Røgmelder
Beskrivelse
Alle etager i boligen er forsynet med elektroniske røgmeldere med batteri backup fra Hager, type
TG521A VDS 230V Hvid.
Brug
Når røgmelderne er aktive uden fejl lyser en konstant grøn lampe. Ved fejl
eller alarmer afgiver røgmelderne lydsignal og blinker med rød lampe.
Se også vedlagte brugervejledning.
Alarm
Hvis en røgmelder registrerer røg blinker den røde lampe hyppigt imens den
kommer med et kontinuerligt lydsignal.
Øvrige røgmeldere i boligen udløser
samtidig et moduleret lydsignal.
Fejl ved strømtilførsel eller batteri
Begynder en røgmelder at afgive lyd og
blinke 2 gange hvert minut er det indikation på at batteriet skal skiftes eller at røgmelderen er defekt. Efter batteriskifte skal
der foretages en manuel test af røgmelderen.
Fejl ved tilsmudsning
Begynder en røgmelder at afgive lyd og
blinke 8 gange hvert minut er det en indikation på at røgmelderen skal rengøres
hurtigst muligt.
Deaktivering af røgmelder
Røgmelderne kan deaktiveres i ca. 12 min. af gangen, hvis der foregår aktiviteter som medfører
ufarlig røg eller meget støv i rummet. Dette gøres ved at holde testknappen inde ind til første lydsignal starter eller det allerede opstartet lydsignal stopper. Røgmelderen blinker hvert 2. sekund i
det tidsrum hvor røgmelderen ikke er aktiv. Efter de 12 minutter vil røgmelderen være aktiv igen.
Ved seriekobling er det røgmelderen der har registreret røgen (blinker rødt) som skal deaktiveres.

Test af røgmelder
Røgmelderen bør testes manuelt minimum én gang om måneden og især efter længere tids fravær. Lydsignalet er dæmpet ved manuel test.
Hold testknappen (Stor rund knap i midten) inde ind til lydsignalet afgives. Lydsignalet skal stoppe
når testknappen slippes igen. Den røgmelder som testes skal blinke hyppigt og afgive lydsignal
hvert sekund, mens øvrige seriekoblede røgmelder også skal blinke hyppigt men afgive lydsignal
hvert 2. sekund.
Rengøring
Røgalarmen skal holdes ren og fri for støv og tilsmudsning. Røgalarmen rengøres med en fugtig
klud jævnligt eller minimum én gang årligt.
Beboerens vedligeholdelse
 Beboeren har ansvaret for at røgmelderne bliver testet ca. en gang om måneden.
 Det er beboerens ansvar at rengøre røgmelder jævnligt og udskifte backup batteri hvis
nødvendigt.
 Det er beboerens ansvar at kontakte driftspersonalet hvis en røgmelder er defekt.
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