1. Tervetuloa

2. Kuvaus

Kiitos tämän Honeywell palo- tai lämpövaroittimen ostamisesta.
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Jokaisessa palo- ja lämpövaroittimessa on piste laidassa, joka
ilmaisee minkä tyyppinen varoitin se on.

Varoitin sopii asuntoihin (myös kiinteät loma-asunnot) la
asuntoautoihin.
Tämä ohjekirja sisältää varoittimen asennukseen ja toimintaan
liittyvää tietoa. Lue ohjekirja huolellisesti ja säilytä sitä varmassa
tallessa tulevaa varten. Kerro myös muille rakennuksessa oleville
varoittimen toiminta.

XH100

XS100

XS100T

Lämpövaroitin

Optinen
palovaroitin

Optinen-lämpö
palovaroitin

•

• •

• • •

Honeywell tarjoaa kolme paristokäyttöisen palo- tai
lämpövaroittimen mallia:

Sinulla tulee myös olla poistumissuunnitelma, jota tulee harjoitella
kerran kuukaudessa. Jokaisen asunnossa olevan tulee tuntea
hälytyssignaalit, jotta he osaavat reagoida niihin viiveettä.

XH100 on lämpövaroitin hyväksytty BS5446-2:2003 mukaan.
XS100 on optinen palovaroitin hyväksytty EN14604:2005
mukaan ja käyttää vain optista tunnistustekniikkaa.

Varoitukset
Pölyn ja lian kertymisen ehkäisemiseksi, palo- tai lämpövaroitin on
irrotettava asennuslevystä pölyä tai roskia tuottavan rakennustyön
ajaksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on varoittimen tuuletusaukot
peitettävä teipillä, rakennustöiden ajaksi.

XS100T on optinen-lämpö palovaroitin hyväksytty
EN14604:2005 mukaan, joka käyttää kaksoistunnistustekniikkaa
vasteaikojen nopeuttamiseen, useampien tulipalotyyppien
tunnistamiseen ja vikahälytysmäärien vähentämiseen.

Kun varoitin on peitetty, ei se tunnista paloa tai savua, joten on erittäin
tärkeää poistaa teippi rakennustöiden päättyessä siltä päivältä ja
asentaa teippi uudestaan seuraavana päivänä.

Kaikissa on suljettu paristo 10 vuoden käyttöiällä ja takuulla. Niissä
on selkeä, näkyvä tilailmaisin virralle (vihreä), vialle (keltainen) ja
kolme suurta hälytysilmaisinta (punainen).

Varoitin on suljettu pysyvästi, joten älä yritä avata sitä.

0333
DOP-RSA002
DOP-RSA003
EN 14604:2005/AC:2008

KM 630857
BS 5446-2:2003

KM 634563
BS EN 14604:2005/AC:2008

XS100- ja XS100T-palovaroittimiin kiinnitetty CE-merkki
vahvistaa, että ne ovat tuotteisiin soveltuvien Euroopan
direktiivien ja etenkin Rakennustuoteasetuksen 305/2011
suhteen standardin EN 14604 yhtenäistettyjen määritysten
mukaisia.
BSI Kitemark on tuotteen tai palvelun sertifiointimerkki, joka
esittää että se on testattu riippumattomasti ja todettu vastaavan
olennaisia laatu- ja turvallisuusstandardia.

Kaikki Honeywell X-sarjan varoittimet (mukaan lukien
X-sarjan häkävaroittimet) voidaan liittää yhteen langattomasti
liitäntämoduulilla. Tämä tarkoittaa, että jos yksi X-sarjan varoitin
antaa hälytyksen, lähettävät kaikki liitetyt varoittimet myös kovan,
(85dB) äänihälytyksen. Tämä on erityisen käytännöllistä, kun asut
suuressa tai monikerroksisessa rakennuksessa. Verkkoon voidaan
liittää enintään 32 laitetta. Tähän käsikirjaan sisältyy joitain
langatonta moduulia koskevia tietoja. Jos varustettu, moduuli
käyttää langaton-ilmaisinta (sininen) palo- ja lämpövaroittimissa.
XH100 antaa palohälytyksen, kun varoittimen lämpötila nousee
58 °C:seen.

