BRUKSANVISNING
OPTISK BRANDVARNARE KI-9LBB
E6302867 / 94.5106

Tack för ditt val av brandvarnare
En optisk brandvarnare har en detektionskammare med ett avancerat fotocellsystem där en IRljuskälla pulsar ut ljus. Skulle rök tränga in i kammaren reflekteras ljuset mot rökpartiklarna och
en ljusförändring sker i fotocellmottagaren, vilket genererar larm. Den optiska brandvarnaren är
bäst när det gäller att detektera pyrande bränder med synliga rökpartiklar. Den typen av bränder
kan ibland pågå under flera timmar innan de övergår till brand med öppen låga.

KOMMA IGÅNG
Starta brandvarnaren genom att ansluta det medföljande
kontaktstiftet i det markerade hålet på baksidan av varnaren. Tryck
på testknappen för att testa funktionen, OBS! Akta hörsel, använd
hörselskydd.

PLACERING
Tänk på att en brandvarnare täcker max 60 kvm och att det skall
vara högst 12 m mellan dem. Brandvarnare skall placeras i rummets
högsta punkt och med ett fritt utrymme på minst 50 cm runt brandvarnaren.

Grundregeln är att det skall finnas minst en brandvarnare per våningsplan och att den
placeras i närheten av sovrummet. Det är viktigt att sirenen hörs in till sovrummet, även
om dörren är stängd. För utökat skydd placeras en brandvarnare i varje sovrum. I
flerplanshus med trappa skall en brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan
eftersom röken vid brand stiger uppåt den vägen. De flesta bränder börjar under
eftermiddagen till sent på kvällen i kök och vardagsrum. Orsakerna är oftast glömd spis
och soteld i skorsten. Placera därför brandvarnare i närmaste rum intill köket.

Undvik att placera brandvarnare:


Närmare än 1,5 m från lysrör, elektronisk transformator eller annan elektronik som kan ge
elektromagnetisk störning.



I närheten av värme-, kyl- eller friskluftsventiler, eftersom dessa kan hindra röken från att
nå brandvarnaren, vilket leder till att larmet uteblir.



I sådana utrymmen där temperaturen kan sjunka under +4°C eller överstiga +40°C.



I våta eller fuktiga utrymmen, t ex tvätt- och badrum eller i omedelbar närhet av dessa. Fukt
kan förorsaka oönskade larm.



I kök där matos kan förekomma eller i garage där avgaser kan ge upphov till oönskade
larm.



I smutsiga eller dammiga utrymmen. Smuts och damm kan leda till oönskade larm, eller i
värsta fall förhindra larm!



I vinkeln mellan tak och vägg står luften still. Detta gör att röken inte når brandvarnaren.
Kom ihåg att brandvarnaren skall placeras minst 50 cm från vägg

MONTERING
Placera medföljande fäste i taket enligt skiss.
Borra 5mm hål om medföljande plugg används.
Vrid fast brandvarnaren på fästet och prova
brandvarnaren.

BATTERIVARNING
Varnaren har inbyggda, ej utbytbara, batterier med en beräknad
livslängd av över 10år, dvs. som varnarens livslängd. Cirka en månad
innan batterierna är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar,
med ungefär en halv minuts mellanrum. Detta ljuder endast i den BV
som har svagt batteri. Då är det dags att byta varnaren.
Brandvarnaren fungerar dock normalt under denna tid. Stäng av
kasserad varnare genom att avlägsna kontaktstiftet med hjälp av en
liten skruvmejsel via hålet i sidan på varnaren.

PROVNING OCH SKÖTSEL
Prova varnaren regelbundet, och alltid efter batteribyte. Helst varje
månad t ex i samband med städning, genom att hålla testknappen
intryckt minst 5 sekunder. Akta hörseln, använd skydd. Signalen är
en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge
testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren. Om
ingen signal hörs – kontrollera att kontaktstiftet sitter på plats annars
byt ut brandvarnaren. Under testknappen sitter en röd lampa som
blinkar 1-2 ggr per minut som visar att batteriet och brandvarnaren
fungerar. Dammsug varnaren regelbundet med en mjuk borste, samt
alltid vid eventuella oönskade larm. Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad
dammtrasa.

ÅTERVINNING
Kasserad varnare omhändertas av hyresvärden, eller lämnas till anvisad plats för återvinning av
el-avfall. Den får inte kastas med hushållsavfall.

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 vatten i askkoppen innan den töms – eller låt den stå över natten.
● Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid 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 strömvärde 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 inte 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 utrymningsplan. Välj ut de fönster som lämpar
sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Om
fönstren ligger högt över mark så ordna en utvändig 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 utrymning 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 - RÄDDA! Följ den uppgjorda
utrymningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster efter dig för att begränsa branden och
varna alla som hotas av den – VARNA! Larma brandkåren (SOS 112) t.ex. från grannens
telefon - LARMA! 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 – SLÄCK! Se till att du har
en reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte
tillbaka in i huset när du väl kommit ut.
Rädda - dig själv och de som är i fara.
Varna - alla som hotas av branden.
Larma - 112.
Släck - branden om du tror att du klarar det.

GARANTI
På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller endast material och
tillverkningsfel. Garantin gäller inte batteriet. 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.

14
0086
Homewatch Ltd.
0086-CPD-537081
EN14604:2005/AC2008
Brandvarnare Mod. PS1201-lbb
DoP: PS1200-KAMIC-221113

Kamic Installation AB, Box 278, SE-651 07 Karlstad,
Tfn: +46-54-570120, email: Info@kamic.se,
www.kamiclightsafety.se

