Drifts- og vedligeholdelses
vejledning for
Slutbruger
vedrørende Røgalarmanlæg
type Ei-146 og Ei-166
Hvordan virker Røgalarmanlæg Ei-146 og Ei-166?
Røgalarmanlæg Ei-146 og Ei-166 er af den optiske type, er 230V
strømforsynet og har backupbatteri. Ei-146 har et udskifteligt 9V batteri,
medens Ei-166 er udstyret med faste genopladelige Lithium batterier.
Detektorerne kan virke autonomt - altså detektor for detektor - eller
detektorerne kan via en ekstra kabelleder virke i fællesskab. Der kan
sættes ca. 12 stk. Ei-146 og / eller Ei-166 i et kredsløb. Det er ikke
tilrådeligt at anvende fremmede typer detektorer i samme kredsløb som
Ei-detektorer.
Detektorerne er udstyret med en test / pauseknap (hush).
Detektoren er desuden forsynet med en rød lysdiode til indikering
af tilstand og en grøn lysdiode til indikering af, at 230V forsyningen
er aktiv. Af hensyn til alarmering er detektoren tillige udstyret med
en lydgiver.
Testfunktionen aktiveres ved at trykke på testknappen i op til 10
sekunder, hvorefter den eller de installerede detektorer vil give signal.
Pausefunktion (hush) anvendes, hvis der er opstået en utilsigtet alarm
på grund af røg fra f.eks. tobaksrygning eller madlavning. Ved denne
aktivering mindskes detektorens følsomhed og alarmeringen ophører.
Medens detektorens følsomhed er nedsat blinker den røde lysdiode
hvert 10. sekund i stedet for som normalt hvert 40. sekund. Efter 10
minutter retablerer detektoren sig automatisk til normal følsomhed.
Undersøg altid årsagen til en alarm og anvend først
pausefunktionen, når det er sikkert, at der er tale om en utilsigtet
alarm.
Den grønne lysdiode lyser, som indikation for at detektoren er tilsluttet
230V forsyningen.
Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40 sekund, som bekræftelse på, at
detektoren fungerer.
Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand. Hvis
der er installeret flere detektorer, der er forbundet via ekstra kabelleder,
vil kun den eller de detektorer, der er i alarmtilstand blinke, medens de
øvrige kun giver lyd.
Den indbyggede lydgiver vil give advarsels bip hvis backup batteriet er
svagt (vil bippe ca. hvert 45 sekund). Hvis den gør dette i op til 20 på
hinanden følgende minutter, er det tegn på, at batteriet skal skiftes.
Den indbyggede lydgiver vil give konstant lyd, når detektorens optiske
funktion opfatter, at der er opstået en brand situation. Hvis flere
detektorer er forbundet via ekstra kabelleder, vil alle detektorer give

alarmeringslyd, medens kun den eller de detektorer, der har opfattet en brand
situation vil blinke med den røde diode.
Inden ibrugtagning af Røgalarmanlægget
Det er vigtigt at sikre, at de - i forbindelse med byggeriets gennemførelse påsatte støvbeskyttelses hætter er fjernet, inden Røgalarmanlægget tages i
brug, idet disse hætter, hvis de efterlades på detektorerne, vil bevirke, at
anlægget ikke vil kunne fungere.
Drift og Vedligeholdelse
Røgalarmanlægget bør testes mindst en gang om måneden. Dette gøres ved
at anvende testknappen, som beskrevet under “Hvordan virker
Røgalarmanlægget”.
Hvis backupbatteriet på type Ei-146 skal udskiftes, skal 230V forsyningen til
detektorerne først afbrydes (f.eks. på gruppetavlen), inden afmontering
foretages. Selve afmonteringen sker ved, at en skruetrækker trykkes ind i det
markerede ”SLOT” i siden på soklen, hvorefter detektoren skubbes væk i
samme retning, som skruetrækkeren er skubbet ind. Anvend kun 9V Alkaline
batterier af typen Duracell MN 1604 eller Eveready 522.
Test altid alle detektorer efter batteriskift.
Fem års Garanti
Producenten Ei Electronics Ltd. giver på denne alarm (eksklusiv batteri) en
garanti på fem år fra købsdato mod enhver form for fejl, der skyldes defekte
materialer eller fremstilling. Garantien dækker kun i forbindelse med normalt
brug. Garantien omfatter ikke ødelæggelser opstået ved uheld, vanrøgt,
misbrug, fejlagtig afmontering eller forurening af en hvilken som helst årsag.
Denne garanti inkluderer ikke hændelig skade og følgeskade. Denne garanti
dækker ikke omkostninger i forbindelse med nedtagning og / eller installation
af ny alarm. Hvis alarmen skulle blive fejlbehæftet indenfor garantiperiodens
løbetid, skal den returneres til LAP-SIKKERHED ApS (Ei Electronics Ltd) med
dokumentation for købstidspunkt, omhyggeligt indpakket og med en klar
beskrivelse af fejlen. Alarmen vil blive repareret eller erstattet med en ny iht.
producentens valg. Forsøg ikke på at foretage indgreb i eller manipulere med
alarmen, idet dette vil bevirke at garantien bortfalder, men hvad der måske er
vigtigere er, at det kan påføre brugeren elektriske stød eller brandrisiko.
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