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.

9V OPTISK
RESEBRANDVARNARE
MED DÖRRLARM
Monteringsbleck

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
brandkåren (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 lägen-

heten 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).

Monteringsbleck

Dörrlarm/
Överfallslarm

Batterilucka (bakom)
Spärr (frigör monteringbleck)
Testknapp
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BRUKSANVISNING
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Deltronic Security AB,
Lantvärnsgatan 4,
S-414 51 Göteborg
08
DoP: 150223-030
EN 14604:2005
Modell PS1241
Brandvarnare för hemmiljö
För mer information om
produktens väsentliga
egenskaper se bifogad
prestandadeklaration eller
besök www.deltronic.se

Denna portabla produkt är i första hand avsedd för tillfälligt bruk, ex vid
resa. Den kan med fördel användas i ex, hotellrum, fjällstugor, husvagn/
bilar, båtar m.m.
Ett gott råd vid resa är att Ni alltid omedelbart efter ankomst undersöker
var lämpliga utrymningsvägar, beﬁntlig släckutrustning och manuella
brandlarms signaler är placerade etc. Allmän brandinformation ﬁnner Ni
på sista sida.
Viktigt: Vid ﬂygresa förvaras reselarmet i handbagaget med ej anslutet
batteri.

Deltronic Security AB
Lantvärnsgatan 4, S-414 51 Göteborg
www.deltronic.se

INSTALLATION - ANVÄNDNING
(Resebrandvarnaren)

All brandrök stiger uppåt, därför bör alltid resebrandvarnare placeras så
högt som möjligt.
Med hjälp av medföljande monteringsbleck hänger Ni enkelt upp brandvarnaren på dörrblad, alt. spegel- eller tavelram. Monteringsblecket
sitter på baksidan av reselarmet och frigörs genom att det skjuts i
sidled. Det går även att montera brandvarnaren på vägg eller tak med
hjälp av skruvhålen i monteringsblecket. Den bästa placering av brandvarnaren framgår av figuren bredvid. Montera ej brandvarnaren i fuktiga
lokaler, i närhet av fläktar eller ventilationsanordningar, eller där temperaturen understiger 5 º eller överstiger 38º C.

PROVNING OCH SKÖTSEL

När brandvarnaren används, prova
den regelbundet med testknappen
(gärna varje vecka) och alltid före
semester eller annan bortavaro.
Brandvarnaren larmar så länge
testknappen hålls intryckt, eller
så länge det finns rök inuti brandvarnaren. Kontrollera att batteriet
är rätt anslutet, byt batteri om
brandvarnaren ej larmar. Under
testknappen sitter en röd lampa
som blinkar 1-2 ggr per minut.
Denna visar att brandvarnaren
fungerar.

Utvändigt avtorkas brandvanaren
emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa. I samband med batteribyte
dammsuges brandvarnaren med
en mjuk borste.

BATTERIVARNING OCH BATTERIBYTE

OBS! För permanent bruk i bostäder rekommenderar
vi alltid takmonterade standardbrandvarnare.

DÖRRLARM / ÖVERFALLSLARM

Plugga in kontakten i sidan på brandvarnaren och
stick in de fjädrande metallblecken mellan dörrblad
och dörrkarm. Ett annat tips är att placera kontakten
mellan golvet och resväskan när ni lämnar bagage
utan uppsikt ex. under tågresa. För att prova
funktionen: Släpp de två blecken och Ni får larmet
att ljuda, för ihop blecken och larmet tystnar.
Brandlarm och dörrlarm avger larmsignal av
olika karaktärer för att skilja mellan rök/brand
eller inbrott.
Trevlig resa!

Resebrandvarnaren/Reselarmet levereras med ett icke anslutet batteri,
öppna därför batteriluckan och tag bort ev. skyddsplast runt batteriet,
installera batteriet och stäng luckan. 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. 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 batteribyte/batteriinstallation.
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.

