu stisknete tlačítko Nest. 
4. Po několika sekundách se přístroj restartuje. 
 

Po resetování Nest Protect dále detekuje kouř a oxid uhelnatý. Kompletní pokyny pro resetování 
najdete na www.nest.com/eu/protect/reset. 
 
Bezdrátové propojení 
Přístroje Nest Protect jsou navzájem bezdrátově propojeny, takže když mluví jeden, promluví všechny. 
Znamená to, že když jeden Nest Protect v domě detekuje nebezpečí, každý z ostatních přístrojů vám 
řekne, v které místnosti došlo k detekci kouře nebo oxidu uhelnatého. Když jste například v ložnici  
a poplach byl detekován v suterénu, Nest Protect v ložnici vám řekne, kde byl zachycen kouř nebo 
oxid uhelnatý. Když chcete poplach vypnout, musíte jít do místnosti, kde byl spuštěn a tam vypnout 
hlášení všech ostatních detektorů. Stiskněte buď tlačítko Nest, nebo použijte aplikaci Nest. 
K propojení detektorů Nest Protect nepotřebujete žádné dráty, protože jsou navzájem propojeny 
bezdrátově. Navzájem jsou kompatibilní modely Nest Protect s napájením na baterie (čísla modelů 
05A-E a A13) a Nest Protect – s napájením ze sítě 230 V (čísla modelů 05C-E a A14) a lze je propojit 
bezdrátově. Nest Protect nelze bezdrátově propojit s detektory kouře nebo CO jiných značek. 
Detektory Nest Protect můžou navzájem komunikovat, když jsou od sebe uvnitř domu vzdáleny 15 m 
nebo méně. Určité specifické podmínky můžou dosah komunikace mezi detektory v domě zkracovat 
(např. počet podlaží, počet a velikost místností, nábytek, typ použitých stavebních materiálů, 
podhledy, rozvody v domě, velká kovová zařízení a kovové sloupy). Tento druh problémů 
v komunikaci můžete odstranit zapojením většího počtu detektorů Nest Protect a vedením signálu 
kolem překážek. 

Upozorn ění 
� Dosah a provoz bezdrátových zařízení závisí na podmínkách okolí. 
� Detektory Nest Protect nejsou vhodné pro použití venku nebo pro přenos signálu mezi budovami. 

V takových podmínkách nebudou detektory dobře komunikovat. 
� Překážkou pro přenos signálu mezi detektory můžou být kovové předměty a metalizované tapety. 

Vyzkoušejte komunikaci detektorů, když jsou např. kovové dveře zavřeny a otevřeny. 
 

Poznámka : Detektor Nest Protect lze používat jednotlivě nebo můžete používat až 18 navzájem 
propojených detektorů, které zaregistrujete na svém účtu Nest. 
 

Bezpečnost 
 

Limity detektor ů kou ře 
Požární hlásiče celosvětově snižují počet úmrtí při požárech. Detektory kouře však můžou fungovat, 
jen když se správným způsobem nainstalují na správné místo, udržují se v bezvadném stavu a pokud 
se k nim kouř může dostat. 
� Detektory kouře nemusí vzbudit každého. Vytvořte si únikový plán a se všemi členy rodiny 

provádějte požární cvičení. 
� Detektory kouře nefungují bez napájení. Pokud je detektor kouře napájen bateriemi, nebude 

fungovat, když v něm nejsou baterie, když jsou baterie slabé nebo nejsou správně připojeny. 
Detektory kouře, které jsou napájeny ze sítě, zase nefungují v případě delšího výpadku proudu, 
když se vybije záložní baterie. Nest Protect vás na slabé baterie upozorní v předstihu, abyste je 
stihli vyměnit. 

� Kouř se nedokáže dostat k senzoru, pokud je senzor pokryt nánosem prachu.  
Prach z detektoru proto pravidelně odstraňujte. 

� Detektory kouře nemůžou detekovat požár, pokud se kouř nedostane k senzoru.  
Pokud jsou například zavřeny dveře, nedostane se kouř z místnosti. Proto byste měli mít detektor 
kouře v každé místnosti a také na chodbách, protože dveře ložnice se můžou na noc zavírat. 

