
Normalt bevak-
ning läge

Röd LED blinkar 
varje minut

Inget ljud

Fullt alarm rök 
detekterad

Repeterande 
serie av 3 pip var 
fjärde sekund med 
blinkande ljus

••• ••• ••• •••

Låg batteri nivå Ett pip varje minut  •    •    •    •
Testknappen 
har fastnat

Ett pip med 11 
sekunders intervall

 •    •    •    •

Fel Dubbelt pip varje 
minut

••   ••   ••   ••

Skydda ditt hem mot brand:
Besök räddningstjänstens hemsida för att hitta hjälp 
för att utforma ditt brandskydd, denna information är 
fri och identifierar potentiella brandfaror i och runt ditt 
hem. Se även till att alla boende i fastigheten vet hur 
ett brandlarm låter:

Förebyggande åtgärder:
• Skapa en utrymningsplan med en uppsamlingsplats 
en bit bort från byggnaden/fastigheten.
• Öva hur man agerar under ett skarpt läge.
• Finns det någon brandbekämpningsutrustning, om 
ja, var finns den och vem kan använda den?
• Vem gör vad? Är det möjligt att fördela upp olika 
ansvarsområden?
• Lämna inte stearinljus utan övervakning, hantera 
nyligen utbränd aska med stor försiktighet.
• Gör regelbundet en hälsokontroll av elektriska appa-
rater och installationer.
• Förvara tändstickor/tändare oåtkomligt för barn.
• Förvara inte brandfarliga eller explosionsfarliga väts-
kor i närheten av värmekällor.
• Var försiktig med brandfarliga textiler/gardiner i när-
heten av fönster eller bord med levande ljus.
• Komplettera gärna ditt brandskydd med brand

Varning använd hörselskydd!!! (85dB vid 3m)
Tryck och släpp testknappen för att prova funktion. 
Brandvarnaren ska ljuda tre gånger med ett blinkande 
rött ljus och sedan stoppa. Efter testet kontrollerar 
du att den röda lampan blinkar ungefär varje minut. 
Testa larmet en gång i veckan för att säkerställa korrekt 
funktion.
Notera! Testknappen ger ett fullständigt test av 
brandvarnaren. Försök inte att testa larmet med hjälp 
av antingen värme, rök eller öppen flamma, detta kan 
skada enheten.

filt eller släckare.

Vad ska man göra om larmet låter?
• Se till att alla lämnar byggnaden så snart som möjligt. 
Kontrollera så att ingen lämnas kvar!
• Spring inte, lämna kvar personliga tillhörigheter.• 
Om det är säkert att göra det, stäng alla fönster och 
dörrar när du utrymmer lokalen/området, detta för att 
förhindra brandspridning.
• Ring brandkåren på SOS 112
• Rök är den främsta orsaken till dödsfall från eld, om 
du är fångad inuti en byggnad, täck din mun, spara på 
andetagen och kryp nära golvet fram till säkerhet. Stå 
inte upp mer än nödvändigt!
• Om möjligt, försök att begränsa/släcka elden. 

• Återställ inte ett brandlarm tills du vet orsaken till 
larmet och när alla personer är i säkerhet!

A N V Ä N D A R G U I D E

Batteridriven Optiskt Brandvarnare
Modell X10, Art nr. 10346

• Demontering
Tryck in låskilen som sitter i 
sidoväggen enligt bild och 
vrid samtidigt Brandvarna-
ren motsols. Tag sedan loss 
Brandvarnaren.

• Montering
Rikta in pilen på brandvarnarens 
baksida mot pilen inuti monte-
ringsplattan, när brandvarnaren 
är inriktad rätt och plant mot 
monteringsplattan vrid medsols 
tills låskilen klickar på plats.
Brandvarnaren aktiveras nu 
automatiskt.

Enheten har inbyggt batteri!

Ett regelbundet program för underhåll av brandvarna-
re hjälper till att hålla ditt skydd i gott skick.
• Kontrollera varnare varje vecka och se till att alla 
eventuellt sammankopplade varnare i systemet ljuder 
inom 10-20 sekunder.
• Dammsug larmet var sjätte månad och torka det med 
en lätt fuktad trasa för att avlägsna eventuell smuts.
• Täck inte över varnaren.
• Täck över brandvarnaren när det utförs dammrika 
arbeten såsom slipning av golv eller väggspackel. En 
brandvarnare är en känslig livförsäkring, livslängden 
för denna varnare kan minskas avsevärt på grund av
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Fördjupad information 
hittar du på vår
hemsida under respek-
tive produkt.
www.deltronic.se

Test av Brandvarnare

Skötselanvisning

Användarinformation

Demontering / Montering

bristande regelbundet underhåll och i vissa fall komma 
att häva er rätt till att åberopa garanti.



