
EL-INSTALLATIONER        

I dette afsnit kan I finde oplysninger og gode råd om drift og vedligeholdelse af  

elinstallationer, som anvendes i lejligheden. Leverandørernes bygningsdelskort, bilag 

samt vejledninger på elinstallationerne ligger sidst i afsnittet.  

EL-TAVLE  

Inde i teknikskakten sidder lejlighedens el-tavle (se billede nede under), som består af et HPFT 

relæ (komponent markeret med blåt) og sikringsgrupper i lejligheden (komponenter markeret med 

grønt).  

Vedligeholdelse:  

En gang om året skal der visuelt ses efter revner, skader osv. på el-tavlen, såfremt der er 

noget skal der tagets kontakt til en fagmand.  

Rengøres:  

Efter behov kan den tørres over med en tør klud. OBS Skrappere rengøringsmidler eller 

skuremidler vil beskadige overfladen og komponenterne.  

HPFI RELÆET  

HPFI-relæet (komponent markeret med blåt) er en fejlstrømsafbryder, 

som er påkrævet i boliginstallationer for at beskytte jer som 

beboere.  

Et HPFI-relæ er med sin lave udløsemærkestrøm på 30 mA en god 

beskyttelsesforanstaltning i forbindelse med personers eventuelle 

berøring af spændingsførende dele.  

Relæet kan ikke forhindre at man får elektrisk stød, men det 

mindsker strømmen og derved risikoen for alvorlige følger. 

Hvis HPFI-afbrydelsen udkobler forsvinder strømmen i lejligheden.  

SIKRINGSGRUPPER 

Sikringsgrupper (komponenter markeret med grønt) betyder at lejlighedens elinstallationer er 

delt op i mindre grupper, og gør det muligt at fra- og tilkoble strømmen i enkelte 

grupper. Under hver gruppe er det beskrevet hvilke elinstallationer der hører til gruppen.   

Sikringsgrupperne beskytter også elinstallationerne mod overbelastning, og vil i disse 

tilfælde slå automatsikringen fra.  

1. gang automatsikringen slår fra i en sikringsgruppe, kan den kobles til igen.  

2. gang automatsikringen slår fra i den samme sikringsgruppe (altså en sikringsgruppe 

der har været slået fra tidligere) skal sikringsgruppens komponent skiftes af en 

fagmand, hvorefter den skal kobles til igen. Tag derfor kontakt til viceværten 

hurtigst muligt.  

-

-



Skiftes sikringsgruppens komponent IKKE 2. gang den slår fra, vil sikringsgruppen ikke 

længere virke og derved IKKE beskytte lejlighedens elinstationer mod overbelastning og i 

værste fald brand.  

ELMÅLER 

Elmåleren er placeret i kælderen på Jubilæumshuset, hvor den 

aflæser lejlighedens forbrug. Elselskabet fjernaflæser 

elforbruget. 

Det anbefales at man tjekker elforbruget med jævne 

mellemrum. Alle elmålere er placeret i kælderen, der vil derfor 

være skrevet lejlighedens adresse på din/jeres elmåler, så I er 

sikre på hvilken elmåler der er jeres. Adresserne og 

installationsnummeret må ikke fjernes.  

Til sidst i afsnittet vil der være en tegningsoversigt over 

placeringen af elmålerne.  

LAMPEUDTAG 

Lejligheden er udstyret med firkantede lampeudtag som er placeret i 

væggen (se billedet til højre).   

STIKKONTAKTER  

I lejligheden findes der følgende former for EL kontakter: 

 A - En 230V stikkontakt (normal stikkontakt til elektroniske genstande)

 B – TV stik og internet stik  

 C – Blindstik 

RØGALARM 

Der er monteret røgalarm i lejligheden. For at fra- og tilkoble alarmen samt vigtige 

informationer om røgalarmen, se leverandørens bygningsdelskort.

Røgalarmen:  

Røgalarmen er fastmonteret til 230V i loftet, men har også et 9V batteri som backup i 

tilfælde af, at 230V forsyningen forsvinder (strømsvigt). Det sikrer at røgalarmen er 

funktionsdygtig, selv ved strømafbrydelse.   
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Hvis backup batteri ikke længere er funktionsdygtigt, vil røgalarmen signalere det ved at 

udsende en kort signaltone. HUSK at få skiftet batteriet, ellers er der ingen garanti for at 

røgalarmen vil virke ved eventuelle strømsvigt. Se vedhæftede funktionsdatablad punkt 

6, 7 og 8.

