POPE701486

BRANDVARNARE OCH SIREN
MANUAL

Beskrivning
Det finns många potentiella eldkällor i ditt hem, till exempel eld från stearinljus eller en öppen
spis. Även strykjärn, köksredskap eller många andra elektriska apparater kan orsaka brand.
Rökdetektorer kan rädda liv. I händelse av brand- eller rökutsläpp räknas varje sekund som
ger chansen att släcka elden eller för att få någon annan eller sig själv utom fara.
POPE004001 kombinerar en EN14604-godkänd brandvarnare med Z-Wave.
Z-Wave-modulen gör att brandvarnaren kan skicka signal till andra brandvarnare så att alla
larmar vid rökutveckling.

Viktig säkerhetsinformation
Läs igenom hela manualen noggrant. Tänk på att detta bara är en översättning av
originalmanualen och att det alltid är originalmanualen som gäller för korrekt och
senaste informationen om produkt.
Original-manualen finns tillgänglig här:
http://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=EN&sku=POPE004001&type=popp
Please read this manual carefully. Failure to follow the recommendations in this manual
may be dangerous or may violate the law. The manufacturer, importer, distributor and
seller shall not be liable for any loss or damage resulting from failure to comply with the

POPE701486
instructions in this manual or any other material. Use this equipment only for its intended
purpose. Follow the disposal instructions. Do not dispose of electronic equipment or
batteries in a fire or near open heat sources.

Installation
För placering av brandvarnaren, se original-manualen, länkad här ovan.
Ta bort basen från brandvarnaren genom att rotera moturs och dra ut.
Montera sedan basen där brandvarnaren ska sitta.
Öppna batteriluckan (1) och installera batteriet.
Om du använder en extern spänningsmatning (POPE004100) ansluts den till kontakten (5).
Sätt sedan fast brandvarnaren i basen.

Inkludering
Sätt din gateway i inkluderingsläge.
Tryck en gång på knappen på baksidan av brandvarnaren (3)

Exkludering
Sätt din gateway i exkluderingsläge.
Tryck en gång på knappen på baksidan av brandvarnaren (3)
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Användning
Om brandvarnaren känner av rök börjar sirenen ljuda, den röda LED-dioden blinka och
information skickas till din Z-Wave kontroller samt associerade enheter.
Brandvarnaren börja varna vid låg batterinivå ungefär 30 dagar innan batteriet är slut. Detta
gör den genom att ljuda sirenen kort.
Sirenen i brandvarnaren kan användas till andra ändamål, exempelvis när en magnetsensor
ändrar status eller en PIR-sensor känner av rörelse.

Specifikationer
IP-klass:
Batteri:
Frekvens:
Vikt:

IP20
1x 9V
868,42 MHz
140g

Support
Om du stöter på problem med produkten kan du kontakta support på www.popp.eu/support
eller via mail till: info@popp.eu