Protect your Home Against Fire
Check out your local Fire Brigades home page for a 
home safety check, this information is free and will 
identify potential fire hazards in and around your 
home. It’s a good guide to help your selves.
Make sure all occupants of the home know what a fire 
alarm sounds like and what to do when:

Preventive actions:
• Set up an escape plane and decide an assembly point 
in a safe area away from the building.
• Practice how to act during a real fire.
• Is there any fire fighting equipment, where and who 
can use it properly?
• Who is doing what? Is it possible to address different 
areas of responsibility? Upper, Lower...
• Don’t leave candles unattended, don’t handle recently 
put out ashes recklessly!
• Do a health check on electrical devices/cables.
• Keep matches / lighters out of reach of children.
• Do not store flammable or explosive liquids near heat 
sources.
• Be careful of flammable textiles/curtains near win-
dowsills or candlelit tables.
• Please complete your fire protection with fire blanket

Warning use hearing protection !!! (85dB at 3m)
Press and release the test button. The smoke alarm 
should sound three times with a flashing red light 
and then stop. After the test, make sure that the red 
LED light flashes approximately every minute. Test the 
alarm once a week to ensure proper operation.
Note! The test button provides a full test of the alarms 
functionality. Do not try to test the alarm using either 
heat, smoke or naked flame as damage will occur to 
the unit.

or extinguisher.

What to Do if the Alarms Sound?
• Ensure everyone leaves the building as soon as possi-
ble. Check all areas so no one is left behind!
• Do not run nor stop to collect belongings.
• If it is safe to do so, close all windows and doors as 
you escape to prevent the spread of fire.
• Call the fire brigade at SOS 112
• Smoke is the main cause of death from fire. If trapped 
inside the building, cover your mouth, conserve breath 
and crawl near the floor to safety.
• If possible try to limit/put out the fire, but do not risk 
your selves or others life doing so.

Do not silence a fire alarm until you know the cause 
of the alarm and when all occupants are safely 
outside the building!

U S E R  G U I D E

Battery operated Smoke alarm
Model X10, Art no. 10346

Test of Smoke Alarm

• Disassembly
Push in the locking key 
located in the side wall as 
shown and at the same 
time turn the smoke alarm 
counter clockwise. Then re-
move the smoke detector.

• Mounting
Align the arrow on the rear of the 
smoke detector with the arrow 
inside the mounting plate, when 
the smoke detector is aligned on 
the mounting plate turn clockwise 
until the locking key clicks into 
place. The smoke alarm is
now activated automatically.

The unit has a built in battery!

A regular program of fire alarm maintenance will help 
to keep your alarm in good working order.
• Test the alarm monthly making sure that all inter-
connected alarms in the system sound within 10-20 
seconds.
• Vacuum the alarms every six months and wipe them 
with a damp cloth.
• Do not paint the alarm.
• Cover the fire detector when performing dust rich 
work, such as grinding of floor or wall rack. A smoke 
alarm is a sensitive life-saving device. The life of this 
alarm can be significantly reduced by failure to regular-
ly clean and maintain it according to the instructions. 

Deltronic Security AB
E A Rosengrens gata 4
SE-421 31 Västra Frölunda
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More detailed informa-
tion can be found on 
our website under each 
product, welcome.
www.deltronic.se

Normal mode Red Flashes every 
minute no sound

Full alarm 
indicating smoke 
and fire

Repeating series 
of 3 beeps every 
4 seconds with 
flashing light

••• ••• ••• •••

Low battery Level Single beep every 
minute

 •    •    •    •

Test button 
jammed

One beep every 11 
seconds

 •    •    •    •

Fault Double beep every 
minute

••   ••   ••   ••

Alarm Maintenance

Disassembly / Assembly

User Information

Lack of reasonable care may also cause it to malfunc-
tion and will invalidate the warranty.