Vedligeholdelse:  

For at være sikker på at røgalarmen virker optimalt er det lejerens ansvar at tjekke 

følgende punkter:  

• Der skal regelmæssigt holdes øje med indikatoren på røgmelderen. 

• Røgalarmen skal testes en gang om måneden. 

• Rengør røgalarmen regelmæssigt, anvend støvsuger eller en tør klud.  

Lyder der ingen hylelyd ved testning eller blinker lysdioden ikke, og batteriet er blevet 

udskiftet, skal røgalarmen udskiftes. Kontakt da viceværten. 

Støv kan føre til en fejlalarm. Princippet med optiske røgdetektorer er at de skal reagere 

på synlige røgpartikler. Hvis der trænger en bestemt mængde røg ind i målekammeret, 

udløses alarmen.  

En optisk røgalarm kan ikke kende forskel på røg og støv, da disse partikler bliver 

detekteret ens. Hvis optikken i målekammeret er påvirket af en tilstrækkelig mængde 

støv kan det udløse alarmen.  



BYGNINGSDELSKORT 

EL – Kontakter  

Side 1 af 1

Type: FUGA Stikkontakter og afbryder  

Producent:

Navn: Schneider Electric Danmark A/S 

Adresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup 

Kontaktoplysninger: Skriv her 

Leverandør:

Navn: Uggerly Installation A/S 

Adresse: Assensvej 5, 9220 

Kontaktoplysninger: Mail: lf@uggerly.dk  

Tlf: 98 13 88 88 

Placering: 

I hele bygningen.  

Drift af produktet: 

Alle tavlens overflader besigtiges visuelt for skader, revner m.v. Ved skader kontaktes 

fagmand for udbedring

Vedligeholdelse af produktet:

Rengøring: 

Overflader bør rengøres med et rengøringsmiddel der er tilsat antistatisk 

afspændingsstof.  

Der må ikke bruges opløsningsmidler som f.eks. acetone eller fortynder. 

Evt. øvrige bemærkninger:

Evt. vedlagte bilag: 



BYGNINGSDELSKORT 

EL – Lampeudtag 

Side 1 af 1

Type/model: FUGA lampeudtad  

Producent:

Navn: Schneider Electric Danmark A/S 

Adresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup 

Kontaktoplysninger: Skriv her 

Leverandør:

Navn: Uggerly Installation A/S 

Adresse: Assensvej 5, 9220 Aalborg Øst 

Kontaktoplysninger: Mail: lf@uggerly.dk  

Tlf: 98 13 88 88 

Placering: 

I vægge i lejlighederne  

Drift af produktet: 

Tændes og slukkes ved afbryder

Vedligeholdelse af produktet:

Rengøring: 

Overflader bør rengøres med et rengøringsmiddel der er tilsat antistatisk 

afspændingsstof.  

Der må ikke bruges opløsningsmidler som f.eks. acetone eller fortynder. 

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 



BYGNINGSDELSKORT 

EL – Måler 

Side 1 af 1

Type: Hager måler ramme  

Producent:

Navn: Wexøe 

Adresse: Lejrvej 31, 3500 Værløse 

Kontaktoplysninger: wexor@wexoe.dk 45 46 58 00 

Leverandør:

Navn: Titech 

Adresse: Hammershusvej 4C, 7400 Herning 

Kontaktoplysninger: Mail: titech@titech.dk 

Tlf: 63 95 65 65 

Placering: 

I fordelerrum i kælder 

Drift af produktet: 

Målerrammerenes overflader besigtiges visuelt for skader, revner m.v. Ved skader 

kontaktes fagmand for udbedring. 

Vedligeholdelse af produktet:

Rengøring: 

Støves af med en tør klud  

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 
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Målerramme gamma for 63A stikben 9010

 

EAN 3250618100822
TYPE GA40F
LEVERANDØR Hager
VARENR 79.16.009.431
TILGÆNGELIGHED Lager
LAGERSTATUS 
PAKNINGSSTØRRELSE 1
SALGSFORPAKNING 1
ENHED Stk

Målerramme for stikbensmåler for sammenbygning med Gamma gruppetavler.  
Direkte måling 63A 3 faser + nul 
Leveres incl plomberingsskruer og sammenbygningssæt.  
Farve: RAL 9010. IP30 
Opfylder FR 2018 samt EN 61439-3.  
Selvslukkende iht. EN60695-2-10
Glødetrådstest: 850 gr.C 
Mål. H=625 mm B= 250mm D= 103mm 
 
Tilslutning: 
Standard tilslutning kobberledere klasse 2 op til 16mm2, klasse 5/6 ledere skal monteres med tylle 
 
Sløjfning:  
Sløjfning af kobberledere Klasse 5/6 op til 16 mm2 med Klauke dobbelttylle 
Anvend eventuelt sløjfeklemme type KH24C. 
 