Tämän lisäksi kaikissa versioissa on äänihälytys ja TEST/HUSH
painike.

Jos hälytyksen syy on epävarma, niin pitää otaksua, että hälytys johtuu
tulipalosta ja rakennus pitää evakuoida.
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3. Palo- ja lämpövaroittimien toiminta
Erilliset, merkityt ilmaisimet
jokaiselle virtatilalle
• Virta
•	Vika (esim. käyttöiän
päättyminen)

Puhdista etuosa ja käyttöliittymä
• Ilmaisimet näkyvät vain laitteen ollessa päällä
Selkeät ja suuret
hälytysilmaisimet
• Näkyvissä jokaiselta puolelta

*Huomaa: Virtavalo voidaan sammuttaa alkuasennuksen
yhteydessä, esim. asennuksessa makuuhuoneeseen. Katso
lisätietoja asennusohjeesta.

Hälytys

Suuri, helposti käytettävä
painike
• Vian poisto
• Varoittimen hiljentäminen
• Testi hiljennetyllä
äänentasolla

Jos tulipalo havaitaan, punainen HÄLYTYS -ilmaisin vilkkuu
ja voimakas äänimerkki kuuluu jatkuvasti. Poistu tiloista
välittömästi ja soita hätänumeroon. (Älä pysähdy keräämään
omaisuutta tai soittamaan apua.)

Pyöreä muotoilu antaa
näkymättömän profiilin

Virta

Vika

Hälytys

Jos kuitenkin olet varma, että kyseessä on ruoanlaitosta tai
palaneesta paahtoleivästä johtuva väärä hälytys; voit painaa
TEST/HUSH -painiketta varoittimen sammuttamiseksi 5
minuutiksi ilman puhdistamiseksi.
Varoitus: Jos et ylety varoittimeen lattialta, käytä harjanvartta
(tai vastaavaa) testipainikkeen painamiseen. Älä kiipeä minkään
päälle yltääksesi painikkeeseen.

Kaikissa varoittimissa on kolme (neljä jos varustettu
langattomalla moduulilla) tilailmaisinta ja TEST/HUSH painike.
Vihreä VIRTA -valo ilmaisee, että yksikkö on käytössä ja toimii
oikein.
Punainen HÄLYTYS -valo ilmaisee, että tulipalo on havaittu.

Huomaa: Hälytyksen HILJENNYS-toiminto hiljentää hälytyksen
5 minuutiksi jonka jälkeen varoitin palaa täyteen herkkyyteen.
Hälytyksen HILJENNYS-toimintoa voidaan käyttää toistuvasti
tarvittaessa.

Keltainen VIKA -valo ilmaisee, että yksikkö ei toimi oikein.
- TEST/HUSH -painiketta käytetään yksikön testaamiseen tai
hälytyksen tai vikasignaalin mykistämiseen.

Viat

Normaali toiminta

Jos yksikkö on VIKA the KELTAINEN valo vilkkuu minuutin välein
äänimerkin kanssa. (Ainoa poikkeus on langattoman moduulin
vika, jolloin 3 äänimerkkiä kuuluu. Katso tässä tilanteessa
lisätietoja langattoman moduulin käyttöohjeesta).

Vihreä VIRTA -valo vilkkuu kerran minuutissa ilmaisten, että
varoitin on toiminnassa*.
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Kun varoitin vikatilassa on paikannettu, voidaan äänimerkkien
ja vilkkumisten määrän laskemisella määrittää, onko kyseessä
langaton moduuli tai palohälytin.

Hälytys
(Punainen)

Virta
(Vihreä)

Vika
(Keltainen)

tai
•	XS100T optisen-lämpö varoittimen, joka käyttää valon
hajontaperiaatetta yhdessä lämpötunnistimen kanssa
tai
• XH100 Lämpövaroittimen (vain BSi:n sertifioima)

Viat on tarkistettava ja korjattava välittömästi. Kun löydät vialliset
varoittimen:

 	Varoittimeen sisältyy huoltovapaa paristo, joka antaa 10
vuoden käyttöiän

•	Tarkista ‘Vaihto...’ päivämäärä ja vaihda varoitin, jos se on
päättynyt.

