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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby. 
 
Přihlášení do systému a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem 
přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci 
zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je 
automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky 
přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení. 
 
 
 
Použití detektoru: Fotoelektrický kouřový alarm rozpozná i pomalu doutnající ohně, které mají  
hustý, méně horký dým a mohou doutnat hodiny než vypuknou v požár. Kouřový detektor 
spustí alarm ve chvíli, kdy detekuje kouř, částice vznikající hořením ve vzduchu nebo teplotu 
vyšší než 54 °C. Vydává zvukovou výstrahu a pošle notifikaci v aplikaci REX. Detektor 
komunikuje přes síť Sigfox (zařízení nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Vhodné i do 
objektů bez přívodu elektřiny. Prosím zkontrolujte si pokrytí sítí Sigfox v místě instalace na 
webu: coverage.simplecell.eu 
 
Aktivace a instalace detektoru:  

1. Otočte tělem hlásiče proti směru hodinových ručiček a oddělte tělo od podložky. 
Vložte dvě přiložené AA baterie do přihrádek kouřového detektoru. 

2. Jako šablonu pro namontování na strop použijte spodní část detektoru (podložku) a 
otvory pro šrouby si vyznačte tužkou. 

3. Vyvrtejte dva otvory o průměru 5 mm (hlouba přibližně 25 mm) 
4. Připevněte dvě plastové hmoždinky a poté do nich vložte šrouby. 
5. (Podložku lze též připevnit na strop pomocí montážního lepidla) 
6. Položte tělo detektoru na podložku a otočte s ním ve směru hodinových ručiček, až 

bude pevně utažen. 
7. Otestujte pomocí testovacího tlačítka (velké kulaté tlačítko na vrchní straně). 

Detektor by měl po stisknutí 3x pípnout s 1,5 sekundovými pauzami. Pokud se alarm 
neozve, znamená to chybnou instalaci baterií nebo poruchu. 

8. Po přihlášení do webového portálu REX (www.rex.eu) prosím vyplňte Vaše údaje 
včetně mobilního telefonu pro nastavení zasílání poplachů SMS zprávou.  

 
Výměna baterie: 

1. Otočte tělem detektoru proti směru hodinových ručiček a oddělte ho od podložky 
2. Vyjměte staré baterie a vložte nové (typ AA alkalické) 
3. Nasaďte tělo na podložku a otočte po směru hodinových ručiček 
4. Otestujte pomocí testovacího tlačítka viz kapitola Aktivace a instalace detektoru 

bod 7 
 
LED indikátor: 

1. Pokud detektor funguje správně, červený LED indikátor bliká jednou za 40 sekund 

https://coverage.simplecell.eu/
http://www.rex.eu/
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2. Je-li baterie téměř vybitá, detektor začne pípat souběžně s blikající červenou LED 
diodou jednou za 40 sekund 

3. Pokud má senzor chybu ve funkci, začne pípat jednou za 40 sekund 
4. Pokud je senzor v tichém režimu, červené LED světlo blikne každých 8 sekund. Viz 

kapitola Tichý režim. 
 
 
 
Tichý režim: 
Pokud se spustí alarm, stiskem tlačítka Test deaktivujete zařízení na přibližně 10 minut. 
Přepnutí alarmu do tichého režimu poznáte podle blikající červené LED diody každých 8 
sekund. Po 10 minutách bude zařízení automaticky opět aktivní. Přepnutí do tohoto režimu 
může být vhodné například, pokud je senzor v blízkosti kuchyně, protože kouř z kuchyně při 
vaření by mohl neustále spouštět alarm. 
 
Údržba a čištění: 
Jednou za čtvrt roku je potřeba odstraňit prach a špínu z větracích otvorů pomocí vysavače 
s měkkým kartáčem. 
Používejte pouze předepsané baterie (typ AA alkalické). Doporučujeme Energizer nebo GP AA 
1,5V Alcaline (LR6). Použití jiných baterií může způsobit nefunkčnost alarmu. 
 
 
Řešení potíží 

Problém Řešení 

Kouřový alarm se nespustí při testování Sundejte tělo detektoru a zkontrolujte, zda 

jsou baterie správně vloženy. Případně je 

vyměňte. 

Kouřový alarm pípá souběžně s 

blikající červenou LED diodou jednou za 40 s 

Vyměňte baterie 

Nechtěné poplachy zejména například při 

vaření 

Postupujte podle kapitoly Údržba a čistění 

alarmu 

Zvuk detektoru zní jinak než doposud Postupujte podle kapitoly Údržba a čistění 

alarmu 

 
 
Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit 
prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu).  
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UMÍSTĚNÍ DETEKTORU 
Pro instalaci se prosím řiďte následujícími instruktážními obrázky (schématy) v závislosti na 
typu stropu. 
 
Pokud nemůže být senzor z nějakého důvodu instalován uprostřed stropu, dbejte na 
vzdálenost minimálně 50 cm od rohů. Pokud má místnost nebo hala více jak 30 m2, je vhodné 
instalovat více senzorů. V místech se šikmým stropem neinstalujte alarm do vzdálenosti 50 cm 
od nejvyššího stropního bodu v pokoji (viz obrázek). 

 
 
NEINSTALUJTE DETEKTOR V TĚCHTO MÍSTECH 

1. Do kuchyně, výpary v kuchyni mohou spustit alarm 

2. Do místností s vysokou vlhkostí jako například koupelny nebo v blízkosti myčky, 

pračky. Instalujte nejméně 10 metrů od těchto spotřebičů. 

3. Do blízkosti klimatizace nebo topení. Instalujte nejméně 3 metry od těchto zařízení 

4. Do míst, kde může teplota spadnout pod 4 °C nebo překročit 40 °C 

5. V silně prašném, znečištěném nebo hmyzen zamořeném prostředí (částice obsažené 

ve vzduchu ovlivňují činnost hlásiče) 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s 
dalšími příslušnými ustanovení nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. 
Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly. 
          
Datum vydání: 08.02.2021 

Verze: ver2 

Splňuje normy: EN14604:2005/AC:2008 - Autonomní hlásiče kouře; CE 

OBSAH BALENÍ 
Detektor kouře 
2x alkalická baterie AA 
2x plastová hmoždinka 
2x vrut pro upevnění detektoru 
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o zajištění společného 

plnění” v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních 

dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V případě dotazů a pro další služby se obraťte na  1.REX SERVICES a.s.  www.rex.eu 
Liliová 223   251 68 Kamenice u Prahy – Ládví tel.: 323 672 580  tel.: 602 222 228 

 