� Detektory kouře nemusí být slyšet. I když je detektor vybaven hlasitou sirénou až 85 dB, nemusí 
být slyšet, když: 1) osoby jsou pod vlivem alkoholu nebo léků, 2) zvuk sirény je přehlušen hlasitou 
hudbou nebo zvukem televizoru, klimatizace nebo jinými zdroji hlasitého zvuku, 3) osoby, které žijí 
v domě, mají zhoršený sluch. V případě, že v domě žijí osoby se zhoršeným sluchem,  
musí se instalovat speciální detektory kouře. 

� Detektor kouře není určen pro osoby se zhoršeným sluchem. K tomuto účelu slouží zvláštní 
detektory, které jsou vybaveny funkcí jasné vizuální signalizace nebo nízkofrekvenčním 
zařízením. 

� Tento detektor kouře není vhodný jako náhrada uceleného systému protipožární ochrany ve 
velkých obytných domech, kde žije mnoho lidí nebo v nemocnicích, hotelích, zařízeních pro 
dlouhodobě nemocné osoby, atd. Neslouží ani jako náhrada systému protipožární ochrany 
v skladech, průmyslových podnicích, komerčních budovách a dalších nebytových budovách, které 
vyžadují speciální systém protipožární ochrany. V závislosti kategorizaci stavby se tento detektor 
kouře může na těchto místech použít jen jako doplňkový prostředek ochrany. 

 
Limity detektor ů oxidu uhelnatého 
� Nikdy neignorujte signalizaci přítomnosti oxidu uhelnatého. V takovém případě postupujte podle 

níže uvedených pokynů (viz „Co dělat v případě detekce oxidu uhelnatého“). Zanedbání může mít 
za následek úraz nebo smrt. 

� Tento detektor oxidu uhelnatého je určen pro použití v rodinném domě nebo v bytě.  
Neslouží k použití v společných prostorech, halách nebo v suterénech větších obytných domů, 
nejsou-li v každé bytové jednotce další fungující detektory CO. Detektory CO v společných 
prostorech nemusí být slyšet uvnitř bytových jednotek. 

� Tento detektor CO není vhodný jako náhrada uceleného systému detekce ve velkých obytných 
domech, kde žije mnoho lidí nebo v nemocnicích, hotelích, atd., nejsou-li v každé jednotce 
instalovány samostatné detektory. 

� Nepoužívejte tento detektor CO v skladech, průmyslových nebo komerčních budovách  
nebo v budovách sloužících k zvláštním účelům. Tento detektor je určen speciálně pro použití 
v bytech, rodinných domech a v nebytových prostorech nemusí poskytovat adekvátní ochranu. 

� Některé osoby, včetně kardiaků nebo osob s respiračním onemocněním, novorozenců, batolat, 
těhotných žen nebo seniorů, jsou na oxid uhelnatý citlivější než jiné osoby a CO na ně může 
působit rychleji a účinněji. Citlivější osoby by se měly poradit s lékařem a přijmout další doplňující 
opatření. 



� Vypnutí akustické signalizace slouží jen pro vaše pohodlí, ale neřeší problém výskytu oxidu 
uhelnatého. Po spuštění poplachu vždy zkontrolujte byt nebo dům, abyste odhalili potencionální 
problém. Zanedbání může mít za následek úraz nebo smrt.     

 
Klasifikace detektor ů kou ře 
Požadavky na detektory kouře jsou v různých zemích různé, a proto si zjistěte konkrétní požadavky, 
které platí ve vaší oblasti. 
 
Upozorn ění 
Detektory kouře jsou konstruovány tak, aby vás varovali hlasitou signalizací, jejíž úroveň je určena 
směrnicí EN 14604:2005. 
 
Detektor kouře, který popisujeme v tomto návodu k obsluze, je vyroben s využitím nejnovější 
technologie a byl testován a shledán ve shodě se směrnicí Evropského výboru pro standardizaci 
(CEN). Může se však stát, že jako u všech elektronických zařízení, dojde k poruše a nemusí včas 
zachytit všechny typy požáru, aby vám poskytnul dostatek času pro evakuaci. Aby se dosáhlo 
maximální úrovně bezpečnosti, pravidelně a často testujte svůj detektor a ubezpečte se, že je plně 
funkční.  
 