 Ruuvit ja tulpat varoittimen asennukseen
 Asennus- ja huolto-ohjeet

•	Tarkista kaikki muutkin varoitinmoduulit, jos yksi moduuli on
ohittanut ‘Vaihto...’ päivämäärän.
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Varoitus

Automaattinen itsetesti
Palo- tai lämpövaroittimessa on itsetesti, joka suoritetaan
automaattisesti 10 sekunnin välein.

Ääni

Normaali toiminta
Ei savua ja/tai lämpöä

NORMAALI TOIMINTA*
Vilkkuu kerran minuutissa. *NB -valo voidaan kytkeä pois (katso asennusosa)

Savua ja/tai lämpöä havaittu

HÄLYTYS
3 kolme merkkiääntä ja vilkuntaa jatkuvasti 60 minuutin ajan. Tämä toistetaan sitten 30 sekunnin välein.

ETÄPALO- TAI
LÄMPÖVAROITIN
tai ETÄHÄKÄVAROITIN**

 •	XS 100 optisen palovaroittimen, joka käyttää valon
hajontaperiaatetta

5. Testaamaan varoitin
Merkitys

***

Tämä pakkaus sisältää:

Äänimerkki voidaan hiljentää 24 tunniksi painamalla TEST/
HUSH -painiketta, kunnes keltainen LED vilkkuu. Painamalla
painiketta uudestaan palauttaa äänimerkin. 24 tunnin aikaväli
voidaan käynnistää uudestaan painamalla TEST/HUSH -painiketta
kahdesti. Kun etävika tapahtuu, paina TEST/HUSH -painiketta
vikatilassa olevassa varoittimessa, joka hiljentää muut verkossa
olevat varoittimet.
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Valot ja ääni

Vaihtopäivä on myös painettu yksikön reunaan, sen
vaihtamiseksi ennen käyttöiän päättymisen signaali kuuluu.
Tähän päivämäärään sisältyy 6 kk varastointiaika, ts. viimeisin
yksikön vaihtopäivä.

Kun verkotettu varoitin on vika- tai hälytystilassa, kaikki verkon
varoittimet uikuttavat. Vikatilassa oleva tai palon havainnut varoitin
uikuttaa ja vilkkuu. Vain vikatilassa oleva tai palon havainnut
varoitin voidaan vaientaa, jolloin verkotetut varoittimet vaikenevat.

3. Palo- ja lämpövaroittimien toiminta jatkuu
Tila

Huomaa: Vikasignaalin voi aiheuttaa heikko paristo tai sähkövika,
yksikköön päässyt pöly joka haittaa optista tunnistinta.

Jos verkkoon on liitetty muita varoittimia, vilkkuvat ne äänimerkin
kanssa joka 4. tunti ilmaisten, että jossakin verkon varoittimessa
on vika, joka on tutkittava.

Liitetyllä palo- tai lämpövaroittimella havaittu tulipalo tai liitetyllä häkävaroittimella havaittu häkävuoto

Palo- tai lämpö HÄLYTYS: 3 äänimerkkiä jatkuvasti / Häkä-HÄLYTYS: 4 äänimerkkiä jatkuvasti.

Jos et ylety varoittimeen lattialta, käytä harjanvartta (tai
vastaavaa) testipainikkeen painamiseen. Älä kiipeä minkään
päälle yltääksesi painikkeeseen.

Kuukausittainen testi
Palo- tai lämpövaroitin tulee testata kuukausittain kaikkien valojen
ja äänisignaalien toiminnan tarkistamiseksi.
Paina TEST/HUSH -painiketta 1 sekunti koko testijakson
käynnistämiseksi, joka näyttää kaikki valot/ilmaisimet (vihreä,
keltainen, punainen) ja lähettää äänimerkit hiljennetyllä tasolla.
Pidä TEST/HUSH -painike painettuna vähintään 10 sekuntia täyden
85dB äänentason testaamiseksi.