Aluminiumsledere monteres i målerklemmen med anvendelse af klemme KF50S der håndtere 25-50mm2 
Husk rengøring og indsmøring af aluminiumslederen inden montering 
 
 

Links

GA40F.pdf

https://infovare.wexoe.dk/varer
https://infovare.wexoe.dk/varer/-/category/Vis/16.00M%C3%A5lerrammeroggruppeafs%C3%A6tninger
https://infovare.wexoe.dk/varer/-/category/Vis/16.10M%C3%A5lerrammer
http://www.schilling.dk/
http://produktbilleder.wexoe.dk/70770026566.jpg


BYGNINGSDELSKORT 

EL - Tavler 

Side 1 af 1

Type: Fællestavle og fordelingstavle i CUBIC 

Boligtavler i Schneider Minipragma MIP12312 

Producent:

Navn: Titech 

Adresse: Hammershusvej 4C, 7400 Herning 

Kontaktoplysninger: Mail: titech@titech.dk 

Tlf: 63 95 65 65 

Leverandør:

Navn: Titech 

Adresse: Hammershusvej 4C, 7400 Herning 

Kontaktoplysninger: Mail: titech@titech.dk 

Tlf: 63 95 65 65 

Placering: 

Fællestavle og fordelingstavle er placeret i teknikrum i kælder. Boligtavler er placeret i 

skakte i de enkelte lejligheder  

Drift af produktet: 

Alle tavlens overflader besigtiges visuelt for skader, revner m.v. 

Ved skader kontaktes fagmand for udbedring

Vedligeholdelse af produktet:

HPFI-relæer delen: 

 Afprøvning af testknap, én gang årligt  

 Hovedtavle, anbefales at blive termograferet hvert andet år, for at kontrollerer 

evt. løse forbindelser  

Rengøring: 

Overflader bør rengøres med et rengøringsmiddel der er tilsat antistatisk 

afspændingsstof. Der må ikke bruges opløsningsmidler som f.eks. acetone eller 

fortynder. 

Låger rengøres med alm. rengøringsmiddel og evt. med sprit.  

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 



BYGNINGSDELSKORT 

Røgalarm 

Side 1 af 1

Type/model: Unite 230V 10 års litiumbatteri 

Producent:

Navn: Unite 

Adresse: Stationsalléen 40, 2730 Herlev 

Kontaktoplysninger: info@lemu.dk, 36 95 50 00 

Leverandør:

Navn: Lemvigh Muller 

Adresse: Håndværkervej 6, 9000 Aalborg 

Kontaktoplysninger: info@lemu.dk, 36 95 50 00 

Placering: 

En i hver lejlighed.  

Drift af produktet: 

Alarmerne skal aktiveres og tjekkes om de virker, mindst 1 gang hver 6 måned.  

Vedligeholdelse af produktet:

Ved udskiftning af batterier, skal dette se med tilsvarende litiumbatterier  

Rengøring: 

Støves af med en børst eller en tør klud

Evt. øvrige bemærkninger

Røgalarm er udstyret med litiumbatteri, der har 10 år levetid  

Evt. vedlagte bilag: 

Brugermanuaul_unite_røgalarmer  



1.  PRODUKTBESKRIVELSE 

Alle Unites røgalarmer er godkendt i henhold til de nyeste og strengeste 
standarder. De fotoelektriske røgalarmer med deres unikke X-Profile-sensor-
kammer er godkendt i henhold til EN14604: 2005 og er specielt følsomme 
over for langsomme, ulmende brande, der typisk opstår i dagligstuer, sove-
værelser og entréer. De afgiver meget få fejlalarmer. 

