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Installations- och bruksanvisningar
Spara dessa anvisningar för framtida behov

GLASKROSSNINGSLARM
ENHETEN LARMAR NÄR DEN UPPTÄCKER VIBRATIONER I GLASET
Spara dessa anvisningar på en säker plats för kommande användning. Läs dessa anvisningar noggrant innan du tar produkten i bruk.

VARNINGAR

1. Försök inte demontera larmenheten på annat sätt än som beskrivs
i anvisningarna. Enheten innehåller inte delar som kan repareras
av användaren.
2. Behandla varsamt – Undvik stötar eller skakning. Felaktig
användning eller förvaring kan skada larmenheten. Modifiering av
enheten eller dess komponenter kan orsaka funktionsstörningar
samt göra att garantin upphör att gälla.

INTRODUKTION

Det tunna glaskrossningslarmet och dess yttre magnetiska sensor är
konstruerade för att skydda områden där det finns risk för skad
görelse, inbrott eller krossande av dörr- eller fönsterglas, potentiella
intrång eller inbrott. Enhetens tunna konstruktion gör att den kan
placeras på skjutdörrar, fönster och glasdörrar. Larmenheten är
utrustad med ett tryckt varningsmärke som syns från utsidan.

varningsmärke. Innan installation, försäkra dig om att varningsmärket
syns från utsidan.
1. Välj en sådan installationsplats på fönstret eller på glasdörren som
tillåter inställning av larmenheten och byte av dess batterier. Försäkra
dig om att brytaren är i “OFF”-läge och att larmenhetens installationsplats är torr och ren.
2. Ta bort den dubbelsidiga tejpens skyddspapper på enhetens
baksida. Placera enheten med ett lätt tryck på en synlig plats på
önskat fönster eller dörr .
3. Försäkra dig om att varningsmärket är väl synligt från utsida, att
du enkelt kan ändra enhetens inställningar och att kommer åt
batterifacket. Då du är nöjd med installationsplatsen, tryck fast
larmenheten ordentligt.

ten inte alarmerar korrekt. Till dessa orsaker hör bl.a. felaktig
installation eller placering, felaktigt underhåll, modifiering eller
skadegörelse, tomma eller inkorrekt installerade batterier, sensorbegränsningar, enhetsfel och mottagare med radiofrekvens.
Infrarödenheter: den som gör intrång kan vara utanför enhetens
planerade funktionsområde, vissa omgivningar kan påverka
effektiviten och larmsignalerna kan vara utanför hörselområdet.
Dörrar, fönster och golv kan dämpa larmsignalens styrka. Djupt
sovande eller hörselskadade kan undgå att höra larmsignalen.
Larmsignalen kan också överröstas av andra ljud.

ANVÄNDNING

-Långvarig exponering för larmenhetens siren kan orsaka bestående
hörselskador.
-Avlägsna batterierna innan du förvarar larmenheten en lång tid utan
användning.
-Batterier kan läcka skadliga vätskor eller antändliga material, eller
explodera och orsaka person- eller enhetsskador.
-Blanda inte nya och gamla batterier.
-Byt alla batterier samtidigt.
-Byt tomma batterier genast.

1. För att aktivera larmet, för ON/OFF -knappen på enhetens sida till
“ON”-läge. Då knappen är i “ON”-läget gör slag och träffar mot

(HI/LOW)
Hög och låg känslighet

Ström PÅ/AV

Batteritestknapp

Batterifack

det skyddade objektet att larmsignalen ljuder tills larmet stängs av.
2. För att stänga larmet, för knappen till “OFF”-läget.

INSTALLATION AV BATTERIER

Larmenheten behöver 2 x CR2032 batterier (inkluderade) för att
fungera.
Batteriernas medellivslängd vid normal användning är t.o.m. ett år.
1. Försäkra dig att larmenhetens ON/OFF knapp är i OFF-läge
2. Skjut loss batterifackets lock i pilens riktning.
3. Placera två CR2032 batterier på sin plats. Observera +/- polerna.
4. Placera tillbaka batterifackets lock.

INDIKATOR FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Larmenheten har en indikator för låg batterinivå. Tryck in “Battery
Test” -knappen på enhetens framsida. Batterierna kan testas både i
ON och OFF -läge. Om en röd lampa tänds, är batterinivån tillräckligt
hög. Om lampan inte tänds, byt batterierna.
Larmenheten är åttkantig och utrustad med ett, från utsidan synligt,

24767

Risk för personskador

Endast för inomhusbruk, använd ej under våta förhållanden.

Alarm Siren

INSTALLATION

VARNING

VAL AV KÄNSLIGHET

Larmenheten är utrustat med en HI/LO –brytare för inställning av
känslighet på enhetens sida. ”LO” -läget rekommenderas för sådana
fönster och dörrar som kan skakas av kraftiga vindar.

UNDERHÅLL

Använd en mjuk duk, fuktad med vatten för att rengöra larmenheten.
Använd inte kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada eller
missfärga larmenheten.

TEKNISK INFORMATION

Strömkälla: 2 x CR2032 -batterier (ingår i förpackningen)
Larmljud: Kontinuerligt.
Larmets ljudnivå: > 95 dB SPL @ 30 cm.
God batterinivå: Röd lampa tänds.
Låg batterinivå: Röd lampa tänds ej.

VARNING

Larmprodukters begränsningar:
Produkten bör testas regelbundet för att garantera önskad funktion.
Om produkten används korrekt kan risken för inbrott, rån och annan
skadeverkan förminskas. Denna produkt är inte en försäkring och
garanterar inte att sådana händelser förhindras. Såsom varje
larmprodukt, inkluderat dyra professionella system, kan produkten
sättas ur bruk eller kringgås. Olika orsaker kan leda till att larmenhe-