1s

Yksikkötila

2s

Langattoman varoittimen toiminnan testaamiseksi, pidä test/
hush -painike painettuna yhdessä varoittimessa. Kun varoitin
on suorittanut täyden äänentason testin, siirtyy se etätilaan ja
punainen LED vilkkuu ja äänimerkki kuuluu joka 6. sekunti.
Tämä toistetaan kaikissa liitetyissä varoittimissa, jolloin jokainen
liitetty varoitin voidaan testata samalla kertaa. Paina test/hush
-painiketta uudestaan palauttaaksesi varoittimet normaaliin
toimintaan. Varoittimet palaavat myös normaaliin toimintaan 10
minuutin kuluttua, jos test/hush -painiketta ei paineta.
Lisätietoja saat langattoman moduulin käyttöohjeesta.

Testi/mittaustilan yleiskuvaus
Paina
painiketta

Kuukausittainen testi langattomalla toiminnolla

3s

4s

Vihreä vilkkuu + äänimerkki
Keltainen vilkkuu + äänimerkki
Punainen vilkkuu + äänimerkki

5s

6s

Alennetun äänentason
hälytyskuvio

7s

8s
Tauko

9s

10s

11s

12s

13s

14s

15s

Korkean äänentason hälytyskuvio

Tauko

Vika langattomasti liitetyssä laitteessa

ETÄYKSIKÖN
VIKA**

Tehdään myös painike vapautettuna
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Verkotetut yksiköt – 4 äänimerkkiä ja 4 vilkuntaa 4 tunnin välein. Vika näytetään verkossa

***

VIKA LANGATTOMASSA MODUULISSA

Palaa normaaliin tilaan heti vapautuksen jälkeen

16s

17s

18+s
Etätesti* (katso
‘Kuukausittainen
testi langattomalla
toiminnolla alla)
Painike voidaan
vapauttaa
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Langaton moduuli ei toimi oikein. Katso lisätietoja langattoman moduulin
käyttöohjeesta

Käyttö- ja
asennusohjeet

Viallinen yksikkö – 3 äänimerkkiä ja 3 vilkuntaa joka minuutti. Vikaa ei näytetä verkossa

***

Yksikön käyttöikä on päättynyt ja se on vaihdettava

VIKA-tilassa
1 äänimerkki ja 1 vilkunta joka minuutti
*ellei valoa ole kytketty pois asennuksen yhteydessä
**Käytössä vain, kun langaton lisämoduuli on asennettu. Vasta vaientamalla vikatilassa oleva tai palon havainnut varoitin saadaan verkotetut
varoittimet vaiennettua. Katso kohdassa 1 olevaa varoitusta
***ellei mykistetty painamalla TEST/HUSH -painiketta

4. Käyttöä koskevat huomautukset
Palo- ja lämpövaroittimet eivät tarvitse huoltaa muutoin kuin
puhdistamalla ajoittain sen ulko-osat kostealla liinalla ja miedolla
pesuaineella.

Varoitus

Yhteystiedot
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com
Honeywell A/S
Nordic & Baltic E&ES
Strandvejen 70
DK-2900 Hellerup1

Älä maalaa tunnistinta

Varmista palovaroittimelle (XS100T, XS100) etteivät reiät
varoittimen etuosassa ole tukkiutuneet pölyllä tai lialla.

Puhelin: +358 20 752 2000
Email: ecc.finland@honeywell.com

Pöly ja kerääntyneet hyönteiset voivat heikentää palovaroittimen
toimintaa. Käytä pölynimuria varmistaaksesi, että se on puhdas
ja pölystä vapaa.

Toimii Life Safety Distribution GmbH, Javastrasse 2,
8604 Hegnau, Switzerland kanssa ja puolesta oman
valtuutetun edustajan Honeywell Inc. kautta.

Huomaa:
Olemme kaikin keinoin pyrkineet takaamaan
tämän julkaisun täsmällisyyden, mutta emme
vastaa virheistä tai laiminlyönneistä. Tiedot ja lait
voivat muuttua, ja siksi asiakkaiden kannattaa
hankkia uusimmat säädökset, standardit
ja ohjeet. Tätä julkaisua ei ole tarkoitettu
sopimuspohjaksi. Säilytä tuotteen asiakirjat koko
sen käyttöiän ajan.

