Brugsanvisning for optisk røgalarm Deltronic X-10
1. Korrekt brug
Denne røgalarm må kun anvendes indendørs. OBS! Det er vigtigt at læse
brugsanvisningen godt igennem inden røgalarmen tages i brug. Gem den til senere
anvendelse.
2. Leveringsomfang
Røgalarmen leveres med monteringsplade, skruer, plugs og brugsanvisning.
3. Tekniske data
Dimensioner:
Vægt:
Batterier:
Driftstemperatur:
Luftfugtighed:
Sirenens lydtryk:

Ø85 mm, H 35 mm
96 g (komplet med monteringsplade)
Indbygget fastmonteret Litihium-batteri (3 volt)
0o til 50o C
0 - 85%
>85 dB i 3 m afstand.

4. Funktion
Når røgalarmen registrerer røg afgiver den en kraftig tone. Når røgen er væk, ophører tonen automatisk. Tonen kan også afstilles
ved at trykke på testknappen, herved hæves alarmgrænsen i 10 min. hvorefter den vender tilbage til normal overvågning. Dette kan
også anvendes til at undgå, at røgalarmen varsler, hvis man bevidst foretager sig noget, der udvikler røg. Når røgalarmen er
dæmpet på denne måde, vil den ca. 1 gang i minuttet afgive et kort bip. Ca. 30 dage før de indbyggede batterier er tømte, vil
røgalarmen afgive regelmæssige biplyde. Alarmen skal da udskiftes.
5. Adfærd ved alarm
Røg dræber hurtigere end flammer. I tilfælde af brand har du kun få minutter til at redde dig ud!
Kontroller straks: Hvilken røgalarm der har varslet. Kan du slukke branden (a)? Er branden allerede for stor (b)? Er det en fejlalarm
(c)?
a)
b)
•
•
•
•
•
c)

Ved mindre brande kan man forsøge at slukke den med tilgængeligt slukningsudstyr.
Hvis branden ikke kan slukkes bemærk da følgende:
Bevar roen og forlad bygningen sammen med de øvrige tilstedeværende
Brug ikke kostbar tid på at klæde dig på og indsamle værdigenstande
Luk døre og vinduer for at forhindre branden i at brede sig
Bevæg dig langs gulvet ved tæt røg, hold et fugtigt håndklæde eller lignende for munden
Før du åbner døre, føl da på overfladen, om den er varm. Er den det, må du ikke åbne den. Hvis den er kold, kan du åbne
den på klem, og trænger der røg og varme ind, luk den da straks igen og søg anden flugtvej.
Ved fejlalarm uden påviselig årsag skal røgalarmen rengøres (se punkt 9). Hvis der ofte opstår fejlalarm, skal
montagestedet kontrolleres (se punkt 7).

BEMÆRK: Ring altid til 1-1-2 (alarmcentralen) så snart du er i sikkerhed; opgiv navn, adresse og om der er tilskadekomne.
6. Sikkerhedsinformationer
•
Røgalarmen må ikke males, klæbes eller dækkes til.
•
Overhold vedligeholdelsen (se punkt 9), ellers vil funktionen kunne påvirkes.
•
Funktionen kan påvirkes af stærke elektromagnetiske felter som f.eks. mobiltelefoner, signalanlæg og mikrobølger.
•
Risiko for høreskade: Test ikke røgalarmen i nærheden af øret.
•
Risiko for eksplosion: Forsøg ikke at oplade de indbyggede batterier, de er ikke beregnet til genopladning.
•
Lad ikke børn lege med røgalarmen eller emballagen.
•
Informer alle i husstanden om røgalarmens funktion og lydsignaler.
7. Montering
Gode placeringer er vist på figuren
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Andre gode placeringer er soveværelser, gangarealer nær soveværelser, rum hvor der ryges, eller befinder sig elektriske apparater.
Bedste placering er midt i rummet. Monter aldrig røgalarmen nærmere end 50 cm fra vægge. Ved montering på lofter der går til kip,
skal alarmen placeres mindst 1 m fra kippen.
Følgende steder er uegnede for montering af røgalarmer:
•
Rum med forurenet luft, høj luftfugtighed eller gasser, f.eks. køkken, bad og garage. Støv og/eller vanddamp kan på kort
eller længere sigt medføre fejl på alarmen
•
Områder i nærheden af døre, vinduer, gennemgange, ventilationsåbninger, klimaanlæg og aftrækskanaler
•
Det er ikke anbefalelsesværdigt at montere røgalarmen på væggen

Røgalarmer monteres bedst med skruer. På egnede flader kan de også sættes op med kraftigt dobbeltklæbende tape. Vælger du at opsætte
din røgalarm med dobbeltklæbende tape, skal du være opmærksom på, at tapen kan efterlade mærker på loftet og måske skade loftet ved
nedtagning.

Montageanvisning
•
Kontroller at der ikke er ledninger, gas- eller vandrør på montagestedet.
•
Tag monteringspladen af alarmen ved at dreje den mod uret
•
Hold monteringspladen mod loftet og markér montagehullerne
•
Bor hullerne og monter plugs
•
Skru monteringspladen fast
•
Monter røgalarmen på monteringspladen og drej den med uret til den
kommer med et lille ”klik” og sidder fast
•
Røgalarmens batteri aktiveres automatisk ved montage på
monteringspladen
•
Test røgalarmen ved at holde testknappen ind til alarmen lyder
8. Funktionskontrol og automatisk batteriovervågning
•
Hvis alarmen lyder når testknappen nedtrykkes er røgalarmen i orden
•
Røgalarmen overvåger automatisk batterierne. Hvis alarmen afgiver et kort bip med ca. 1 minuts mellemrum, er batterier
opbrugt, og alarmen skal udskiftes
9. Regelmæssig vedligeholdelse
1 gang om måneden:
1 gang om året og efter behov:
Senest efter 10 år:

Gennemfør funktionskontrol (se punkt 8)
Rengør røgalarmen (se nedenfor)
Udskift røgalarmen.

Den opgivne batterilevetid på 10 år er vejledende og kan kun opnås, hvis retningslinjerne i denne brugsanvisning overholdes.
Levetiden gælder fra købsdatoen dog senest til mærkningen på bagsiden af produktet.
Støv og spindelvæv kan påvirke funktionen og føre til fejlalarm
•
Fjern støv langs kanten (luftspalten mod loftet) med en børste og/eller støvsuger
•
Rengør alarmen med en klud. Brug ikke skuremidler og kemikalier
•
Hvis der skal udføres arbejde i rummet som skaber meget støv, bør alarmen midlertidigt fjernes
10. Bortskaffelse
Røgalarmen skal bortskaffes i henhold til lokale regler som elektronikaffald.
For at fjerne røgalarmen: Tryk på låsekilen på siden, som vist til højre,
og drej alarmen mod uret. Røgalarmens batteri deaktiveres automatisk, når den fjernes fra
monteringspladen.
11. Garanti
Der ydes 2 års garanti for dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
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Bemærk
Røgalarmer er ingen garanti mod brand eller brandskader – men øger muligheden for at en brand opdages i tide, således
at skader undgås. Røgalarmer erstatter på ingen måde forsikringer eller brandforebyggende foranstaltninger.
Producenten og distributøren påtager sig ikke noget ansvar for person- eller materielskade, som direkte eller indirekte
skyldes brand.

Producent og distributør
Deltronic Security AB
Lantvärnsgatan 4
414 51 Göteborg, Sverige
Telefon: 0046 31140800
E-mail: office@deltronic.se
Hjemmeside: www.deltronic.se
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