Røgalarmerne garanteres at virke i 6 år. Levetiden kan dog reduceres væsent-
ligt, hvis røgalarmerne befinder sig i aggressive miljøer, fejlplaceres og ikke 
jævnligt rengøres og vedligeholdes i henhold til nedenstående anvisninger. 
Fejlplacering og mangel på rimelig vedligeholdelse kan også bevirke, at 
alarmerne svigter, og at garantien bortfalder.

Produktfunktioner
•  Begge modeller indeholder en strømforsyning. 7885653316 har et litium-

batteri med lang levetid, og 7885653303 har 3 stk. udskiftelige alkaliske 
AAA-batterier.

•  Afbrydelse af alarm – gør alarmen lydløs ved at holde testknappen inde 
kortvarigt. Ideel til ikke-nødsituationer, hvor der kan opstå falske alarmer, 
eksempelvis pga. damp. Den røde lampe blinker hvert 8. sekund for at 
minde om, at røgalarmen er blevet afbrudt. Alarmafbrydelse nulstilles 
autotomatisk efter 10 minutter. 

•  Den indbyggede software maksimerer røgalarmens følsomhed og mini-
merer fejl alarmer.

•  Der tændes automatisk for strømmen, når detektoren fastgøres til monte-
ringspladen, og den slukkes automatisk, når detektoren fjernes.

•  Når den grønne LED lyser permanent, betyder det, at røgalarmen forsynes 
af strøm fra elnettet. 

•  Den røde LED blinker ca. én gang i minuttet. Dette bekræfter, at røgalar-
men er forsynet med strøm og er klar til at detektere brand (passiv tilstand).

•  Røgalarmen udsender  et akustisk signal en gang i minuttet ved lavt batteri-
niveau.

•  Afbryd det akustiske signal når batterierne mangler strøm: Advarsler om, 
at batterierne mangler strøm, kan fx begynde om natten. Slå det akustiske 
signal fra i ti timer ved at holde testknappen inde. Derved behøver du ikke at 
tage røgalarmen af monteringspladen og slukke for den. Udskift de alkaliske 
AAA-batterier snarest muligt. Gælder for model 7885653303.

•  Brugervenlig, ekstra stor testknap, der afprøver følsomheden, kredsløbet, 
strømforsyningen og lydgiveren.

•  Den akustiske alarm (85 db) nulstilles automatisk, når fare tilstanden er 
overstået og luften er uden røg.

• Nem installation – skruer og plugs til fastgørelse medfølger.

•  Den indbyggede sammenkædningsfunktion gør det muligt at kombinere 
op til 15 røgalarmer, så når en af røgalarmerne aktiveres, lyder alle de 
forbundne røgalarmer på samme tid.

2. VALG OG PLACERING AF RØGALARMER

Optiske røgalarmer er de bedste til at opdage ulmende brande, såsom 
brande, der opstår i elektrisk udstyr, tøj og bløde møbeldele, f.eks. sæder, 
sengetøj, gardiner og tæpper. De er derfor mest velegnet til dagligstuer, sove-
værelser og flugtveje i private hjem.

For at opnå et minimum af beskyttelse bør du installere mindst én røgalarm 
på hver etage i dit hjem. De skal monteres i gange, korridorer og ved alle 
flugt veje fra bygningen og inden for 3 meter fra alle soveværelsesdøre. Alle 
røgalarmer bør være sammenkædede.

Anbefalede placeringer af røgalarmer i:

Etplanshjem med  
ét soveværelse

Etplanshjem med  
to soveværelser

Flerplanshjem med  
flere soveværelser

DAGLIGSTUE KØKKEN

KÆLDER

GARAGE

SOVEVÆRELSE

SOVEVÆR. SOVEVÆR.

  Røgalarmer, der sikrer et minimum af beskyttelse

DAGLIGSTUE KØKKEN

KÆLDER

GARAGE

SOVEVÆRELSE

SOVEVÆR. SOVEVÆR.
  Røgalarmer, der giver større beskyttelse

Anbefalet placering af røgalarmer i et værelse, en gang eller en 
flugtvej: 

OVER DØRHØJDE, VINDUER 
OG UDLUFTNINGSÅBNINGER

300 mm MIN.

300 mm MIN.

150 mm MIN.

Anbefalet placering af røgalarmer i lofter til kip:

600 mm
MINIMUM

3. UNDGÅ FØLGENDE PLACERINGER

Røgalarmens levetid kan reduceres væsentligt som følge af aggressive miljøer, 
fejlplacering og manglende jævnlig rengøring og vedligeholdelse i henhold til 
nedenstående anvisninger. Fejlplacering og mangel på rimelig vedligeholdel-
se kan også bevirke, at den svigter, og at garantien bortfalder.

