
LIFE  
KULILTE ALARM 
BLUU 10+ 
 
MANUAL

TILLYKKE MED DIN NYE KULILTEALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og 
opfylder alle gældende lovkrav. 
 
FUNKTION

Den batteridrevne kuliltealarm reagerer på for høj forekomst 
af kulilte. Den alarmerer med høj hyletone og en blinkende rød 
LED lampe vil blinke. (Se mere under DRIFT).

HVAD ER KULILTE?

Kulilte er en livsfarlig gasart som opstår når ufuldstændig 
forbrænding forekommer fx i forbindelse med: 

• Tilstoppet skorsten
• Utæt gas eller brændeovn
• Defekt gas, olie eller pillefyr
• Defekt gas eller petroliums varmekilde
• Dårlig ventilation i garage / værksted

Kulilteforekomst er specielt farlig, fordi den ikke kan ses, lugtes 
eller smages – Konsekvensen af stor koncentration af kulilte 
kan være kvalme, hovedpine, bevidstløshed og i værste 
tilfælde dødsfald.

PLACERING

Alarmen placeres i rum hvor brandkilde forefindes, 
fx. brændeovn/pejs, fyr eller andre rumvarmere hvor  
forbrænding finder sted. 

For optimal sikkerhed bør en kuliltealarm desuden placeres 
mellem brandkilde og soveværelse / opholdsrum. 

Alarmen monteres i 1-3 meter fra brandkilden på væggen, 
minimum 1,8 meter over gulvet.

Alarmen bør IKKE placeres:

• Hvor temperaturen falder til under - 10°C eller overstiger  
  40°C
• Hvor kraftig røg og støv kan forekomme
• Over radiatorer eller ventilationssystemer
• Bag gardiner og inventar
• I badeværelser
• Udendørs

FORKLARING

POWER (grøn LED lampe): Blinker hvert 30. sek. når alarmen 
er aktiveret

FAULT: Lyser hvis der er fejl på alarmen

ALARM: Lyser når der er for høj koncentration af kulilte

TEST/SILENCE: Knap bruges til test  – Og, til at gøre alarmen 
”tavs” hvis alarm lyder.

HVIS ALARMEN HYLER

• Døre og vinduer åbnes omgående
• Reset alarmen (se punktet Silence ”tavs alarm”)
• Ring 112 hvis nødvendigt

FEJLALARM

Kan forekomme fx ved høj koncentration af metan, propan, 
svovldioxid, brint og benzin, kraftige rengøringsmidler, opløs-
ningsmidler og maling.
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VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring 
med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter 
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen  
   som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl  
   regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og  
   andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes  
   ikke

TEKNIK

Batteri - 3V litium type EVE CR17335 – IKKE udskifteligt
Batterilevetid - 10 år ved normalt brug
Alarmniveau: 30 PPM efter 120 min., 50 PPM efter 60-90 min., 
100 PPM efter 10-40 min., 300 PPM under 3 min.
Omgivelsestemperatur - - 10 gr C til + 40 gr C
Luftfugtighed - 30% til 95% 
Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

IBRUGTAGEN

Batteri aktivering: 
Alarmen er forsynet med et 10 års litium batteri som aktiveres 
første gang alarmen sættes på monteringsbeslaget. Herefter 
forbliver den tændt og kan ikke deaktiveres. Batteriet kan ikke 
udskiftes. Idet alarmen aktiveres lyser de 3 lysdioder og et 
kort bip lyder.

Start:
Den grønne LED lampe vil herefter blinke hvert 3. sek. i ca. 30 
sek. mens alarmen varmer op. 

DRIFT

Herefter blinker den grønne LED lampe hvert. 30. sek. som 
signal om at alarmen er aktiveret.

Fejlindikator:
Hvis der lyder en hyletone 1 x hvert 30. sek. og den gule LED- 
lampe blinker - betyder dette fejlfunktion og alarmen skal  
indleveres hos forhandleren.

Lavt batteri:
1)  Hvis der lyder en hyletone 2 x hvert 30. sek. og den gule LED 
lampe blinker betyder dette at batteri er tæt på at løbe tør 
for strøm.

2) Tryk på TEST/SILENCE og alarmen bliver tavs i ca. 9 timer, 
mens den gule LED lampe stadig vil blinke.

VIGTIGT: Lyder hyletone 3 x hvert 30. sek. og den gule LED 
lampe blinker betyder dette at alarmen ikke længere virker 
efter standarderne og behøver udskiftning.

Alarm:
Hvis alarmen detekterer farlig koncentration af kulilte lyder høj 
alarmlyd: 4 hurtige beep efterfulgt af 5. sek. tavshed og den 
røde LED lampe blinker samtidig. Dette gentager sig så længe 
kulilteniveauet er for højt eller alarmen stoppes ved tryk på 
TEST/SILENCE.

Silence ”tavs alarm”:
Er alarmen i gang, kan den gøres tavs ved at trykke på TEST/
SILENCE – alarmen bliver nu tavs i 5 min. og den røde LED 
lampe vil fortsat blinke.

Alarmen vil herefter gå i gang igen, hvis koncentrationen af 
kulilte er over 45 PPM.

TEST af alarmen:
Tryk på TEST/SILENCE knappen og hold den nede til alarm 
lyder og den røde LED lampe blinker – lyd og lampe stopper 
når knappen slippes.

Test alarmen 1 x om ugen.
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