V případě zásahu do detektoru kouře hrozí riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem.  
 
Váš detektor kouře a oxidu uhelnatého je určen jen pro použití v domácnostech v souladu s popisem 
v tomto návodu k obsluze. Není vhodný pro použití v průmyslových a v komerčních zařízeních.  
Slouží k detekci a k varování před přítomnosti kouře a oxidu uhelnatého. Požáru však nedokáže 
zabránit, ani ho neuhasí. 
 
Kam instalovat detektor kou ře 
Nest doporučuje následující místa instalace: 
Obytné domy nebo ubytovací za řízení (nájemné domy, koleje) 
Tento detektor kouře a oxidu uhelnatého lze používat také v jednotlivých obytných jednotkách (bytech) 
za předpokladu, že jsou splněny stejné podmínky, jako při použití v rodinných domech. Nájemný dům 
jako takový však musí být vybaven primárním systémem protipožární ochrany v společných 
prostorech, jako jsou loby a chodby, který splňuje všechny zákonné požadavky.  
 
Instituce a hotely 
Patří sem penziony, nemocnice, zařízení denní péče a pro dlouhodobě nemocné a jejich společné 
prostory. Váš detektor kouře se může používat v jednotlivých ubytovacích jednotkách za předpokladu, 
že jsou splněny stejné podmínky, jako při použití v rodinných domech. Instituce však musí být 
vybavena primárním systémem protipožární ochrany v společných prostorech, jako jsou loby  
a chodby, který splňuje všechny zákonné požadavky. Používání tohoto detektoru kouře v společných 
prostorech nemusí poskytovat rezidentům dostatečné varování, resp. nemusí splňovat zákonné 
požadavky pro tento typ zařízení. 
 
Komer ční a pr ůmyslová za řízení 
Tento detektor kouře není určen pro použití v nebytových průmyslových a komerčních zařízeních  
ani k jiným, než výše uvedeným účelům. 
 
Detekce kou ře 
Je žádoucí instalovat více detektor ů kou ře? 
Ani požadovaný počet detektorů kouře nemusí poskytovat dostatečnou ochranu na místech, která 
jsou dveřmi oddělena od míst chráněných detektorem kouře. Pro zajištění zvýšené ochrany na těchto 
místech proto doporučujeme použití dalších detektorů. Další oblasti představují místa, jako jsou jídelny 
a chodby, která nejsou chráněna potřebnými detektory kouře. Za normálních okolností se 
nedoporučuje instalovat detektor kouře v kuchyních, garážích a na půdě, protože se zde můžou 
vyskytovat podmínky, které vedou k spouštění falešných poplachů. Nest Protect je současně  
i detektorem oxidu uhelnatého, a proto ho nedoporučujeme instalovat v místnosti s bojlerem nebo se 
zařízením k ohřevu vody. Detektory by se měl umístit asi 5 – 6 m od těchto zařízení, aby se zabránilo 
vzniku falešných poplachů.  
 
 

Kam neinstalovat detektory kou ře 
Pro zajištění spolehlivé činnosti neinstalujte detektor kouře v následujících prostorech: 
� Na místech, kde se vytváří zplodiny spalování. Zplodiny, které vznikají při hoření, můžou 

způsobovat nechtěné spouštění poplachu. Mezi oblasti, kam by se detektor neměl instalovat, lze 
zařadit špatně větrané kuchyně, garáže, čluny, karavany a místnosti s bojlerem.  
Pokud to je možné udržujte detektor kouře alespoň 6 m od zdroje spalování (vařič, sporák, 
kamna). Na místech, kde není možné dodržet vzdálenost 6 m, doporučujeme instalovat detektor 
co nejdále od zdrojů spalování, aby se zabránilo „nechtěným“ poplachům. 
Nechtěný poplach se může objevit, když se detektor kouře umístí hned vedle spalovacího zdroje. 
Tato místa se proto musí co nejvíce větrat. 

� Na místech, kudy proudí vzduch z kuchyně, protože může obsahovat kouř z vaření a nechtěně 
aktivovat senzor, který je v blízkosti kuchyně. 

