S Bruksanvisning

Fotoelectrisk Brandvarnare
LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSANVISNING
Brandvarnare för: Bostäder
Larmsignal: Högt upprepande ljud
(85dB(A)/3m). Röd kontrollampa
blinkar.
Batteriets livslängd och batteribyte: När batteriet börjar ta slut,
avger brandvarnaren en ljudsignal
var 48: e sekund i minst 30 dagar. Byt
batteriet och testa därefter brandvarnaren.
Byte av brandvarnare: Om brandvarnaren har utsatts för mekanisk
skada, dock senast efter 10 års användning.

PLACERING:
Monteras i tak. Undvik att placera
brandvarnaren i dammiga, fuktiga
och i rum med tobaksrök eftersom
detta kan aktivera larmet. Undvik
även placering i kök, garage där
damm, rök och avgaser kan utlösa
larmet.
Det avråds att placera brandvarnaren i ett spetstak och i andra döda
vinklar där röken inte samlas.
Ett minimum är att brandvarnare
placeras mellan sovrummen och
tänkbara brandhärdar så som kök,
garage, eldstäder osv. Om det finns
flera sovrum bör det placeras en
brandvarnare utanför varje rum.
Ytterligare brandvarnare kan placeras i andra uppehållsrum. Brandvarnaren ska placeras minst femtio
centimeter från väggen och på sådant sätt att den kan höras från
sovrum och uppehållsrum.
Extra brandvarnare = ökad säkerhet

MONTERING:
1. Uppsättning i tak. Lossa brandvarnarens
monteringsbeslag,
markera skruvhålen och skruva
fast beslaget i taket. Anslut batteriet och montera brandvarnaren i
beslaget.
2. Testa brandvarnaren genom att
trycka på TEST-knappen. Larmet
ska nu ljuda.

FELSÖKINING:
A. Varnar utan synbar orsak
Orsak: Typisk orsak är att damm
har kommit in i detektorområdet.
Lösning:
1. Genom att blåsa kraftigt mot
skåran, vid den svarta detektorn, kan
man på detta sätt få bort dammpartiklar som har fastnat.

OBS! Undvik att ta bort labeln på
produkten då den innehåller viktig
information.

SIGNALTYPER:
Din nya brandvarnare har både en
lampa och ett ljudfunktion. I normalt
tillstånd, blinkar indikatorn en gång
var 48. sekunder utan ljud.
När alarmet indikeringslampan blinkar kontinuerligt och ljudfunktionen
ljud kraftigt.
Larmfunktionen kan inaktiveras genom att ta ur batterierna eller ta bort
larm från rökiga området.
När alarmet (t.ex. oss från matlagning) brandvarnaren kan avbrytas i
10 minuter. genom att trycka på testknappen på sidan. Efter 10min.
brandvarnaren automatiskt kopplas
in igen. Genom att vilja återställa före
10min. är borta, tryck igen på testknappen.

2. Vänta en minut. Om larmet fortsätter att ljuda, försök då att blåsa
ytterligare några gånger, tills dess att
alla dammpartiklar har avlägsnats.
B. Testknappen fungerar inte.
Möjlig orsak: Flatt batteri.
Lösning: Byt ut batteriet.

DAGLIG ANVÄNDNING:
Rengöring: Dammsug en gång i månaden. Kan torkas av med en fuktig
trasa.

Batteribyte 1x 3V (CR2) signaleras
genom en varningssignal var 48.
sekunder minst 30 dagar.

Kontroll: Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen
1 gång i månaden. Larmet ska nu
ljuda.

Larmfunktionen avaktiveras genom
att avlägsna batterierna eller ta bort
larmet från det rökfyllda området.

Får inte övermålas.

ÖVRIG INFORMATION:
Denna produkt måste installeras,
anslutas och användas i enlighet
med gällande standarder och installationsföreskrifter.
Eftersom standards, specifikationer
ändras med tiden, kontrollera att
uppgifterna i denna publikation är
aktuella mot gällande standarder.

Minimuminstallation

Kassering: När produkten
ska kasseras ska man ta
den till den lokala återvinningsstationen som elektronikavfall.

Max. tio meter mellan varje larm, minst
en detektor per våningsplan.

PRESTANDADEKLARATION:
www.schneider-electric.com/smoke/dk

Schneider Electric
Le Hive 35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France
www.schneider-electric.com

Art No: CCTSA53200
AR1716-S Ed C / 126092

13
EN 14604:2005 + AC:2008
0333-CPR-292051-7

