Viktig!
Pass på at detektoren(e)
inne i din boenhet ikke er
tildekket.
Detektorer må ikke
løsnes, demonteres eller
flyttes uten at dette på
forhånd er avtalt med
styret (eier) og leverandør!

VED ALARM

I displayet står det i klartekst hvor
brann er detektert. Alle boenheter er
merket med et skilt utenfor dørene
som viser H.NR og nummeret på
detektoren(e) inne i boenheten.

VED FEIL
Detektorene i boenhetene er svært
avanserte og reagerer ikke på røyk fra
normal matlaging, vanndamp fra
dusjing eller lignende.

Hvis alarmen går i kun din boenhet kan du gå
ned til panelet nederst i trappeløpet og avstille
en utilsiktet alarm:
1. Sett inn nøkkelen som henger ved siden av
displayet. Vri en kvart omdreining med
klokken,
2.Trykk på den røde knappen og ”bekreft” i
displayet.
3.Trykk på grønn knapp, og ”bekreft” i
displayet for å resette brannalarmanlegget til
normal drift!
På samme måte kan du avstille en alarm som
går i hele bygningen. Sørg for å lufte ut røyk
som har utløst alarm.

PS!

Hvis det oppstår en feil på brannalarmanlegget
vil panelet lyse gult og pipe. Kontakt styret
(eier) og leverandør.
For å skru av pipelyden:
Trykk på knappen merket med
høytalersymbolet.

IKKE AVSTILL ALARM FØR DU ER
HELT SIKKER PÅ AT DET IKKE ER
OPPSTÅTT BRANN OG AT
FAREN ER OVER!
Hvis alarmen løses ut i din boenhet vil
detektoren bare pipe (ikke blinke). Det
er lagt inn to minutters forsinkelse før
full alarm går i hele bygningen.

Brukerveiledning finnes også i hyllen ved siden
av brannpanelet nederst i trappeløpet.

Hvis full alarm går i hele bygningen vil
detektoren både pipe og blinke med et
kraftig rødt lys. Bygningen evakueres!

Brannalarmanlegget blir testet og
kontrollert en gang hvert år av fagfolk. Du skal
ikke teste detektorene selv.
Pass på at detektoren ikke er tildekket.
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