� Na všech vlhkých místech, kde se hromadí pára nebo v těsné blízkosti koupelny se sprchou. 
Detektor kouře udržujte ve vzdálenosti alespoň 3 m od sprchy, sauny, myčky nádobí, atd. 

� Na místech, kde se teplota pravidelně pohybuje pod 4 °C nebo nad 38 °C, jako jsou nevytápěné 
budovy, venkovní verandy nebo nedostavěné půdy a sklepy. 

� Na prašných místech a na místech, kdy se vytváří nečistota a mastnota. Neinstalujte detektor 
kouře hned nad sporákem nebo vařičem. Místnost, kde je pračka často čistěte, aby se udržovala 
v čistotě a bez prachu. 

� V blízkosti větracích otvorů klimatizace, větráků nebo na místech s průvanem.   
Proudění vzduchu může odvát kouř mimo dosah detektoru a zabránit tak jeho detekci. 

� V prostoru, kde je hodně hmyzu, který může ucpat otvory senzoru a způsobovat nechtěné 
poplachy. 

� Blíže než 30,5 cm od zářivek, které můžou narušovat činnost senzoru. 
� V prostoru s tzv. mrtvým vzduchem, který může vytvářet překážku pro proniknutí kouře k senzoru. 
 

Kam neinstalovat detektory oxidu uhelnatého 
� Detektor oxidu uhelnatého instalujte alespoň 3 m od kuchyňských zařízení, jako jsou plotýnkové 

vařiče, mikrovlnní trouby, sporáky, atd.  
� Detektor neinstalujte na místech, kde se teplota pohybuje pod 4 °C nebo nad 38 °C. 
� V uzavřeném prostoru (např. za záclonou nebo v příborníku). 
� Na místech za nějakou překážkou (např. za nábytkem). 
� Těsně pod umyvadlem. 
� Vedle oken a dveří. 
� Vedle sacího ventilátoru. 
� Vedle větracích otvorů klimatizace a podobných větracích otvorů. 
� Na místech, kde může být senzor blokován špínou a prachem. 
� Na vlhkých a mokrých místech. 
 

Příklady, kdy nemusí být detektor kou ře účinný 
Váš detektor kouře nemusí účinně chránit proti požáru v následujících případech: 
� Kouření v posteli. 
� Když nejsou děti pod dohledem. 
� Čištění pomocí hořlavých kapalin, jako je benzín. 
� Požár, jehož kouř se nedostane k senzoru kvůli zavřeným dveřím nebo jiné překážce. 
 
Co je oxid uhelnatý  
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn, který je bez chuti a zápachu a vzniká v průběhu nedokonalých 
spalovacích procesů nebo když se palivo využívá k ohřevu (obvykle oheň). Mezi paliva patří dřevo, 
uhlí, dřevěné uhlí, nafta, zemní plyn, benzín, petrolej a propan. 
Obvyklá zařízení, která často představují zdroj oxidu uhelnatého, jsou plynové nebo naftové kotle, 
plynové trouby, grily na dřevěné uhlí, krby a kamna na dřevo. Pokud nejsou patřičně udržována,  
nebo nemají správné větrání, resp. došlo k nějaké závadě, koncentrace CO se může rychle zvýšit. 
Další zdroje zahrnují spalovací motory, kouření tabáku, nekontrolované spalování, atd.  
Oxid uhelnatý se stává v současnosti ještě nebezpečnější v souvislosti rostoucí energetickou 
efektivitou a používáním těsnější izolace stěn, oken a dveří apod. 
Elektrická zařízení obvykle oxid uhelnatý neprodukují. 
Nest Protect spustí poplach: 
� Do 3 minut při koncentraci 300 ppm CO 
� Do 40 minut při koncentraci 100 ppm CO 
� Do 90 minut při koncentraci 50 ppm CO 
Při koncentraci 30 ppm se detektor neozve dříve než za 2 hodiny.  



