Daglig brug:

Signaltyper:
Lyd og lys: Din nye røgalarm har både en kontrollampe og en lydfunktion. Når alarmen er tilsluttet 230V lyser grøn diode. Ved normal tilstand blinker kontrollampen rødt hvert 45. sek. uden lyd når
back-up batteriet er isat. Ved alarm blinker kontrollampen rødt, og
lydfunktionen hyler kraftigt. Ved behov for batteriskift udsender
lydfunktionen en advarselstone (se nedenstående tabel).

Kontrollampe

lydsignal

Normal (230V)

Lyser permenent grønt

Intet

Normal
(9v batteri isat)

Blinker rødt
hvert 45. sek.

Intet

alarm

Blinker rødt

Høj lyd 85dB/3m

Batteriskift
(1 x 9V)

Intet

Advarselstone 1
gang pr. minut

Rengøring: Støvsugning et par gange om året. Kan aftørres med en fugtig klud. Må ikke overmales.
Kontrol: Test ca. 1 gang om ugen ved tryk på knap. Hold knappen
inde i op til 20 sekunder – eller til alarmen lyder. Hold knappen nede
og de andre alarmer bør give signal. Bemærk at sammenkoblingen
mellem flere røgalarmer ikke kontrolleres automatisk under drift,
men kun kan kontrolleres ved den ugentlige kontrol.
Bortskaffelse: Når produktet skal bortskaffes, afleveres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald.

røgalarm
230v

Øvrige informationer:

Alarmfunktionen deaktiveres ved at fjerne batteriet eller placere
alarmen væk fra det røgfyldte område.

Der gøres opmærksom på, at der ifølge bygningsreglementet er
krav om brug af netdrevne alarmer (230V forsynet) i nye boliger fra
og med 1. december 2004.
Reklamation: 2 års reklamationsfrist fra varens levering.
Garanti: Der er 1 års garanti på røgalarmen gældende fra købsdatoen. Garantien dækker materiale- og fremstilllingsfejl samt bytte
af alarmer, der ikke fungerer. Garantien dækker dog kun, hvis vedligeholdelsesforskrifterne er overholdt, og købskvittering forevises. Garantien dækker ikke batteri.
Batterityper: Det anbefales at bruge de specificerede batterier.
Brug af andre typer batterier kan have en skadelig virkning på driften af røgalarmen. Batterityper: Udskift med DURACELL #MN1604,
GOLD PEAK #1604P/S/A, EVEREADY #1222, ULTRALIFE U9VL eller
ENERGIZER #522.
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RØGALARM LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING!

Minimum installation
Ekstra røgalarmer = øget sikkerhed

Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget
betyder ikke egnet).

AC Nulleder

Sæt ind
For at fjerne alarmen, vrid og
løft i begge ender

Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 dB(A)/3m). Rød kontrollampe
blinker.

Låsestiften kan
tages her fra

Placering:

Som et minimum bør en røgalarm placeres mellem soveværelse og
mulige brandkilder såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er
flere sovesteder, bør der placeres en røgalarm ud for hvert rum.
Yderligere røgalarmer kan placeres i soveværelser og andre opholdsrum. Den bedste beskyttelse opnås ved at placere en røgalarm i hvert rum. Røgalarmen skal placeres mindst 50 cm ud fra
væggen og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum.

AC Strømførende

Blå

Brun

Røgalarm

Røgalarm

BEMÆRK! Denne alarm kan ikke tilsluttes andre typer alarmer.

Pausefunktion:
Batterilåg

Anbringes i loftet. Undgå at placere røgalarmerne i støvede , fugtige og i rum med tobaksrøg, da disse ting kan aktivere alarmerne.
Monter aldrig røgalarmen, hvor temperaturen er under 0°C eller over
40°C, eller hvor den relative fugtighed er over 85%. Det frarådes at
placere røgalarmer øverst i et spidsloft og i øvrigt i døde vinkler,
hvor røgen ikke vil samles. På steder med mange insekter, kan disse
ved indtrængning i følerkammeret aktivere røgalarmen. Undgå endeligt at placere alarmen nærmere end 1½ meter til lysstofarmaturer, da disse ved ugunstige forhold kan aktivere røgalarmen.

