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Brugervejledning til  

RØGALARM med 10 års batteri 

Model LM-107A · Best.nr. 11065 

Præsentation 

Denne røgalarm er sammensat af avancerede analoge og digitale komponenter. Den kommer med indbygget 

lithium-batteri, der har en levetid på op til 10 år.  

 

◆ Fotoelektrisk røgdetektion 

◆ Høj følsomhed 

◆ Alarmhukommelse 

◆ Pausefunktion 

◆ Batteriet er indbygget og med op til 10 års levetid 

◆ Advarselstone fremkommer, når batteriet er ved at være fladt 

◆ Lavt strømforbrug 

 

Teknisk data 

Tekniske 

parametre 

Røgalarm 

Spænding  DC3V（indbygget lithiumbatteri af typen CR123A） 

Lavspændings-

kontrol 
2.2V 

Strømstyrke 
Under aktivering Når inaktiv 

≤120mA ≤2uA 

Status 

display 

Normal røgdetektion 
LED (rød) blinker med ca 344 sekunders 

mellemrum. Ingen lyd. 

Der detekteres røg eller alarmen 

testes 
LED (rød) blinker og alarmen afgiver lyd. 

Pausefunktion 
LED (rød) blinker hvert 10. sekund. Afgiver ikke 

lyd. Ophører automatisk efter ca. 9 minutter.  

Alarmhukommelse 
LED (grøn) blinker 3 gange hvert 43. sekund og 

stopper efter 24 timer. 

Batteri-levetid 

Der er op til 10 års levetid på det indbyggede 

batteri. Når batteriet er ved at løbe tør, vil 

alarmen udsende en biplyd hvert 43. sekund. 

Advarsel om batteri er ved at løbe tør Biplyd hvert 43. sekund 

Lydtryk ≥85dB/3m 

Arb.temperatur -10℃~+40℃ 

Fugtighed ≤95%RH（ingen kondensation） 
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Udseende （Figur 1） 

    

 

LM-107A 

 

     Figur 1 

 

 

Dimensioner 
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Sådan bruger du røgalarmen 

 

                      

 

 

      

Figur 2 

1. Afmontér monteringspladen.     

2. Den rød batteri-pin er på OFF til at starte med som vist på figur 3. For at tænde den, rykkes den røde batteri-pin hen 

i rillen som vist på figur 4. 

     

Figur 3      Figur 4 

 

3. Installering på monteringspladen 

Montér krogen fra monteringspladen i rillen på alarmen. Drej forsigtigt med urets retning, så alarmen klikker på 

plads.  

4.1 Testknap 

1. Tryk på test/mute-knappen. Hvis det røde indikatorlys blinker hurtigt og alarmen samtidig afgiver lyd, betyder 

det, at alarmen virker som den skal. Når alarmen går på pausefunktion, vil det røde LED-lys blinke hvert 10. 

sekund. Ca. 9 minutter senere slår den automatisk over på normalt detektionsniveau igen.  

Lyd  

Lys for 

hukommelsesindikator 

（Grøn LED） 

 Testknap 

 

Indikationslys  

（Rød LED） 

 

Batteri-pin 

 

Kærv 

 

 

 

Rød batteri-pin =OFF 

Rille til batteri-pin 

Batteri-pin=ON(efter  

installering) 

Krog 

Monteringsplade 

Skruehul 
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4.2. Pausefunktion 

 1. Sæt alarmen i gang ved hjælp af en smule røg. Tryk så på test/mute-knappen. Alarmen vil nu gå på og ud af 

alarmindstillingen. Alarmen er lydløs (men vil gå på almindelig alarmindstilling igen efter ca. 9 minutter) og vil kun gå 

i gang, hvis koncentrationen af røg er meget høj. 

2、Tryk på test/mute-knappen igen for at annullere pausefunktionen, hvis der er brug for dette, inden de 9 minutter 

er gået. Alarmen vil gå på almindelig alarmindstilling igen. 

Bemærk: Alarmen vil straks gå i gang, hvis der er røg at spore, hvis/når pausefunktionen annulleres. 

5. Alarmhukommelse 

 Når alarmen er taget i brug, vil detektoren have alarmhukommelse. Hvis den registrerer kraftig røg, mens alarmen er 

på pausefunktion, vil den automatisk gå tilbage på normal drift. Det vises tydeligt ved at den grønne LED blinker 

kraftigt. På den måde bliver det tydeligt at se – også på afstand – om detektoren er gået på almindelig alarmtilstand. 

LED-displayet vil slukke automatisk efter 24 timer. 

Installation 

2. Vælg et passende sted at placere røgalarmen. 

3. Bor et hul der hvor alarmen skal placeres, som passer med skruehullet i monteringspladen. 

4. Brug skruen til at montere og fiksere monteringspladen. 

5. Placér de to monteringskroge på monteringspladen i de tilsvarende huller på alarmen og drej alarmen forsigtigt 

med uret for at sætte alarmen fast på monteringspladen. 

6. Test alarmen når den er installeret. Tryk på testknappen; hvis det røde indikatorlys blinker og alarmen samtidig 

afgiver lyd, betyder det, at alarmen virker som den skal. Når alarmen går på pausefunktion, vil det røde LED-lys 

blinke hvert 10. sekund. Ca. 9 minutter senere slår den automatisk over på normalt detektionsniveau igen. Du 

kan også trykke på testknappen igen for at annullere pausefunktionen. 

Vedligeholdelse  

1. Det anbefales at alarmen testes én gang om ugen. 

2. Alarmen bør rengøres én gang hver tredje måned med en tør eller meget hårdt opvredet mikrofiberklud. Brug 

ikke skrappe rengøringsmidler. Reklamationsretten bortfalder, hvis alarmens komponenter har taget skade som 

følge af brug af skrappe rengøringsmidler eller for våde klude ved rengøring. 

3. Hvis du opdager, at alarmen ikke virker som den skal, gå da først ud fra fejlfinding- og løsningsskemaet som vist 

nedenfor. Hvis dette ikke kan afhjælpe problemet, skal du henvende dig til forhandleren for nærmere afklaring. 

Du skal ikke selv forsøge at reparere alarmen. Reklamationsretten bortfalder, hvis du selv har forsøgt at åbne 

alarmen og udføre reparationer.  

 

Fejlfinding – og løsning 

Fejl Analyse Løsning  

Testknappen reagerer ikke 

Den røde batteri-pin står på 

OFF, hvilket betyder at 

alarmen er slukket 

Flyt batteri-pin til ON  

Fejl i alarmens komponenter Kontakt forhandleren  

Det røde LED-lys blinker og 

alarmen udsender biplyd 

hvert 43. sekund 

Batteriet er snart fladt 

Batteriet har en levetid på op til 10 år. Hvis 

denne advarsel kommer meget før de 10 år 

er gået, skal du kontakte forhandleren 
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Sikkerhedsinstrukser 

1. Installér aldrig alarmen i omgivelser med høj kulde eller høj luftfugtighed. Alarmen bør ikke installeres i, eller 

tæt på, køkkener eller badeværelser. Den tåler ikke at blive installeret i rum, hvor den udsættes for store 

mængder af støv. 

2. Vær opmærksom på at alarmen ikke installeres et sted, hvor der blokeres for det blinkende LED-lys eller for 

lydudsending.  

3. Batteriet kan ikke udskiftes. 

 

Beskyt miljøet 

1. Sortér emballagen og aflevér det på nærmeste genbrugsstation. 

2. Når alarmen er udtjent, må den ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald. Den skal afleveres på 

nærmeste genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet bedst muligt i henhold til gældende 

WEEE-direktiver. 

 