I56-6211-000
MAN0982_Issue 1_01/15_FI
© 2015 Honeywell Analytics
13

14

X-sarjan paristokäyttöiset palo- ja lämpövaroittimet
XS100T Optinen-lämpö palovaroitin
XS100 Optinen palovaroitin
XH100 Lämpövaroitin

7. Asennus – Minne varoitin sijoitetaan

6. Tekniset tiedot
Luotettavuus
Tunnistuspe- XS100T: Optinen lämpöavustuksella
riaate
XS100: Optinen
XH100: Lämpö
Hyväksynnät: XS100T, XS100: CE EN14604:2005/AC:2008
XH100:
BS5446-2:2003
BSi Kitemarked
Muut yhden- RoHS, REACh, R&TTE ja EMC
mukaisuudet
Itsetestitoi10 sekunnin välein
minto
Käyttöikä ja 10 vuotta
takuu
Käyttöympäristö
Lämpötila

-10 °C - 55 °C

Kosteus

25-95 % Suhteellinen kosteus (ei kondensoituva)
IPX2D

IP-luokitus

Sähkö- ja yhteysliitäntä
Virtalähde
Langaton
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Pitkäikäinen Litiumparisto, 3V, suljettu
Erikseen myytävä langaton liitäntämoduuli
XW100 on saatavissa

Käyttöliittymä
Visuaaliset
ilmaisimet

Äänihälytys
Painike

Tässä osassa on suosituksia paristokäyttöisen palo- ja
lämpövaroittimen sijoittamiseksi asuintaloihin. Noudata
maakohtaisia määräyksiä ja ohjeita, kuten Iso-Britannian BS58396 tai Saksan DIN14676. Esimerkiksi tietyt maat vaativat liitetyn
verkkovirtakäyttöisen palo- tai lämpövaroittimen asentamisen.
Palo- tai lämpövaroittimen valinta riippuu kohdasta, johon se
asennetaan.

Suositellut sijainnit

Varoitus

Varoittimet tulee sijoittaa kattoon, mahdollisimman lähelle
huoneen keskustaa, mutta vähintään 50 cm (10 tuumaa)
etäisyydelle seinistä tai valaisimista. Tämä on kuolleen ilman
välttämiseksi huoneen nurkissa, josta savu ei ehkä
tavoita varoitinta tai mahdollinen valaisin
estää sen.

<7,6 m

Minne palovaroitin (XS100T ja XS100) asennetaan

Minne lämpövaroittimet (XH100) asennetaan
Lämpövaroittimet Tulee asentaa kohtiin, joissa palovaroittimia ei
voida käyttää, koska savu, höyry tao kondenssi ei vaikuta niihin,
esim. keittiöt, kylpyhuoneet tai autotallit.
Optimaalinen

Varoitin tulee asentaa kohtaan jossa kuulet sen nukkuessasi,
esimerkiksi käytävälle makuuhuoneen ulkopuolella. Tämä suojaa
myös portaikosta yläkertaan nousevalta savulta.
18

tyyppi
Mitat
Toimituksen
sisältö

Pahvilaatikko euro-aukkoripustimella
119 x 119 x 55 mm
Palo- tai lämpövaroitin suljetulla paristolla
Asennussarja: Ruuvit + tulpat
Käyttöohje
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7. Asennus – Minne varoitin sijoitetaan jatkuu
Varoittimien käyttö verkossa
Verkotetut varoittimet voivat varoittaa mahdollisista
tulipalovaaroista nopeammin. Ne toimivat alla kuvatulla tavalla.
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9. Asennus – Varoittimen kiinnitys
Varoitinpakkaus sisältää:

Varoittimen asennus kattoon

•
•
•
•

Keskireikää voidaan käyttää yksikseen, jos erityinen kiinteä
kiinnitys vaaditaan, kahta uraa voidaan käyttää

1 x Palo- tai lämpövaroitin
1 x Kattoasennuslevy
Tulpat ja ruuvit
Ohjeet (tämä asiakirja)

1. Sijoita asennuslevy kohtaan, johon haluat asentaa varoittimen.
2. Merkitse ruuvinreikien sijainti kynällä.
3.	Poraa yksi tai kaksi läpimitaltaan 5 mm:n reikää ja >25 mm:n
syvyistä reikää ja asenna muovitulpat.
4.	Kiinnitä asennuslevy kattoon mukana toimitetuilla ruuveilla.

