Brandvarnare
Provning och skötsel
• Tryck och håll nere testknappen tills larmsignal erhålles, försäkra er om
att alla sammankopplade enheter larmar inom 10 sekunder. Upprepa
förfarandet för varje installerad varnare. Röd lysdiod blinkar då på den
enhet som är under test, medan endast larmsignal erhålles i övriga sammankopplade enheter.
• Prova brandvarnaren regelbundet och minst en gång per månad, t ex i
samband med städning.
• Testa alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro.
• Testa backup-batteriet varje halvår genom att bryta nätspänningen vid
elcentralen (Grön lysdiod slocknar) och testa sedan enl. ovan. Glöm inte att
ansluta nätspänningen igen efter testning.
• Kontrollera att Grön lysdiod lyser, vilken
indikerar att enheten är ordentligt
strömförsörjd (230V AC).
• Kontrollera att Röd lysdiod blinkar varje
minut (indikerar funktionell drift).

Skötsel & Underhåll

• Dammsug brandvarnaren regelbundet
med en mjuk borste, samt torka av
varnaren utvändigt med mycket lätt
fuktad trasa.

• Varnaren får inte målas.
• Byt ut brandvarnaren efter 10 år. Monteringssockeln kan behållas.
• Kasserad brandvarnare lämnas till anvisad återvinning för elavfall.
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