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KULILTE ALARM 
BLUU 10+ 
WAVE
 
MANUAL

TILLYKKE MED DIN NYE KULILTEALARM

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

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 FUNKTION).

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

 MONTERING OG IBRUGTAGEN

Alarmen er forsynet med et 10 års lithium batteri som akti-
veres første gang alarmen sættes fast på monteringsskruen. 
Batteriet kan IKKE udskiftes. 

-  Find det bedste egnede sted til montering af alarmen (se  
    afsnittet PLACERING) og fastgør den medfølgende  
    monteringsskrue (evt. ved brug af medfølgende rawlplugs)
-  Anbring nu alarmen på skruehovedet 
-  Dermed aktiveres alarmens batteri. 1 kort bip lyder samt 5  
    blink i GRØN LED ses 
-  Alarmen er nu klar til brug
-  Herefter vil den GRØNNE LED blinke hvert ca. 50. sek. som    
    tegn på at den er i drift.
-  Afslutningsvis testes alarmen. (se afsnittet TEST)

Test / 
Silence knap

Clip hul

Deaktiverings 
knap

Deaktiverings 
clip

Sæt alarmen på 
skruehovedet og 
tryk ned

Alarmen er nu låst 
og aktiveret



IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
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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: 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: 10 % til 90% 
Lydstyrke: 85 dB / 1 meter
Frekvens: 868 Mhz
Rækkevidde: Op til 50 meter afhængig af lokale forhold
Sammenkobling: op til 20 WAVE-enheder

FUNKTION

Når alarmen er i drift foretager den automatisk en selvtest 
hvert minut.
 
POWER: GRØN LED: Blik ca. hvert 50. sek = Alarmen er i drift

ALARM: RØD LED og ALARM LYD: Blink og høj alarmlyd 4 gan-
ge hvert 5 sek. = Høj koncentration af kulilte, over 50 ppm

FAULT:

GUL LED og bip 1 x pr. minut i 7 dage: Batteriniveau er for lavt 
= Alarmen skal udskiftes - 

GUL LED og bip 2 x pr. minut: Fejl på alarmen = Alarmen skal 
udskiftes

GUL LED og bip 3 x pr. minut: Alarmen er forældet og skal 
udskiftes

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Alarmen kan sammenkobles med op til i alt 20 enheder i 
WAVE-serien, herunder også røg- og varmealarmer (se med-
følgende manualer for disse).

Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTER og skriver et 
stort M bag på denne.

Sammenkobling: Tryk på masteralarmens kodningsknap / 
Test/Silence og hold den nede i ca. 10 sek. til den RØDE LED 
lyser konstant. Alarmen er nu åben for kodning. 

Tryk derefter 2 gange på Test/Silence (RØD LED blinker få 
sek.). Alarmerne er nu sammenkoblet.

TEST

Tryk på TEST/SILENCE knappen og hold den nede til alarm 
lyder med 4 høje bip og og den RØDE LED lampe blinker 
samtidig. Lyd og lampe stopper når knappen slippes og den 
GRØNNE LED vil blinke som tegn på at alarmen er OK. 
Test alarmen 1 x om måneden. 

HVIS ALARMEN HYLER

• Døre og vinduer åbnes omgående
• Reset alarmen (se punktet Test/Silence) 
• 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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