Varoittimen asennus seinään

8. Asennus – Minne varoitinta ei asenneta

Joskus on hyvä asentaa lisävaroittimia seinään katon sijaan.
Tämä voi olla tarpeen erittäin korkeissa pystytiloissa, kuten
portaikot, koska lämpö ja savu voi nousta nopeasti ja ohittaa
'kuolleen ilman' kohdat, joita voi muodostua porrastason alle.
Se voi myös varoittaa asukkaita vilkkuvalla valolla portaiden
yläpuolella vaarasta alemmassa kerroksessa ennen heidän
laskeutuessa sinne.

Varoitus
Valinnainen virtavalon sammutus voidaan suorittaa vain
ensimmäisen 30 sekunnin aikana, kun varoitin on painettu
asennuslevyyn!
Virtavalon sammuttamiseksi, paina TEST/HUSH -painiketta
viisi kertaa ensimmäisen 30 sekunnin aikana, kun varoitin on
asennettu asennuslevyyn. Virtavalo vilkkuu joka kerta, kun TEST/
HUSH -painiketta painetaan. Jos sammutus onnistuu, vihreä
VIRTA -valo vilkkuu viisi kertaa peräkkäin äänimerkin kanssa

Kiinnike murrettavalla
osalla

Palovaroitinta (XS100T, XS100) ei tule asentaa kylpyhuoneeseen
tai keittiöön, jossa höyry tai savu voi johtaa vikahälytyksiin tai
autotalliin, jossa se voi reagoida ajoneuvon pakokaasuihin.

Varoitin on kiinnitettävä vaakasuuntaan ja kattoon käyttämällä
mukana toimitettua asennuslevyä. Asennuslevy voidaan kiinnittää
kattoon keskireiästä tai kahdella uralla katon asennuslevyyn (katso
kaavio).

Minne ei lämpövaroitinta (XH100) asenneta

Varoittimen asennus levyyn kytkee sen päälle.

Lämpövaroittimia ei tule asentaa kohtiin, joissa paikalliset
määräykset vaativat EN14604 mukaisen palovaroittimen. Ota
yhteyttä palolaitokseen, jos olet epävarma.
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14. Remontti ja rakennustyöt
Suosittelemme, että peität tai irrotat varoittimen remontin
ja korjaustöiden aikana sen suojaamiseksi tahattomalta
toiminnalta, vaurioilta tai pölyltä ja lialta.

Lue ensin luku yllä ja päätä, haluatko että virtavalo vilkkuu.
Varoittimen kytkeminen päälle:
1. Aseta varoitin katon asennuslevyyn n. 10 mm keskikohdasta
2.	Paina asennuslevyä vastaan ja työnnä varoitinta
sivusuunnassa, kunnes lukituskielekkeet napsahtavat
3. Yksikkö kytkeytyy päälle automaattisesti

Lukitus-/
vapautuskieleke
(irrotettava)
Päällekytkentätoiminto

12. Suojattuun kattoasennukseen

1. Katkaise irrotettava kieleke. Käytä pihtejä tarvittaessa.
2. Kiinnitä varoitin paikalleen kattoon.

13. Varoittimen sammutus
Varoitin sammutetaan irrottamalla sen asennuslevystä. Irrota
varoitin painamalla kielekettä varoittimen reunassa, ja työnnä
varoitin sivulle sen irrottamiseksi asennuslevystä. Jos suojattua
kielekettä on käytetty, aseta pieni ruuvitaltta varovasti rakoon ja
paina hieman varoittimen työntämiseksi sivuun.

