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BATTERIDRIVEN
OPTISK
BRANDVARNARE

Modell: GNS-166

{€

Hmdftmktioner

. Optisk sensor för långsamt glödande brand

: format

. Testknapp för ström och lam

r Varning för l:g baiterinivå

. Levererls med monterinessatr

. Höc 85 db lamsignal

. Kån inte mont€r;s om inte baneriet siner pä

plåts

Denna bruksanvisning innehåller viktig informalion
för koilekt installalion och drift för bEndvarnar€n.
Lås hela bruksanvisningen före inslallation och §!ira
den som relerens,

SPECIFIKAIION
Slrömiösöinlng : 9V Carbrn zlnk (iEC 6F22)

eller Atkatinebatiei {tEC 61R61)
eller MN16C4.

Ström{öftrukning i <20mA ddft (vid alam)
Rökkånslighet :065-1,52%cbscuEtionper

lcot
Driff'€mperalur | 0"C - 40 "CLulifuldighEt :10%-90%
Lamets ljudnivå :85 decibel på 3 meleE avstånd
Batlerilivsiängd : Minsil år
Godkånd lör : VDS

PLACERING
BEndvamaren är e( irisEende oplisK larm cch ska inte

kopplas tiil andra bEndvamare.
0m du har en enplänsboslad, bördu som minimum
placera en vamare i hallen mellan kök/yardagsrum @h
sovnim. Flac.E brandvamaren så nåE vardagsrummel
:om möjl gt och se t ll an rll kan hora lamet nä'ral
vistas i sovrummen. Se exempEl i ligur 1

Cm oJ nar En'leruån'ngstoslad, oör or som m n mum
mcntera en brandyamare iängsl neri trapphuset och
ytierllgare bEndvamare på varje trappavsals uppåt. Dena
gäll€r ålen kållale men inte kypulrymmen och oinredCa

vindar. Se fig!r2 för exempel,

Armårknirg: För maximall siqdd bör brandvamare
notteres i alra rum (förulcm kc(. taCam cch 96raqe).
F-ACEq.A liIIE ER]NEvARNÅRE I K0( elle-EAEFLU,
eftereom stekcs och ånga k?n åktivera lamet.
PLACEFA INTE BRANDVARNARE I GARAGET,
eft€§cm avgasrök låt1 kan akliveE lamet,

Takmontering
MonteE inle brandvamaren på Flalser med dålig
luflcirkulation, t.ex. rumme1s hön och i närheten av

föremål som kan iöriindra att luften cirkulerar frltl.

lilcnlera brandvarnaren mifst 30 cm från l:mpor cch
prydnadsiöremål som kan hindE röken/värmen att nå
braidvamarer. [4cnlerå brardvamaren minsl 30 cm från
vägg€n. Se llgur 3i.

Väggmontering
Flacera inte brendvamaren nåra rummels hörn.

Brandvamarens överkant ska vara meilan 15 cch 30 cm
nedanförtåk€l c.h minst 30 cn från hömen, Se iigur 3i.

LuLarrde tak
I rum med l!tande ellerspelsi!t tak ska brandlamet
placeras 90 cm från dgn hogsta punklen eflersom
slillastående luft i spelsen annarc kan hindra rök€n lrån atl
nå braf,dvamaren. Se fgur 3i.

FIGUR 1 - ENPI-ANSBOSTAD
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Llrdvik äil monlera bEnCvamaren på iöijande plalse[

. Dår tEn0eraluren kan !ndersti!a 0'C eller
överstiga 40'C.

. I badrun, kdk, duschrum och andra platserdärden

relaljva lLfiluklighelen kan överstiga g0 %.

r Nåra prydnadsiöremåI, döffar, lampor, fönsierlistef
osv, som ken hindra röken elletvämen att nå

bratdvamaten.

. lntillellerpHisovaniörvåmekållorsåsom
element ellgr ventilalionsöppnlngar i !äggen scm
kan påverka luftens rihning.

r I myckel dammiga och smutsiga uirymnren, lrll

exempel verksiåder,

Flaceraenleren r:rsl 1,5 r:lEr iran l/srör
eftem!m eleklriskl brum och/eller ilimmer kan
påverka enhelen.

Monteta inte brandvamaren på plabe. som har
angnpils av skadedjur, hsel«er och smuts på

FIGUR 3i - Placeing av brandyamaren

NlONTERING AV BRANDVARNAREN
Brandvararen drivs a/ batteder, dådöt tehöver inga
ledningardres.

t Nä. du beståmtvar brandlanaren sk3 mcnteras,
konlrollera att del lnte linns några elledningar eller
rör i cmrådet intill monterirgsytan.