Příznaky otravy oxidem uhelnatým 
S následujícími typickými příznaky otravy oxidem uhelnatým byste měli seznámit všechny členy 
domácnosti: 
� Nízká koncentrace: mírná bolest hlavy, zvedání žaludku, pocit únavy (symptomy jsou podobné, 

jako při chřipce). 
� Střední koncentrace: silná bolest hlavy, zrychlení srdeční činnosti, zvracení. 
� Vysoká koncentraci: křeče, ztráta orientace, bezvědomí, srdeční arytmie, smrt. 
� Mnoho známých případů otravy oxidem uhelnatým ukazuje, že oběť si je dobře vědoma,  

že není v pořádku, ale je tak dezorientovaná, že není schopna udělat nic pro svou záchranu.,  
ať už opuštěním budovy nebo přivoláním pomoci. Mez první postižené obvykle patří malé děti  
a domácí zvířata. 

 
Upozorn ění 
Tento detektor oxidu uhelnatého je určen k detekci oxidu uhelnatého ze všech možných zdrojů 
spalování. Není určen k detekci jiných plynů. 
Osoby s určitými zdravotními problémy by měly zvážit použití jiných detekčních zařízení,  
která jsou schopna upozorňovat na nižší úrovně COHb a vydávají akustickou a vizuální signalizaci  
už při koncentraci oxidu uhelnatého na úrovni pod 30 ppm. 
Instalace tohoto přístroje by neměla nahrazovat správnou instalaci a údržbu spalovacích zařízení 
včetně zajištění patřičného větrání a odsávacích (výfukových) systémů. 
Výrobek je určen k ochraně osob proti bezprostředním projevům otravy oxidem uhelnatým.  
Nedokáže však ochránit jednotlivce s určitými zdravotními problémy.  
V případě pochybností se poraďte s lékařem. 
 

Co dělat v případě detekce oxidu uhelnatého 
 

VAROVÁNÍ 
Spuštění poplachu detektorem signalizuje přítomnost koncentrace oxidu uhelnatého,  
která vás může usmrtit. 
 

1. Zůstaňte v klidu a otevřete všechna okna a dveře, aby se zlepšilo větrání. 
2. Přestaňte používat spalovací zařízení, a pokud to je možné, ujistěte se, že jsou vypnuta. 
3. Pokud poplach na přítomnost oxidu uhelnatého pokračuje, opusťte prostor. 
4. Kontaktujte záchranné služby. 
5. Zajistěte lékařskou pomoc pro osoby, u kterých se projevují příznaky otravy oxidem uhelnatým. 
6. Zavolejte servisní pracoviště a/nebo údržbu, aby se zajistila kontrola a oprava zdroje emisí oxidu 

uhelnatého. Nepoužívejte spalovací zařízení, dokud ho kompetentní osoba nezkontroluje  
a nepovolí jeho používání v souladu s místními předpisy. 

 
K přechodné zvýšené koncentraci oxidu uhelnatého můžou vést následující příčiny  
1. Únik nebo obracené větrání spalovacího zařízení způsobené: 

a) Venkovními povětrnostními podmínkami, jako směr větru a/nebo proudění vzduchu,  
včetně silných poryvů větru. 

b) Negativní tlakový rozdíl, který je způsoben používáním odsavačů. 
c) Současné používání několika spalovacích zařízení, která se dělí o omezený zdroj  

vzduchu v místnosti. 
d) Vibracemi poškozené větrací spoje vzduchovodu sušičky, bojleru nebo kotlu. 
e) Nějaké překážky ve větracích trubkách nebo neobvyklý design potrubí. 

2. Dlouhodobý provoz spalovacích zařízení bez větrání (kamna, krb, trouba, atd.). 
3. Teplotní inverze, která může držet výfukové plyny u země. 
4. Chod motorů v garážích nebo v blízkosti domu na volnoběh. 
5. Nikdy nepoužívejte gril na dřevěné uhlí uvnitř domu a přenosný generátor vždy používejte 

v dostatečně bezpečné vzdálenosti od domu a od oken. 
 
