BRUKSANVISNING TIL GASS-ALARM FOR HUS OG HYTTE/CAMPINGBIL, FC330
Produktbeskrivelse:
CLSF GASS-ALARM er utviklet ved å benytte avansert kunnskap om elektronikk og gass alarmer.
Alarmen kan benyttes både i 12V og 230V anlegg. Alarmen er svært følsom og innstilt for å oppdage
lekkasje av både flytende gass og naturgass som benyttes i bolig og campingbil. Sensoren reagerer på
tettheten av gasser i lufta. Dette utløser en høy varslingslyd. Ved et definert metningsnivå vil alarmen
sende ut et lydvarsel slik at beboere får anledning til å utføre tiltak i tide.
Tekniske opplysninger:
Strømforbruk: max 3W
Temperatur: -10 C° til 50 C°
Fuktighet: <95%
Alarmnivå: gass ≤25% LEL
Alarm-desibel: ≤ 85db/3m
Størrelse: 126x73x76 mm
Brukerveiledning:
A) Ved benyttelse i 230V anlegg (vanlige hus) så benytt den påfestede kontakten. Ved
benyttelse i 12V anlegg (bil, campingvogn, hytter med batteristrøm) så benytt den
medfølgende ”sigarettenner” adapteren. IKKE benytt begge kontakter på en gang. I det
øyeblikk du setter in 12V adapteren så slutter 230V inntaket å virke.
B) Plugg inn gass alarmen slik at den forhånds-oppvarmes (ca 2 minutter). Et rødt indikatorlys
tennes. Alarmen vil ikke oppdage gass under oppvarmings-fasen. Når alarmen er ferdig
oppvarmet vil det røde indikatorlyset slukkes. Nå er alarmen klar for bruk. Under bruk vil
alarmens LED-lampe blinke hvert 40 sekund.
MERK: Under forvarmingen kan alarmen gi fra seg et kort lyd-støt. Dette vil straks opphøre.
C) For testing av alarmen, trykk knappen inn i et par sekunder, og alarmen vil pipe og det røde
LED-lyset vil blinke. Når knappen slippes vil lyd og lysblinking opphøre. Etter testing kan
alarmen plasseres på passende sted, og plugges inn i støpselet (AC230V/50~60HZ).
D) Når alarmen har oppdaget kritisk gass-nivå, vil lyd og lys alarm kobles inn.
E) Hvis alarmen brukes for å oppdage naturgasser, vennligst innstaller alarmen 50 cm under
takhøyde. Dersom alarmen skal oppdage propangass, vennlig innstaller alarmen 30 cm fra
bakken.
MERKNADER:
A) Det anbefales profesjonell hjelp ved behov for reparasjon av produktet.
B) Unngå bruk av alarmen i fuktige, røykfylte, støvete omgivelser. Unngå også sterk sol.
C) Hold produktet unna barn.
D) Uautorisert bruk av alarmen dekkes ikke av garantien.