1.  Må ikke placeres tæt på ventilatorer og aftræk. Disse kan lede røg og 
varme bort fra røgalarmerne.

2.  Undlad at installere røgalarmer i eller tæt på områder med høj fugtighed, 
f.eks. brusere, badeværelser eller køkkener, hvor luftfugtigheden overstiger 
85 %, eller hvor rumtemperaturen overstiger 40 °C eller falder til under 
0 °C. Disse forhold kan forårsage falske alarmer og skader på røgalarmen.

3.  Må ikke installeres øverst i et loft til kip eller med hældning. Dette kan 
forsinke røg og varme i at nå op til dem pga. tilstedeværelsen af ”død” luft.

4.  Når røgalarmen installeres på loftet, må den ikke installeres under 300 
mm fra væggene og lysarmaturer, da varme og ”død” luft kan forhindre 
røgen i at nå op til røgalarmen.

5.  Undlad at installere røgalarmer i insektplagede områder.

6.  Undlad at installere røgalarmer på steder med kraftig tobaksrøg, da dette 
vil udløse falske alarmer og forurene røgalarmernes detektorkammer.

7.  Undlad at installere røgalarmer i kedelrum og garager, hvor dampe og 
støv kan udløse falske alarmer.

8.  Undlad at installere røgalarmer på vægge og lofter med dårlig isole-
ring, hvor kuldebroer med kold luft kan forhindre røg og varme i at nå 
op til røgalarmen.

9.  Undlad installation i nærheden af genstande, der kan forhindre røg i at 
nå op til røgalarmen.

10.  Undlad installation tæt på lysstofarmaturer, der kan udløse falske 
alarmer.

11.  Undlad at male røgalarmen.

Røgalarmernes placering skal ske i overensstemmelse med gældende 
bygnings reglementer.

4. FLERE OPLYSNINGER OM RØGALARMEN

1.  Der bør installeres mindst én røgalarm i flugtvejen på samtlige etager i 
bygningen.

2.  Røgalarmen bør placeres så den detekterer mellem 25-600 mm under 
loftet. Røgalarmen skal være mindst 300 mm fra enhver væg eller 
ethvert lysarmatur.

3.  Hvis røgalarmen ikke kan monteres på loft, kan den monteres på væg, 
forudsat at området er maks. 10 meter langt eller bredt, og at det samle-
de område er højst 50 m2, og at: - 

 a. Røgalarmen er monteret mellem 150-300 mm under loftet.

 b.  Røgalarmen er monteret højere end åbninger som udluftnings-
åbninger, døre og vinduer, der kan åbnes.

 c.  Røgalarmen ikke er monteret tæt på eller over varmeapparater eller 
udluftningsåbninger til klimaanlæg.

4.  Når røgalarmen placeres i en gang, en korridor eller på en trappe-
afsats, må den højst være placeret tre meter fra en soveværelsesdør, så 
den bedre kan høres, når døren er lukket.

5.  For at sikre maksimal beskyttelse må der intet sted være mere end 
7,5 meter til en røgalarm.

6.  For at blive advaret tidligst muligt om en brand under udvikling 
bør røgalarmer installeres i samtlige rum og værelser i dit hjem og 
sammenkædes (bortset fra de steder, der er nævnt i afsnit 3, UNDGÅ 
FØLGENDE PLACERINGER).

5. INSTALLATIONSPROCEDURE

BEMÆRK: Røgalarmer der forsynes med strøm via elnettet, skal installeres 
af en faguddannet elektriker. 

ADVARSEL: Hvis røgalarmer opbevares eller installeres på steder, hvor 
temperaturen er under 5 °C og over 30 °C, og hvor luftfugtigheden er lav, 
kan der opstå akustiske signaler og falske alarmer lige efter, at røgalarmen 
er installeret. Disse ophører efter kort tid, når røgalarmen er blevet akkli-
matiseret. Længere perioder under disse forhold vil forkorte røgalarmernes 
levetid og få garantien til at bortfalde. Røgalarmer må ikke udsættes for 
vanddryp eller -stænk. Frakobl røgalarmen, inden den skilles ad. Undlad 
sammenkædning med røgalarmer fra andre fabrikater eller producenter.