Bank forsigtig
låsestiften ind i
spalten

Blå

Røgalarm

Set fra bagsiden af
røgalarmen

Batteriets levetid og batteriskift: Der medfølger 1 x 9V (6LF22) batteri. Batteriet holder ca. 1 år ved normal brug. Når batteriet er ved at
være brugt op,  giver røgalarmen et lydsignal 1 gang i minuttet i
mindst 7 dage. Skift batteriet og afprøv herefter røgalarmen.
Udskiftning af alarm: Hvis røgalarmen har været udsat for mekanisk
overlast, dog senest efter 10 års brug.

Hvid

Låsestift
Montagebeslag

Maks. 10 meter mellem hver alarm, mindst 1 detektor pr. etage.
Montage og installation:
ADVARSEL: Slå strømforsyningen fra før installation!
Trækning af ledning bør kun udføres af en autoriseret el-installatør.
Såfremt røgalarmen tilsluttes et seperat kredsløb anvend en 5A
sikring til at beskytte kredsløbet. Undgå at bruge en afbryder.
• Ledningerne føres igennem centrum af montagebeslaget, og beslaget fæstnes til loftet eller muren ved hjælp af de medleverede
fastspændingsskruer.
• Ledningerne tilsluttes til 220-240V AC(~) strømforsyning, idet det
sikres, at farvekoderne på ledningerne følges, så strømforsyningen og apparatet ikke beskadiges.
• Skær låsestiften på endesiden af batterirummet af, så montagebeslaget kan låses fast.
• Låsestiften SKAL installeres. Bank forsigtigt låsestiften på plads
mellem røgalarmen og bagpladen som vist på figuren til højre.
• Slå strømforsyningen til og røgalarmen kan nu testes.
• Tryk og hold testknappen inde op til 10 sekunder. Alarmen skal
lyde og den røde LED lampe vil blinke hurtigt. Når testknappen slippes, vil alarmen stoppe.
ADVARSEL: Fjern ikke røgalarmen fra montagebeslaget, med mindre
det er nødvendigt. Husk forinden at slå strømmen fra.

Brun (AC strømførende)

Blå (Nulleder)
Hvid (serieforbindelse)

Serieforbindelse mellem flere alarmer:
Røgalarmen har en tredje ledning (hvid) som kan bruges til at serieforbinde andre tilsvarende røgalarmer med hinanden. Alle brune
ledninger skal tilsluttes én fælles ledning (strømførende), og alle de
blå ledninger til én fælles ledning (nul-leder). Disse to ledninger
(blå+brun) tilsluttes strømforsyningen. Alle de hvide ledninger skal
tilsluttes én fælles ledning. Det anbefales at serieforbinde max. 12
alarmer.
Test at den første alarm udløser alle alarmer i systemet både som
modtager og som sender. Det kan være nødvendigt at trykke testknappen ind i op til 20 sekunder for at få alle alarmer i systemet til at
give alarm. Kun den røde LED lampe i den røgalarm, som har følt røg
eller som testes, vil blinke hurtigt og give alarm fra sig. De andre
røgalarmer vil også give alarm, men LED lamperne vil ikke blinke.
Sørg for, at afstanden mellem første og sidste alarm i serieforbindelsen ikke er på mere end 300m.
Bemærk: Brug 1,5 mm2 lampeledning.

Tryk på testknappen én gang for at aktivere pausefunktionen, når
der opstår utilsigtede alarmer på grund af røg fra f.eks. cigaretter
og madlavning. Følsomheden vil mindskes under pausefunktionen
og automatisk nulstilles efter 10 minutter. Ved periodens afslutning
vil der lyde dobbelt bip og alarmen vil vende tilbage til normal følsomhed. Undersøg altid, hvad der er årsag til røgen, før der trykkes
på testknappen.
Bemærk: Det er normalt, at røgalarmen sandsynligvis vil gå i pausefunktion, når der isættes eller skiftes batteri. Dobbelt-bip indikerer,
at alarmen automatisk er blevet nulstillet og er gået tilbage til normal følsomhed.

