Merkitse ruuvinreikien paikat lyijykynällä

FI

Äänimerkin lähde

Testaus-/
mykistyspainike

Kauppanimi: Cavius 3002-014
Kehittäjä: CAVIUS

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN!
Lämpövaroitin on kehitetty kohteisiin, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten riskin vuoksi, kuten keittiöihin, autotalleihin ja verstaisiin.

Kiinnitysjalusta
Sijoittaminen:
Lämpövaroittimet on tarkoitettu asennettaviksi kattoon
tai seinään. Älä asenna laitetta suoraan uunin/polttimen/
lieden yläpuolelle.
Katto

Tekniset tiedot:
Varoittimen tyyppi: Cavius-lämpövaroitin tunnistaa
1) nopeasti nousevat lämpötasot.
2) 58 °C lämpötason.
Äänimerkki: Äänen vähimmäisvoimakkuus 85 dB
3 metrin etäisyydellä.

Vähintään 50 cm seinästä

Seinä

Katto
Seinä

Vähintään 30 cm ja
enintään 50 cm
katosta

Paristo: Lämpövaroitin toimii kertakäyttöisellä 3V
CR123A -litiumparistolla, jonka käyttöikä on 10 vuotta
(sis. toim.).
Alhaisen varaustason ilmaisin: Kun pariston käyttöikä
on kulumassa loppuun, varoittimesta kuuluu lyhyt äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu 48 sekunnin välein. Tämä vaihe kestää vähintään 30 päivää.
Varoitin ei ole aktiivinen, ellei se ole paikallaan kiinnitysjalustassa.
Varoittimen sijoitussuositukset:
• Kohteet, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien
hälytysten korkean riskin vuoksi.
• Keittiöt

Katto
Vähintään 30 cm
ja enintään 50 cm liedestä

• Autotallit tai verstaat

Katon korkein kohta

Varoitinta EI saa asentaa:
• Tiloihin, joiden lämpötila alittaa –10 ºC tai ylittää
+50 ºC.
• Makuuhuoneet
• Eteiset
• Ruokailutilat
• Käytävät
• Olohuoneet
HUOMAA: Fotoelektriset savuvaroittimet sopivat parhaiten
kohteisiin, joissa esiintyy ennemmin kytemistä kuin liekillä palamista.
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Lämpövaroittimien
vähimmäismäärä

2. Asenna lämpövaroitin jalustaan
napsautusmekanismin avulla. Kun
varoitin on paikallaan, testaa hälytys
painamalla varoittimen sivulla
olevaa testauspainiketta siten, että
kuulet voimakkaan hälytysäänen.
Lämpövaroittimen hälytysmerkit: Laite hälyttää
visuaalisesti ja äänimerkillä. Passiivisessa tilassa
merkkivalo ilmaisee normaalin toiminnan vilkkumalla
48 sekunnin välein. Hälytystilassa merkkivalo vilkkuu
ja varoittimesta kuuluu äänimerkki asukkaiden varoittamiseksi.
Mykistystoiminto: Jos varoitin antaa tarpeettoman tai
väärän hälytyksen, paina mykistyspainiketta 2 sekunnin
ajan. Varoitin mykistyy 10 minuutiksi, minkä jälkeen se
palaa normaaliin hälytystoimintaan.

• Kylpyhuoneet

Savuvaroittimien
vähimmäismäärä

Asenna toimitukseen sisältyvillä
ruuveilla ja tulpilla.

Varoittimen asentaminen:
Tietoa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää
tärkeää tietoa tuotteesta.
1. Lämpövaroitin ei ole ostettaessa kiinnitettynä jalustaan. Merkitse ruuvinreikien paikka kattoon käyttäen apuna
kiinnitysjalustaa. Asenna kiinnitysjalusta toimitukseen
sisältyvillä ruuveilla ja tulpilla.

Kunnossapito: Testaa varoitin 3 kuukauden välein painamalla testauspainiketta. Lämpövaroitin antaa äänekkään äänimerkin.
Vianmääritys: Jos lämpövaroitin hälyttää ilman
näkyvää syytä, mahdollinen syy voi olla:
Lämpövaroitin on asennettu liian lähelle keittolevyä
tai liettä. Asenna varoitin hieman kauemmas väärien
hälytysten poistamiseksi.
Jos lämpövaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan, paristo saattaa olla viallinen. Tässä tapauksessa
lämpövaroitin on vaihdettava uuteen.
Muita tietoja:
Lämpövaroitinta ei saa maalata.
Hävittäminen: Hävitä tuote asianmukaisesti niiden
käyttöiän päätyttyä. Tuote on elektroniikkajätettä, joka
tulisi kierrättää.

Laitteen CE-merkintä vahvistaa tuotteen soveltuvien
EU-direktiivien mukaisuuden.
Standardienmukaisuus testattu sarjaan asennettavien
lämpövaroittimien standardin EN54-5 luokka A1/R mukaisesti.
Äänimerkin hälytyskuvio on ISO 8201 -standardin mukainen.
Kaikki oikeudet pidätetään: CAVIUS Aps ei vastaa tässä
oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi
CAVIUS Aps pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta. CAVIUS Aps ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja. Kaikki mainitut tavaramerkit
kuuluvat omistajilleen. Copyright © CAVIUS Aps.
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