Strømforsyningen skal være én ud af to kilder:

a.  Et uafhængigt kredsløb fra husstandens primære elinstallation, hvortil 
der ikke må være tilsluttet andre former for elektrisk udstyr (bortset fra 
en særskilt anordning til overvågning af strømsvigt) eller:

b.  Et separat elektrisk beskyttet og regelmæssigt benyttet lokal lyskreds-
løb.Anvend kun egnede kabler. Røgalarmerne skal tilsluttes vha. mindst 
1,5 mm2 kabel med 3-leder og jord hvor brun kobles til fase (L), blå 
til Nul (N) og sort til signal (I) lederne beskyttes af aftageligt dæksel. 
Se fig. 1. Alle alarmkredsløb skal være forsikret mod overspænding. 
Kablernes samlede længde må højst være 250 m. Udslagsblanket for 
synlig installation.  

SPISESTUE

OPHOLDSSTUE

KØKKEN
SOVEVÆRELSE

SPISESTUE

OPHOLDSSTUE

KØKKEN SOVEVÆRELSE

SOVEVÆRELSE

SPISESTUE

OPHOLDSSTUE

KØKKEN
SOVEVÆRELSE

SPISESTUE

OPHOLDSSTUE

KØKKEN SOVEVÆRELSE

SOVEVÆRELSE

DAGLIGSTUE KØKKEN

KÆLDER

GARAGE

SOVEVÆRELSE

SOVEVÆR. SOVEVÆR.



 RØGALARM 230 V
LÆS OG GEM DENNE BRUGERMANUAL

6
års

garanti

85
dB

230
V

Installation:

ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen er slået fra, inden røgalarmen 
installeres.

1.  Brug de medfølgende skruer til at fastgøre røgalarmens bundplade på 
den ønskede placering.

2.  Tilslut forsyningsledningerne til stikkene – brun til fase (L), blå til nul (N), 
sort til signal (I) og gul/grøn til jordklemme.

3.  Kun 7885653303: Indsæt batterierne.

4.  Luk røgalarmen. Kontrollér, at de tre holdeclips sidder, som de skal. Når 
du fjerner røgalarmen fra bundpladen, skal du indføre en lille ligekærv-
skruetrækker i hullerne for at skubbe holdeclipsene væk og derefter 
løfte detektorkammeret af.

5.  Afprøv røgalarmen vha. den store testknap (vist ovenfor) uden strøm fra 
lysnettet, og kontrollér, at den lyder mindst tre gange, og at den røde LED 
blinker.

6.  Tilslut strømmen. (Kun 7885653316: Røgalarmen kan afgive akustisk 
signal én gang i minuttet i en times tid, mens batteriet lades helt op).

7.  Kontrollér, at den grønne LED lyser, og at den røde LED blinker én gang 
i minuttet.

8.  Afprøv røgalarmen for at kontrollere, at alle øvrige sammenkædede 
røgalarmer i systemet afgiver akustisk signal. Mens dette udføres blinker 
LED’erne ikke på de øvrige alarmer.

VIGTIGT: Brug kun testknappen til at afprøve røgalarmen én gang om ugen. 
Undlad at afprøve røgalarmen vha. en flamme eller røg. Dette vil beskadige 
og forurene røgalarmen og kan medføre falske alarmer senere hen.

6. OPLYSNINGER TIL BRUGEREN

Beskyt dit hjem mod brand
Sørg for, at alle medlemmer af husstanden ved, hvordan en røgalarm 
lyder. Udarbejd og afprøv en brandflugtsplan, og aftal et egnet og sikkert 
samlingssted. 

Hvad skal du gøre, hvis alarmerne lyder?
Den akustiske alarms lydmønster:

Fuld alarm der indikerer 
røg og brand

Gentagen serie med 3 bip hvert  
4. sekund, hvor lampen blinker ··· ··· ··· ···

Batteriet mangler strøm Enkelt bip én gang i minuttet ·    ·    ·    ·
Testknappen sidder fast Ét bip hvert. 11. sekund ·  ·  ·  ·
Anden fejl Dobbeltbip én gang i minuttet ··   ··   ··   ··

Hvis den fulde alarm lyder, skal du sørge for, at alle forlader bygningen så 
hurtigt som muligt.

• Undgå at løbe.

• Stands ikke op for at hente ejendele.

•  Hvis det er sikkert at gøre det, skal du lukke alle døre og vinduer, når du 
flygter, for at forhindre branden i at spredes.

