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1. Beskrivelse
Smart røgalarm.
Passer til vores Smart Alarm fra Smart Home.
Fungerer via App, og kan give push besked hvis detektere røg.
Modtag en push besked ved lavt batteri eller mute røgalarmen.

2. Sikkerhed
●

●
●
●
●

●
●

Røg- og varme detektoren er beregnet til at opfange røg og varme. Apparatet
opfanger ikke gas. Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Hvis apparatet
opfanger røg eller varme, lyder alarmen, og LED-indikatoren blinker rødt uafbrudt
indtil kilden fjernes.
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål.
Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er
beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes. Apparatet har en begrænset
levetid.
Udskift apparatet 10 år efter købsdatoen.
Skriv købsdatoen på brugsanvisningen for fremtidig reference.

ADVARSEL
3. Batteri sikkerhed
Risiko for stød ved
● Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
åbning af produktet.
● Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
● Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
● Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
● Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
● Udsæt ikke batterierne for vand.
● Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
● Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal
batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
● Hvis batteri væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk
vand.

4. Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag,
beder vi dig besøge www.s-home.dk
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1. Testknap
2. LED-indikator
3. Sirene
4. Røg indtag
5. Monteringsbeslag

5. Installation (fig. B)
Advarsel!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brug ikke enheden udendørs.
Udsæt ikke enheden for vand eller fugt.
Monter apparatet utilgængeligt for børn.
Monter mindst et apparat på hver etage. Det anbefales at montere et apparat i hvert af
de anbefalede områder.
Monter ikke apparatet i badeværelser, toiletter eller andre rum, hvor det kan udløses af
damp eller kondens. Installer apparatet mindst 3 meter væk fra disse lokaler.
Apparatet må ikke installeres i lokaler hvor der regelmæssigt forekommer normal
forbrænding.
Indstiller ikke apparatet i rum med temperaturer under 5 °C eller over 37 °C.
Monter ikke apparatet i støvede eller snavsede omgivelser.
Monter ikke apparatet nær døre og vinduer.
Monter ikke apparatet nær radiatorer eller luftblæsere på vægge eller lofter.
Monter ikke apparatet bag gardiner eller møbler.
Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.
Mal ikke over apparatet.

side 2

6. Anvendelse LED-indikator
Normal drift

LED’et blinker rødt en gang
hver 40. sekund.

---

Røg/ varmedetektor

Der lyder en alarm, og LED’et
blinker rødt uafbrudt indtil
røgen eller varmen fjernes.

Fjern røgen eller varmen.

Advarsel om lavt batteriniveau

Alarmen bipper kort én gang
hver 40. sekund, og et LED’et
blinker.

Foretag en af disse
handlinger:
●
Udskift batteriet.
●
Tryk på testknappen
for at sætte alarmen på
pause i 8 timer

Defekt

Alarmen bipper kortvarigt hver
40. sekund.

Udskift enheden.

Alarmen lyder ikke, når den
testes

Fjern alarmen fra beslaget, og
kontroller, om batteriet er
korrekt tilsluttet batteristikket.

Hvis batteriet er korrekt
tilsluttet, og røgalarmen ikke
lyder, når den testes, skal du
udskifte enheden.

Alarmen lyder anderledes end
normalt

Alarmen fungerer korrekt.

Rengør alarmen i henhold til
afsnittet: Rengøring og
vedligeholdelse.

7. Opsætning i Smart Life app
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hent, installer og start app'en ”SmartLife” fra Apple App Store eller Google Play
Store på din mobile enhed.
Opret en ny konto eller log ind med din nuværende konto.
Tryk på ”+” for at tilføje enheden.
Vælg det korrekte produkt fra listen.
Sæt batterierne (2x AA, alkaliske) i batterirummet.
Tryk på testknappen 3 gange på 2 sekunder.
Når LED’et tændes, bekræftes det i appen.
Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
Indtast enhedens navn.
Monter apparatet til monteringsbeslaget. Se illustrationerne for korrekt
placering af apparatet.
Afprøv alarmen. Se afsnittet ”Afprøvning af alarmen”.

OBS: Lykkes det ikke og få enheden på kan det skønnes du benytter dig af en 5 GHz
forbindelse eller at kameraet ikke er genstartet korrekt.
Vi kan anbefale du kontakter din internetudbyder og får dem til og hjælpe med at slå 2,4
GHz til. Prøv evt. igen ved du genstarter enheden eller rykker tættere på din router.
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Anbefalet installationssteder *)
Areal

Ja

Stue

X

Spisestue

X

Nej

Køkken

X

Badeværelse/toilet

X

Soveværelse

X

Korridor

X

Loftsrum

X

Kælder

X

Garage

X

Fyrrum

X

*) Kravene til installationen variere for de forskellige regioner. Kontakt dine
lokale myndigheder for at forhøre dig om eventuelle yderligere krav.
8. Afprøvning af alarmen
Alarmen skal afprøves hver uge for at sikre, at den fungerer korrekt.
Hvis afprøvningen af alarmen mislykkes, skal røgdetektoren udskiftes.
● Tryk og hold testknappen inde i 5 sekunder. Alarmen starter.
● Slip testknappen.
9. Deaktivering af lydsignal
Hvis alarmen går i gang f.eks. på grund af stegeos, så kan den stilles i
pause i 10 minutter ved at trykke på afprøvningsknappen. LED-indikatoren
blinker hver 8. sekund. Lokalisér kilden til alarmen, før lydsignalet
deaktiveres, for at sikre, at der ikke er tale om en livstruende situation.
10. Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!
● Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
● Rengør ikke enheden indvendigt.
● Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den
udskiftes med en ny enhed.
● Udskift batteriet med det samme hvis apparatet udsender lyd alarmen for lavt
batteri. Brug kun de batterier, som er specificeret i vejledningen.
● Gør apparatet rent udvendigt mindst en gang om måneden. Brug en støvsuger
med børste til at gøre apparatet rent udvendigt.
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11. Tekniske data
Batteri
Batteritype

2 x AA, alkaliske

Nominel
spænding

1,5 V DC

Anbefalede
batterier

Energize E91
Vold Peak group: GP 15A LR6
Raymax: LR6

Wi-Fi
Trådløs frekvens

2,4 GHz

Trådløs transmission
strøm

< 450 mA

Trådløs afstand

> 30 m

Samlet maksimale
transmissions strøm

17 dBm

Frekvensområde

2,412 - 2,484 MHz

Producent
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederlandene
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