3. Varoitin voidaan nyt vain poistaa (ja sammuttaa) ruuvitaltalla

Toiminnan
‘kytkeminen pois
päältä’

25

16. Vianetsintä ja avun saanti
Jos olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti ja varoitin ei silti toimi,
ota yhteyttä lähimpään 'Yhteystiedot' osassa olevaan asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme asiantuntijat voivat ratkaista
ongelman nopeasti. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Varoittimen palauttamiseksi korjattavaksi tai vaihdettavaksi,
käytä alkuperäistä pakkausta tai aseta se kestävään laatikkoon
tai pehmustettuun kirjekuoreen vian kuvauksen kanssa. Tahattoman aktivoinnin estämiseksi kuljetuksen aikana, irrota varoitin
asennuslevystä.
Ilmoita postille, että pakkaus sisältää suljettuja paristoja, koska
niiden lähettäminen voi olla kiellettyä.
Ostotodistus on liitettävä mukaan, jos vaadit korjausta takuuaikana.
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17. Käyttöiän päätyttyä
Tämä tuote noudattaa Sähkö- ja elektroniikkaromun
(WEEE) Direktiiviä 2002/96/EC.
Osat tai kokoonpanot tällä tai vastaavalla symbolilla ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä tai yhdyskuntajätteenä.
Sähköromu (käyttöiän päätyttyä) on hävitettävä WEEEjätehuoltoyrityksessä.
Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen,
jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi lisätietoja
kierrätyksestä WEEE.

18. Vastuuvapautuslauseke
Palo- ja lämpövaroittimet on tarkoitettu ilmoittamaan mahdollisesti
vaarallisesta savusta tai tulipalosta. Niitä ei ole tarkoitettu
tulipalon sammuttamiseen, paikantamiseen tai tietyn tulilähteen
rekisteröimiseen. Honeywell ei tästä syystä ole vastuussa
mistään tulipalotutkimuksen tai huoltokäynnin kuluista hälytyksen
vasteena.
Pöly ja hyönteiset eivät ole meidän hallinnassamme. Nämä ovat
täysin mahdottomia ennakoida ja niitä pidetään normaalina
kulumisena. Siksi likaantuminen ei kuulu takuun piiriin.
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Varoittimien asennusmenetelmä on sama kuin
kattoasennuksessa, mutta voit joutua sijoittamaan
lukituskielekkeen alaosaan tai laidalle, jossa siihen pääsy on
helpompaa.
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11. Kytkentä päälle ensimmäisen kerran

Varoitin voidaan lukita suojatulla kielekkeellä asennuslevyyn. Tämä
on poistettava ennen asennusta.

Jos käytät tätä menetelmää, varoittimet tulee asentaa kohtaan,
jossa ne näkyvät ylhäältä, ja etäälle nurkista ja esteistä.

Huomaa: Erikoisolosuhteissa varoitin voidaan kiinnittää seinään.
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10. Virtavalon vilkkumisen sammutus
Kun varoitin on asennettu asennuslevyyn vihreä virtavalo vilkkuu
kerran minuutissa ilmaisten, että paristot ovat OK. Tämä voi
kuitenkin häiritä makuuhuoneessa, joten toiminto voidaan
sammuttaa.

Tyydyttävä

Huomaa: Kansalliset määräykset koskien
palovaroittimien määrää ja sijoitusta eroavat. Jos olet
epävarma, ota yhteyttä palolaitokseen.
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Minne ei palovaroitinta (XS100T ja XS100) asenneta

Pakkaus

15–30 cm

Palovaroitin tulee asentaa kaikkiin huoneisiin, paitsi keittiöön,
kylpyhuoneeseen tai autotalliin.. Vähintään yksi palovaroitin
tulee asentaa talon jokaiseen kerrokseen, sekä portaikkoihin. Kun
XS100-palovaroitin on riittävä tähän tarkoitukseen, XS100T optistalämpö palo- ja lämpövaroitinta suositellaan käyttöön poistumisteillä
ja portaikoissa, koska se havaitsee lämpömuodostumat ahtaissa tai
korkeissa paikoissa, joissa savu ei ehkä tavoita varoitinta.

