G

eller bilder, samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem
eller andra frågor, kontakta vår säljrepresentant.

Placering av brandvarnare

-

Ha minst en brandvarnare per våningsplan, monterade i varje
utrymningsväg, ex. i hallen, samt i eller i anslutning till varje
sovrum.
• För bästa skydd, montera en brandvarnare i taket (minst 50 cm
från väggen) i varje rum förutom i kök och bad-/tvättrum. Placera brandvarnare nära köket, där är det vanligt att bränder börjar.
• Se till att ljudet från brandvarnarna hörs tillräckligt bra från
exempelvis sovplatserna.
• Ju tidigare din familj får en varning desto större är möjligheten
att hinna rädda både familjemedlemmar och egendom.
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Placera inte brandvarnare på följande platser:
• I vinkeln mellan tak och vägg står luften still och bildar en så
kallad ”död zon” med stillastående luft som hindrar röken från
att nå brandvarnaren. Placera därför brandvarnaren minst 50 cm
från väggen.
S.K. “DÖD ZON” - MED
STILLASTÅENDE LUFT

VID MONTERING I TAK,
MINST 50 CM FRÅN VÄGG
VID MONTERING PÅ VÄGG
(REKOMMENDERAS EJ)
15 CM FRÅN TAK

VID MONTERING I SNEDTAK
MINST 1 M HORISONTELLT
FRÅN TAKNOCK /TAKÅS

• I kök, tvätt- eller badrum. Rök och os från matlagning och
bakning samt vattenånga kan utlösa oönskade larm.
• Nära fläktar, samt från- eller friskluftsventiler eftersom dessa
kan hindra röken från att nå brandvarnaren.
• Nära lysrör, halogentransformator eller någon trådlös utrustning. Detta för att undvika elektriska störningar och oönskade
larm. Även vissa LED- eller lågenergilampor och el-ledningar kan
orsaka störningar.
• I garage eftersom bilens avgaser kan utlösa larm.
• Ej heller i sådana utrymmen där temperaturen kan sjunka under +5 °C eller överstiga +40 °C. Fukt kan utlösa oönskade larm.
• Brandvarnaren får inte målas eller täckas över.

Anslut batterierna och prova

-
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