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Palovaroitin kotikäyttöön

Kiitos päätöksestäsi hankkia palovaroitin KD-134A. Tutustu seuraavaan käyttöohjeeseen huolellisesti
ennen kuin alat käyttää laitetta, ja säilytä käyttöohje vastaisuuden varalle.
1.

Yleistä:

Palovaroittimen toimintaperiaate on, että infrapunavalo hajaantuu savuun siten, että se tunnistaa savun,
joka on peräisin vielä epätäydellisestä palamisesta tulipalon alkuvaiheessa. Palovaroitin koostuu
valosähköisestä järjestelmästä, signaalia käsittelevästä virtapiiristä ja hälytysvirtapiiristä. Kun savua
tulee palovaroittimen pimeään tilaan, infrapunavalo leviää savun pinnalle, minkä jälkeen
valosähködiodi tunnistaa valon hajaantumisen ja alkaa tuottaa valosähköistä signaalia. Valosähköinen
signaali puolestaan antaa hälytyssignaalin, kun signaalia käsittelevä virtapiiri on ensin tunnistanut
signaalin, mikä aiheuttaa lopullisen hälytyksen.
2.

Tekniset tiedot:

Virtalähde: 9 V:n paristo (Suositeltu: Pairdeer 6F22, GP1604S, Mustang6LR61, Duracell MN1604,
Pairdeer 6LR61 tai vastaavia)
Lepovirta: 6—12 uA
Käyttölämpötila: -10°C ~ +40°C

Hälytysäänen melutaso: ≥85 db/3 m
Mitat: (halkaisija x syvyys) 101×34 mm
3.

Käyttö:
A) Irrota palovaroittimen takapuolella oleva kiinnityslevy ja aseta laitteeseen 9 V:n paristo.
B) Paina testipainiketta muutaman sekunnin ajan, jolloin palovaroittimesta tulee kuulua
hälytysääni. Vapauta testipainike, kun kuulet hälytysäänen (hälytysääni kuuluu pari kolme
kertaa, minkä jälkeen se vaikenee automaattisesti). Testin avulla voit tarkistaa, toimiiko
palovaroitin normaalisti. (Jos laite ei toimi oikein, kysy neuvoa laitteen myyjältä tai
maahantuojalta.)
C) Kiinnitä palovaroitin haluamaasi paikkaan kahdella mukana toimitetulla kiinnitysruuvilla,
huoneen kattoon.

9 V paristo
Kuva 1

Testipainike

Kuva 2
Kiinnityslevy

Kuva 3

Kuva 4

Bedroom = Makuuhuone / Master bedroom = Pääasiallinen makuuhuone / Living room = Olohuone / Kitchen = Keittiö / Hall = Eteinen

4.

Huomaa seuraavat seikat:
A) Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vain paristo on vaihdettava.
B) Testaa laitteen toiminta testipainikkeella aina pariston vaihdon jälkeen. Ja aina
oltuasi yli 2 viikkoa poissa kotoa
C) Älä käytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai savuisissa tiloissa.
D) Kun paristo on melkein tyhjä, palovaroittimesta kuuluu merkkiääni noin 45 sekunnin välein
merkkinä siitä, että paristo on vaihdettava.
E) Pidä palovaroitin ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

5.

Laatutakuu:

A) Valmistaja antaa tälle tuotteelle kolmen vuoden laatutakuun.
B) Laatutakuu ei kuitenkaan kata tuotteen asiattomasta käytöstä aiheutuneita tai itse aiheutettuja
vahinkoja. Takuu ei koske paristoa missään tilanteessa eikä seurannaisvaikutuksia.
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