Virta: Vihreä LED
Hälytys: 3 suurta punaista LED-valoa
Vika: Keltainen LED
Langaton (jos asennettu): Sininen LED
>85 dB @ 3 m voimakkaalla hälytysäänellä (3
äänimerkkiä)
Testi alennetulla äänentasolla
Varoittimen hiljentäminen
Vian poisto (24 tuntia)

Ø 116 mm x 42 mm
185 g

>50 cm

>70 cm

Tuote
Koko
Paino

Asentajan vastuulla on varmistaa, että tuote asennetaan
voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jos olet epävarma,
pyydä neuvoa pätevältä ammattiasentajalta.
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19. Takuu
Honeywell takaa uuden häkävaroittimesi 10 vuoden ajaksi
ostopäivästä lähtien tai laitteen reunaan merkittyyn eräpäivään
asti (ensin tapahtuvaan ajankohtaan asti), tässä käyttöohjeessa
esitetyllä tavalla.
Takuuaikana korjaamme tai vaihdamme oman harkintamme
mukaan mitkä tahansa palo- tai lämpövaroittimen materiaalin tai
työn laadun puolesta vialliseksi todetut häkävaroittimen osat.

Varmista, että vaihtoehtoiset turvallisuusjärjestelyt ovat käytössä
varoittimen ollessa peitettynä tai poissa käytöstä ja varmista,
että suojaus poistetaan töiden päättyessä siltä päivältä. Tämän
laiminlyöminen voi johtaa hengenmenetykseen.

15. Yhdenmukaisuus
XS100 ja XS100T on testattu ja hyväksytty standardin EN 14604
ja rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisiksi.
XW100-radiomoduuli on radio- ja telepäätelaite- sekä
radiolaitedirektiivin mukainen.
XS100T, XS100 ja XH100 noudattavat voimassa olevia EMC- ja
ROHS-direktiivejä.
XH100 on testattu ja hyväksytty BS 5446-2 mukaan, asuntojen
palontunnistus ja -varoituslaitteiden, määritysten mukaan
lämpövaroittimille.
Nämä vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat ladattavissa
osoitteessa homesafety.honeywell.com.
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20. Mitä teen palohälytyksen sattuessa
•	Suorita hälytys huutamalla tulipalo, tulipalo, tulipalo tai
hakkaamalla metalliesineitä yhteen.
• Mene suoraan ulos käyttämällä läheisintä pakotietä.
•	Älä pysähdy tutkimaan palon syytä tai keräämään arvoesineitä
tai lemmikkejä.
•	Käytä pakoreittiä kaikkien poistamiseksi ulos ja tapaa
sovitussa kohdassa.

Emme kuitenkaan ole velvoitettuja korjaamaan tai vaihtamaan
laitetta, joka todetaan vialliseksi sen vaurioitumisen, laiminlyönnin
tai kohtuuttomien käyttötapojen seurauksena, tai jos laitteen osia
on käsitelty tai purettu osiin (muuten kuin tässä käyttöohjeessa on
esitetty).

•	Sulje auki olevat ovet ja avaa vain ovet, joiden kautta sinun on
kuljettava. Tämä ehkäisee tulen leviämisen nopeasti.

Tuotteen takuu ei korvaa lakisääteisiä oikeuksiasi, mutta
velvollisuutemme takuun mukaisesti on rajoitettu viallisen tuotteen
hintaan.

•	Jos savua on paljon, konttaa lattialla, koska ilma ja näkyvyys
on parempi.

Missään tapauksessa emme ole vastuussa (a) mistään suorista,
epäsuorista, satunnaisista, seuraukseen perustuvista hävikeistä;
(b) liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista hävikeistä; (c)
tuoton menetyksistä; (d) voittojen menetyksistä; (e) kiinteistön tai
pääoman käytön menetyksistä; (f) oletettujen säästöjen tai tietojen
menetyksistä, jotka johtuvat tuotteen käytöstä.
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•	Kokeile ovia ja kahvoja kämmenselällä. Jos ne tuntuvat
kuumalta, älä avaa ovea, koska tulipalo on sen toisella
puolella.

•	Kun olet päässyt ulos rakennuksesta, soita hätänumeroon.
Ilmoita operaattorille nimesi ja osoitteesi.
•	Älä palaa rakennukseen mistään syystä. Jos joku vielä sisällä,
kerro siitä palokunnalle – he löytävät henkilön nopeammin ja
turvallisemmin kuin sinä.
•	Etsi turvallinen paikka palokunnan odottamiseksi. Kun he
saapuvat, yritä antaa heille mahdollisimman paljon tietoja
tulipalosta ja rakennuksesta.
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