Øget sikkerhed
døgnet rundt med
fumonic® lll røgalarm

VIGTIG INFO:

PAS PÅ DIN
RØGALARM

Den må ikke fjernes/flyttes
Den må ikke overmales
 Den må ikke tildækkes
 Afbryd alarm: Tryk på midten



fumonic® lll røgalarm

Sikkerhed til dig og
dem du holder af
Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen af
fumonic 3 røgalarmer i din bolig er sikkerheden for dig,
dine kære og dine naboer øget væsentligt.
fumonic 3 er den nyeste og mest avancerede røgalarm
på markedet. ista fjernovervåger alarmen, dvs. at vi med
jævne mellemrum tester alle de vigtigste funktioner for
at sikre, at dine røgalarmer virker, som de skal.
Med fumonic 3 røgalarmer i dit hjem opnår du større
tryghed.
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Sådan afbrydes alarmer

Røg- og driftsalarmer slås fra ved at trykke på
røgalarmens centerområde. Herved afbrydes
alarmen i 10 minutter, hvorefter den automatisk
vender tilbage til driftstilstand.

For English go to www.ista.com/dk/infocenter/
fumonic-info-folder.

Lær signalerne at kende
Røgalarmen afgiver forskellige signaler, som fortæller
om alt er som det skal være, eller om der er udløst en
alarm. Lær signalerne at kende, så du ved, hvordan du skal
forholde dig.
Driftstilstand
Normal

Signal

Betydning

Hvad gør jeg?

Rød lampe blinker
kort ca. hvert 45. sek.

Røgalarmen er i
normal drift.

Du skal ikke foretage dig noget.

Alarmen giver 1 kort
lavt bip ca. hvert
45. sek.

Batteriet er næsten
opbrugt.

Kontakt ista eller
din ejendomsadministrator.

Den røde lampe
blinker hvert 8. sek.
Alarmen giver 1 kort
lavt bip ca. hvert
45. sek.

Tryk på alarmens
centerområde for at
afbryde alarm.
Teknisk fejl.

Den røde og den
hvide lampe blinker
hvert 8. sek.
Vedligeholdstilstand

Alarmen giver 3 korte, høje alarmtoner.

Alarmtilstand

Alarmen giver 3
korte, meget høje
alarmtoner, som
gentages.

Tryk på alarmens
centerområde for at
afbryde alarm.
En testalarm er
udløst.

Du skal ikke
foretage dig noget.
Alarmen virker
som den skal. Efter
testalarmen går
røgalarmen i normal driftstilstand.

Alarmen er udløst
som følge af alvorlig
røgudvikling.

Bevar roen, bring
dig og din familie i
sikkerhed og tilkald
hjælp.

Den røde og hvide
lampe blinker.

Se afsnit om gode
råd i tilfælde af
brand.

Den hvide lampe
lyser konstant.
Den røde lampe
blinker 3 gange pr.
alarmsekvens.
Alarmen er lydløs
og den røde lampe
blinker hurtigt.
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Kontakt ista eller
din ejendomsadministrator.

En foralarm er
udløst, f.eks. som
følge af tobaksrøg
eller mados.

Du skal ikke foretage dig noget, men
vær opmærksom på
årsagen.

Røgalarmen må ikke nedtages, da det udløser en funktions alarm.

Gode råd i tilfælde af brand
I tilfælde af brand tæller hvert sekund. Bevar roen, bring
dig og din familie i sikkerhed og tilkald hjælp.

1.	Red dig selv og de, der er i fare.
2.	Råb ”det brænder”, så andre kan høre dig og komme
ud i tide.

3.	Når du er ude, så bliv ude – gå aldrig tilbage og ind
i en brændende bygning.

4.	Ring 112 for hjælp og oplys:

• Hvad er der sket?
• Hvilket telefonnummer du ringer fra?
• Hvor er ulykken sket?

5.	Bliv på stedet til brandvæsenet ankommer, så du
kan oplyse, om der savnes personer i bygningen.

Fordele ved fumonic 3
røgalarmer – kort fortalt
1.	Fjernkontrol øger sikkerheden

Røgalarmen fjernkontrolleres. Virker batteriet ikke,
udskiftes røgalarmen af sikkerhedsmæssige årsager.
Udsættes den for hærværk, registreres det ved fjernovervågning, og fejlen udbedres af ista.

2. Løbende funktionstests øger sikkerheden

 dover den løbende fjernkontrol funktionstestes
U
fumonic 3 regelmæssigt. Det øger sikkerheden for, at
du altid har en vedligeholdt og velfungerende alarm.
Der testes bl.a. for tilstopning og hærværk (forsøg på
afmontering/manipulation). Det er også muligt at
foretage manuelle tests.

3. LED-lys gør det lettere at finde vej

I tilfælde af alarm udsender røgalarmen et LED-lys,
der trænger igennem røgen og hjælper dig med at
orientere dig – selv i et mørkt og røgfyldt lokale.
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Kontakt Varmekontrol på 96 30 24 44,
hvis du oplever akutte fejl på din røgalarm.

Varmekontrol A/S
Hobrovej 317 A  9200 Aalborg SV
Tlf. +45 96 30 24 44  v@rmekontrol.dk
www.varmekontrol.dk