•  Røg er den primære årsag til dødsfald under ildebrand. Hvis du er fanget 
inde i bygningen, skal du tildække munden, holde vejret og kravle hen i 
sikkerhed.

Undlad at slukke for en røgalarm, før du kender årsagen til alarmen, og 
når alle beboerne er uden for bygningen og i sikkerhed. Den røde LED på 
testknappen på den røgalarm, der har udløst systemet, blinker rødt én gang 
i sekundet. Lamperne på de øvrige røgalarmer blinker én gang i minuttet. 
 Systemet kan kun afbrydes via den røgalarm, der har udløst alarmen.

7. UDSKIFTNING AF BATTERIERNE

FORSIGTIG! Hvis batterierne udskiftes forkert, er der fare for eksplosion. 
Udskift kun med de korrekte batterier.

Røgalarmen afgiver akustisk signal én gang i minuttet for at angive, at batteri-
erne skal udskiftes. Hvis dette sker om natten, kan du trykke på testknappen for 
at afbryde advarslen i ti timer og udskifte batterierne næste dag. 

Hvis der lyder en advarsel om, at batterierne på 7885653316 mangler strøm, 
skal du udskifte røgalarmen. Batteriet kan ikke udskiftes.

Udskiftning af de 3 AAA-batterier (kun 7885653303)
Når du vil udskifte batterierne på 7885653303, skal du slukke for strømmen 
til røgalarmen, udløse holdeclipsene og sænke røgalarmen på hængslet.  
Se fig 2.

Udskift de 3 batterier. Sørg for, at de nye batterier vender rigtigt. Klik røg-
alarmen fast igen. Sørg for, at røgalarmen er fastgjort korrekt, tilslut strømmen 
og afprøv den.

Vedligeholdelse af røgalarmen
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af røgalarmen for at sikre, at den altid 
fungerer korrekt.

•  Afprøv røgalarmerne én gang om ugen for at sikre, at alle sammenkædede 
røgalarmer i systemet lyder inden for 10 sekunder.

•  Støvsug røgalarmerne hver 6. måned, og aftør yderfladerne med en hårdt 
opvredet klud.

8. FEJLFINDING

Fejlindikationer

1.  Røgalarmen afgiver akustisk signal to gange i minuttet for at angive en fejl 
på selve enheden.

2.  Røgalarmen afgiver akustisk signal én gang i minuttet for at angive, at bat-
teriet mangler strøm. Ved model 7885653303 udskiftes batterierne som 
anvist ovenfor. Ved model 7885653316 kontrolleres, at 230V-forsyningen 
fungerer. Hvis den gør det, er litiumbatteriet opbrugt og hele røgalarmen 
skal udskiftes.

3.  Røgalarmen afgiver akustisk signal én gang hvert 11. sekund for at angive, 
at testknappen sidder fast. Tryk på testknappen for at nulstille.

4.  Fuld alarm (gentagen serie af tre bip med blinkende lamper) uden tilstede-
værelse af røg indikerer, at røgalarmen skal rengøres som anvist ovenfor.

5. Fuld alarm lyder ikke, når der trykkes på testknappen.

6.  Den røde LED lyser eller er slukket hele tiden (dvs. den blinker ikke ca. én 
gang i minuttet, når røgalarmen ikke er i alarmtilstand).

7.  Den grønne LED er slukket. 

Undersøg røgalarmen for synlige skader. Kontrollér, at røgalarmen er installe-
ret i overensstemmelse med anvisningerne, at den er tilsluttet, og at strømfor-
syningen er tændt. I tilfælde af gentage falske alarmer skal du kontrollere, at 
røgalarmen er fri for støv, spindelvæv og ekstern forurening pga. fx tobaksrøg, 

tørrende maling, spray fra husholdningstrykflasker og damp. Disse ting kan 
bevirke, at garantien bortfalder. Hvis dette ikke løser problemet, må du IKKE 
forsøge at reparere røgalarmen. Bortset fra de udskiftelige batterier er der 
ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Det kan ikke betale sig at reparere 
røgalarmer, hvor garantiperioden er udløbet.
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Model: 7885653303 og 7885653316

Fase, signal og nul

Jordklemme

Fig. 1

Fig. 2

Clip til 
 fastgørelse  
af røgalarmen  
(3 stk.)

Testknap

Fjern dette dæksel, når der er synlig installation