. Tä'åsplafla1 och r:rkeE Ce tua nalen pa råggen.

. BorE hål !ä Ce markerade stållena.

. Sätt i vägspluggar i hålen.

. Sirra'aslfästplan i.DRAtN-EtTFOR
hIYCKET.

. >afl I 9V banenel orc:nl:gt I aafieiJackel fa
baksidan av brandvamaen. 0BSERVERÅ ATT
P0LERNÄ HAI'1NAR RATT. Se till alt batledet år!ät
anslutel
OES -Av säkerirelsskål kan brandvamaren inte

monteras om inte batlerielsitler på plals

. Passa in brandvarnaren i fästplattan och lås den i

positjcn genom atl vida meduE e( kvarts varr'.

. Pröva att brandvamarenfungerar genom att tryckz
if, tesiknapp€n på kamsidan, Enhelen ska avge en
hög pulseEide signal.

ANVANDNING
När bEndvarnaren har mcnterats blinkar den lysdicd som
finns under teslknappen ungefär en _qång per minut !nder
vanlig dift
Om rök detekleres kcmmet enheien ålt avge en hcg
pliserande signal Ulls luflen är klar,

TESTA BRANDVARNAREN
Ee retormende?s art Ter ltrlar bråno;a nclen /6ie
måned föran kontrcllera att den fufgefE. ordenlligl.
Tryck in och håll tslknappen nere i ungefär 3 sekunder.
En hog pulserande signal ska ljuda. Så länge signalen
ljuder biinkar lysdioden snabbl
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FIGUR 2- FLERVÅNtNGsBosrAD

SKÖTSEL AV BRANDVARNAREN
Batteriet varar i minst etl år. lnnen det är helt slulså
alger brardvarnaren korla ljudstöler unCer ra en v€cka.

Del år alltså då dags att byta batted,

Om den röda lysdioden inte blinkarvaqe minul-byt
batteri

ru bytt batteri, prova at brandvamaren fungeGr
r atl använda testknappen

Reng6r brardvanaren r€gelbundel så at inte damm
samlas på den. Detla kan man göE med
dammsugarens boEte. Rengör föEiktlgl runl lrämgrillen
cch på sidcrna.

Utsåt't inte apparaten Iör dropp ell€r stänk.

ERHEI SINFORIvIATION
, ..,,rslallera brandvarf,are äretlviktigtsteg mot €n
ökad säkerhet i hemmet. Här följer iågra aodra råd du

bör1ånka på.

. lnslallera tranovarn;ren ordentj Jl. loj
inslrukticnema i denna bruksanvisnln!.

. I€sta din brandvernare varje månad.

. Eyt batlerietså iorl det barjar ta slul.

. Rök lnte i sängen,

. Föryera tändstickorcch ländare cåtkomi qa lör

baln.

. Föryara brandfadiga maierial på rättsätt o.h
använd dem alCrig nära !fistcr eller öppen eld.

. Underhållnödulruslningsåsombrandsläckare,
brendstegar os,/ cch se []l at aila i bostaden vet

hur den ska anvåndas.

. Gör en utrymningsplan och se lill att alla i hemmel

kånner tijl den. Repetera d6tta pericdvis under

he a årel.

. Se lill att utrymnlnqsvågarfa år lria fGn alla
hindel

DENNA PRODUKT ÄR FÖRSEGLAD OCH KAN II.TE
REPAREMS - CM ENHETEN IIANIPUIEMS
GÄLLER INTE GAMNTIN. cM ENPETEN ÄR
FELAKTIG, RETURNERA DEN TILL
ÄTERFöRsÄUAREN MED KVtrror.

GARANTI
0m det skuTle uppsiå några problem med brandvarnaren
kontakta din åte,iösåTjare,

Tillverkarel

Imporlörj

G6ruan Enterprises Lld.
Rm'16-17, 21lF., Wing Hing lnd. Bldg,,
83-93 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan,
llong Kcng

Nexa Trading ÄB - Göiebor-!. 031-141380

Unjänla elprccjukter ska el kaslas
meC övrigt hushåils3via l. Var
väiilg släng i avseCd insamlin!s-
eller återuinniigsslalicn, Du kan
vånda dig till din kommun eiler
åter{ö6::ljare iör mer inlormation.
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Del europeiska WEEE-direktivet, ikEllrådande
augustl 2005 (SFS 2005;2Cg), har iltlkommit för a1t

uppmuntä åieryinning av elektriska cch eleklroniska
aFparaler.

=


