DETTA KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA BRAND:

Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen. Lämna aldrig levande ljus utan
uppsikt. Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att allting är ordentligt
släckt. Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms - eller låt den stå över natten.
Se till att kakelugnen eller öppna spisen är ordentligt släckt eller att eldhärden är
avskärmad så att inga gnistor kan komma ut innan familjen går till sängs. Hantera och
förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast säkringar av rätt styrka
i det elektriska systemet. Experimentera aldrig med hemmagjorda säkringar av något
slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter. Använd endast godkända
elektriska apparater i hushållet. Placera ej brännbara föremål i närheten av elektriska
uppvärmningsanordningar.
Var alltid beredd på brand
Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i
huset vara väl förberedda för en sådan situation.
Gör upp en utrymmningsplan
Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymmning om den vanliga vägen skulle
vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark, ordna en stege eller
lina. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man
hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du har tillgång till brandsläckningsredskap, se till
att de fungerar och att du kan sköta dem. Öva utrymmning med familjen. Lägg upp det
hela som en lek för att inte skrämma barnen.
Om det börjar brinna
Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymmningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden. Larma räddningstjänsten (SOS 112) t ex från grannens telefon. Om branden är liten kan du försöka
släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten
med en filt eller matta. Se till att du har en reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig
ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaks in i huset när du väl kommit ut.

Speciellt om Brandskydd i lägenhet
•

•

Om det börjar brinna i din lägenhet varna alla som finns i lägenheten, och försök
att släcka branden. Om inte detta går, stäng dörren till utrymmet där det brinner,
och utrym lägenheten. Glöm inte stänga dörren till lägenheten när du lämnar den.
Larma räddningstjänsten (SOS 112) och möt räddningstjänsten utanför huset.
Om det brinner på en annan plats i huset, kan det vara bäst att stanna kvar i
lägenheten och vänta på utrymningshjälp från räddningstjänsten. Gå aldrig ut i ett
rökfyllt trapphus. Du är säkrast i din egen lägenhet, stanna där och stäng dörrar och
fönster; och vänta på Räddningstjänsten. Larma räddningstjänsten (SOS 112).
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BRUKSANVISNING
PAUSFUNKTION (PS-1221 & PS-1231)

När man placerar en brandvarnare exempelvis i närheten av ett kök,
kan larmet utlösas oavsiktligt vid matlagning pga matos. För att undvika
eventuella oönskade larm kan brandvarnarens känslighet temporärt
sänkas med ett enkelt tryck på den kombinerade test-/pausknappen.
Efter ca 10 minuter återgår branvarnaren till normalläget igen.

SAMMANKOPPLINGSBAR (PS-1211 & PS-1231)

För större bostäder kan flera brandvarnare med fördel kopplas samman så att samtliga brandvarnare larmar vid rökutveckling. Drag kabel
(exempelvis oval ledning SKF 2 x 0.75 mm²) mellan de brandvarnare
som skall sammankopplas (parallellt). Följ färgkoden så att svart ledning ansluts till svart, och vit till vit. Brandvarnarsystemet kan inte sammankopplas med andra elektriska installationer.

PLACERING

PROVNING OCH SKÖTSEL

Sovrum

Placeras i tak 50 cm
från vägg
Sovrum

Vid ev. väggmontage
15-20 cm från tak

Brandvarnaren bör helst monteras
mitt i taket utanför sovrummen i
trapphus och liknande i dess högsta punkt. Om sovrummen ligger i
skilda delar av bostaden, bör man
montera flera brandvarnare och i
hus med flera våningar bör man
ha minst 1 brandvarnare på varje
våning. Fler brandvarnare ger ökad
säkerhet. Kontrollera att brandvarnaren hörs tillräckligt i sovrummet.
Avståndet mellan brandvarnare
i en bostad bör normalt inte vara
större än 12 m. Varje brandvarnare
får högst skydda 60 m2.

Källare
Sovrum

Sovrum

Skruva nu fast fästplattan i
taket med de medföljande
skruvarna. Vrid därefter fast
brandvarnaren.

Sovrum

Undvik placering i kök eller
garage, där matlagningsos och
bilavgaser kan utlösa larmet.
Montera ej heller brandvarnare
i fuktiga lokaler, eller i närheten
av fläktar och liknande, ej heller
i lantbrukets ekonomibyggnader.
Brandvarnaren får ej målas.

MONTERING

Lossa fästplattan genom att
vrida den lite motsols. Sätt i
batteriet och tryck fast batterikontakten. Tryck därefter
in testknappen, och håll den
intryckt några sekunder eller
tills larmsignalen ljuder. Om
larm erhålles är alla funktioner riktiga, och brandvarnaren
är nu klar för montering.

Min.
Rek.

Prova brandvarnaren minst en gång per
månad, gärna varje vecka, t ex i samband med städning. Prova den alltid
omedelbart efter semester eller annan
längre bortavaro. Prova brandvarnaren
med hjälp av testknappen. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls
intryckt, eller så länge det finns rök inuti
brandvarnaren. Kontrollera att batteriet
är rätt anslutet, byt batteri om brandUtvändigt avtorkas brandvarnarvarnaren ej larmar. Under testknappen en emellanåt med en lätt fuktad
sitter en röd lampa som blinkar 1-2 ggr damm-trasa. I samband med
per minut. Denna visar att brandvarbatteribyte dammsuges brandnaren fungerar.
varnaren med en mjuk borste.
VARNING: Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes. Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

BATTERIVARNING OCH BATTERIBYTE

Cirka en månad innan batteriet
är helt slut, ger brandvarnaren
ifrån sig korta ljudstötar, med ungefär en halv minuts mellanrum.
Då är det dags att byta batteri.
Batteri
Brandvarnaren fungerar normalt
under denna tid. Batteriet skall
vara ett vanligt 9-volts batteri av god kvalité, eller ett alkaliskt eller litiumbatteri. Prova alltid brandvarnaren efter batteribytet
Joniserande brandvarnare
Dammsug s amt byt ut 9 V batteri när k orta
ljudstötar avges v arje m inut. Innehåller
radioaktivt ämne 37 kBq Am-241. Kasserad
brandvarnare lämnas till anvisad återvinning
för e lavfall. S tatens s trålskyddsinstitut.
Uppfyller Konsumentverkets r egler f ör
säkerhet o ch f unktion. T illverkad av
Homewatch L td. Hong Kong L ivslängd
c a. 1 0 år. Tillverkningsår + vecka:

Kontrollampa
Signal

Normal drift Vid larm
Batteribyte
1 blink/min Blinkar kontinuerligt 1 blink + 1 pip/min
Tyst
Pulserande ljud
1 pip + 1 blink/min

GARANTI

På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller
material- och tillverkningfel, och garantiansvarigheten är begränsad till
utbyte eller reparation av bristfälliga varnare. Denna garanti gäller endast under förutsättning att skötselanvisningarna följts. Felaktig brandvarnare returneras till inköpsstället eller generalagenten med uppgift
om typ av fel. Bifoga även batteriet.

