Går din røgalarmen utilsigtet i gang? Læs her
Røgalarmer redder hvert år masser af menneskeliv – For at opnå optimal sikkerhed er det vigtigt at røgalarmen er
monteret korrekt og vedligeholdes efter forskrifterne. Er dette ikke tilfældet kan utilsigtet alarm forekomme eller
endnu værre, alarmen kan have nedsagt funktion og dermed ikke alarmere i tide.
Derfor:
•
•
•

Placer røgalarmer efter anvisninger i medfølgende manual
Vedligehold og rengør røgalarmerne som beskrevet
Test røgalarmerne en gang om ugen

Du kan finde manualer på L-Team.dk under punktet ”manualer”
Din røgalarms varenummer finder du på bagsiden af alarmen.
Oplever du efterfølgende utilsigtet alarm skal du være opmærksom på:
•
•
•

Røgalarmen må IKKE anbringes steder hvor synlig eller usynlig røg kan forekomme fx fyrrum, køkkener,
værksteder.
Vær også opmærksom på rum hvor der er brændeovn / pejs – Her placeres røgalarmen så langt fra
varmekilden som muligt.
I ovennævnte tilfælde anbefales at man i stedet for røgalarmer anvender ”varmealarmer” fx
varenummer 27850

Er din røgalarm IKKE forbundet med andre røgalarmer (IKKE trådløs):
Så kan der være en defekt i alarmen og du bedes henvend dig hvor du har købt den, medbringende købsbon og
beskrivelse af fejlen.

Er din røgalarm trådløs og altså forbundet med flere røgalarmer:
•

Selv om systemet er kodet kan der forekomme forstyrrelser og dermed utilsigtet alarm – Dette kan ofte
elimineres ved at kode systemet om (se manual).

•

Hjælper omkodning ikke, find da ud af hvilken af røgalarmerne der har sat systemet i gang. Den røgalarm som
har sat systemet i gang vil blinke, mens alarmen lyder, de øvrige i systemet blinker IKKE, men her er der blot
alarm. Den blinkende røgalarm kan have en defekt og du bedes henvende dig hvor du har købt den,
medbringende købsbon og beskrivelse af fejlen.

•

Er det ikke muligt at lokalisere hvilken alarm der blinker (sætter systemet i gang) kontakt hotline på 63 15 05
30.
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