Upozorn ění 
Níže uvedené látky můžou při vysoké koncentraci ovlivnit účinnost senzoru oxidu uhelnatého a snížit 
jeho spolehlivost nebo spouštět falešný poplach: barvy, ředidla, rozpouštědla, lepidla, spreje na vlasy, 
některé čisticí prostředky, čpavek, aceton, metan, isobutan, isopropanol, etylén, benzín, toluen, 
ethylacetát, výrobky na bázi alkoholu, těkavé oleje, silikonové výpary, sirovodík, kyselina sírová, 
výrobky péče o vlasy, vysoká koncentrace prachu.  
 

Plán požární ochrany 
Pokud zazní poplach z detektoru kouře a oxidu uhelnatého buďte připraveni.  
Vytvořte si rodinný únikový plán, promluvte si o něm s členy domácnosti a pravidelně ho procvičujte.  
� Ubezpečte se, že každý je seznámen se zvukem detektoru kouře/oxidu uhelnatého a vysvětlete 

všem, jaký má zvuk význam.  
� Určete si dva způsoby opuštění každé místnosti a mějte připravenou únikovou cestu z domu. 
� Poučte všechny členy domácnosti, aby se předtím než otevřou dveře, dotkli povrchu dveří 

hřbetem ruky a zkontrolovali jejich teplotu a pokud jsou dveře horké, použili jiný východ. 
Přesvědčte je, aby v žádném případě neotvírali dveře, pokud jsou horké. 

� Naučte členy domácnosti, aby se plazili po podlaze a vyhnuli se nebezpečnému kouři, výparům  
a plynům. 

� Určete bezpečné místo mimo budovy. 
 

Procvi čování plánu požární ochrany 
Svůj únikový plán pro případ požáru procvičujte alespoň dvakrát ročně a dávejte pozor, aby se cvičení 
účastnili všichni členové domácnosti od dětí po staré rodiče. Zapojte do cvičení i děti a jeden z nácviků 
proveďte v noci, když spí. V případě, že signalizace poplachu děti nevzbudí, nebo když jsou v domě 
batolata, resp. osoby s nějakým pohybovým omezením, dávejte pozor, aby se určila osoba, která jim 
při cvičení a v případě nouze bude pomáhat. 
Aktuální studie ukazují, že poplachová signalizace sirény nemusí vzbudit všechny spící osoby a je tak 
na zodpovědnosti jiných členů domácnosti, aby pomohli osobám, které poplachová siréna nevzbudí 
nebo osobám, které bez pomoci nedokážou prostor opustit.    
 

Co dělat v p řípadě požáru 
� Okamžitě vyjdete ven. 
� Nepodléhejte panice a zůstaňte v klidu. 
� Postupujte podle předem určeného plánu.   
� Postarejte se o malé děti nebo o osoby, které potřebují pomoc. 
� Opusťte co nejrychleji budovu. Dveří se dotýkejte nejdříve hřbetem ruky, abyste se přesvědčili,  

že nejsou horké. V případě potřeby použijte jinou únikovou cestu. V případě kouře se plazte  
po podlaze a pro nic se nezastavujte. Dveře za sebou zavírejte.  

� Shromážděte se na určeném místě mimo budovy.  
� Když jste venku, zkontrolujte, zda jste všichni a přivolejte hasiče.  
� Nevracejte se do domu, dokud vám velitel hasičů nepotvrdí, že je to bezpečné. 
 

Upozorn ění 
Zasílání informací z Nest Protect na telefon nebo na tablet vyžaduje funkční bezdrátovou síť a je 
spolehlivé jen do té míry, do jaké je spolehlivá síť Wi-Fi. Neslouží jako náhrada monitorovací tísňové 
služby třetí strany. 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 



Recyklace 
 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Technické údaje 
 

Napájení: 6 x 1,5 V lithiová baterie AA 
Frekvence: 2,4 G 
Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n 
Hlasitost reproduktoru: 80 dB ve vzdálenosti 1 m 
Hlasitost akustické signalizace: 85 dB ve vzdálenosti 3 m 
Provozní podmínky: Teplota: 4 °C až +38 °C 

Relativní vlhkost vzduchu: 20% až 80% (nekondenzující) 
Rozměry (V x Š x H): 135 x 135 x 39 mm 
Hmotnost: 397 g  
 
 

 
 

 
Záruka 
 

Na chytrý bezdrátový detektor kouře a oxidu uhelnatého poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 

 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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