INSTALLERING

LIFE
GASALARM
230 / 12 v

Fastgør monteringsbeslaget med de medfølgende skruer.
Tilslut alarmen 12 volt enten via den medfølgende 230 volt
adapter eller direkte til 12 volt i de to skrueterminaler pa
bagsiden.

Manual

Anbring alarmen i beslaget.

DRIFT
Almindelig drift: Den grønne LED lampe vil lyse når alarmen er
i drift.
Alarm: Den røde LED lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.
Fejl: Den gule LED lampe lyser (se nedenfor)

TILLYKKE MED DIN NYE GASALARM
Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder
og opfylder alle gældende lovkrav. Alarmen er ideel og giver
sikkerhed hvor udslip af gas kan forekomme fx: I hjemmet,
campingvogn, bil og båd.

FUNKTION
Gasalarmen aktiveres ved udslip at naturgas, bygas eller
flaskegas.
Den vii alarmerer med høj hyletone og en blinkende, rød LED
lampe. Dette vii ske inden der er risiko for eksplosion.
Nar alarmen tilsluttes lyser den grønne LED lampe
og en selvtest køres i ca. 5 sekunder, hvor den røde LED blinker
og alarm lyder. Herefter vil kun den grønne LED lampe lyse
som tegn på at den er i drift.

Bemærk: Gasalarmen kan blive lun når den er tilsluttet, dette
er helt normalt.

SELVTEST
Gasalarmen har indbygget selvtestfunktion. Er der fejl vil den
gule LED lampe lyse og alarmen skal frakobles strøm i
ca. 1. min. Tilslut alarmen igen som beskrevet under
”FUNKTION”.

TEST
Gasalarmen bør testes 1 gang om måneden.
Dette gøres ved at lade gas fra en almindelig gaslighter sive
mod gasalarmens sensor (nederst i højre hjørne).
Den røde LED lampe vii blinke og alarmen vii hyle.
Alarmen stopper automatisk, når testgassen er væk.

PLACERING

VEDLIGEHOLDELSE

Alarmen placeres i tørre lokationer, hvor gasudslip kan forekomme. Hvis udslip fra naturgas og bygas (metan) ønskes
detekteret placeres alarmen 20-30 cm. fra loftet og max. 6
meter fra gaskilden.

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring
med en fugtig klud.

Flaskegas som fx butan og propan, detekteres bedst med en
placering 20-30 cm. over gulvet og max. 4 meter fra kilden.
Alarmen bør IKKE placeres:
• Hvor temperaturen falder til under - 10°C eller overstiger
40°C
• Hvor røg og støv forekommer (fx garage og værksted)
• Over radiatorer eller ventilationssystemer
• Bag gardiner og inventar
• I badeværelser
• Udendørs

IMPORTØR

- Alarmen må ikke overmales
- Alarmen har en levetid på 5 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen
som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl
regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og
andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes
ikke

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

TEKNIK
Adapter – Tilsluttes 230 volt / 50 Hz
Driftstrøm – DC 12 volt (+/- 5%)
Strømforbrug - 1 watt stand by, 1,5 watt alarm
Følsomhed, alarm – Propan 0,20%, butan 0,17%, metan 0,53
Omgivelsestemperatur - - 10°C til + 40°C.
Lysstyrke - 85 dB / 3 meter
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