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 Svenska
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur er 
X-Sense-rökvarnare fungerar. Se till att du läser den här bruksanvisningen 
helt innan du installerar och använder rökvarnaren. Om du installerar denna 
rökvarnare åt någon annan, måste du lämna den här bruksanvisningen (eller 
en kopia av den) hos slutanvändaren.

Introduktion

Tack för att du köpte vår rökvarnare. Denna rökvarnares prestanda 
överensstämmer med den europeiska standarden EN14604:2005 + AC:2008 
och är utformad för att upptäcka och larma för rök. X-Sense produkter 
förbättras och produktportföljen utvidgas ständigt. Besök gärna vår hemsida 
för att ta del av våra nyheter.

OBS! Innan vi börjar vill vi förtydliga skillnaden mellan en sammankopplad 
rökvarnare och en Wi-Fi ansluten enhet med App stöd.

En sammankopplad rökvarnare av typen XS01-W bygger på att enheterna 
själv skapar en grupp som är lokal och inte behöver stöd av Wi-Fi, Appar 
eller molntjänster. Det innebär att dessa enheter endast skickar sitt larm 
vidare i den sammankopplade gruppen och inte kan anslutas till Appar eller 
molntjänster via ert lokala Wi-Fi nät.

Produkten som beskrivs i den här handboken är XS01-WT, som använder 
ditt lokala Wi-Fi-nät för att via internet ge er möjlighet till varning för rök på 
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distans, då ni inte är hemma. Dessa enheter fungerar oberoende och är inte 
sammankopplade, varje enhet måste läggas till och konfi gureras i Appen 
för dess ändamål, det betyder att larmen från dessa enheter inte är länkade 
lokalt mellan enheterna, om du har mer än en enhet installerad på samma 
plats.

Batteridriven

Enheten drivs av ett utbytbart litiumbatteri av typen CR123A med 1-års 
livslängd beroende på inställningar och uppdateringsintervall i Appen.

Varning för lågt batteri

Rökvarnaren piper en gång och LED-indikatorn blinkar var 60:e sekund när 
batterinivån börjar bli låg.

Felindikation

Rökvarnaren piper två gånger och LED-indikatorn blinkar var 40:e sekund när 
enheten inte fungerar som den skall.

Pausfunktion

Enheten har en inbyggd pausfunktion, se stycket om pausfunktion längre 
fram i denna bruksanvisning.

Högt Piezo Elektriskt larm på >85dBA

För att skydda din hörsel, använd hörselskydd när du provar enheterna. 
Larmet återställs automatiskt när detekteringen av rök upphör. Om rummet 
är rökfyllt och det inte föreligger någon brandrisk, ventilera ut röken för att få 
enheterna att återgå till normalt bevakningsläge.

Paketets innehåll

1 × Rökvarnare   

1 × Pinn

1 × Monteringsfäste  

1 × Bruksanvisning

2 × Skruvar   

1 × Garantikort

2 × Plugg

Säkerhetsinformation
       VIKTIGT! 

1. Rubriker i bruksanvisningen såsom faror, varningar, försiktighetsåtgärder 
och att observera (obs!), varnar dig om viktiga driftsanvisningar eller 
potentiellt farliga situationer. Rikta speciell uppmärksamhet till denna typ 
av information.

2. Denna rökvarnare är inte gjord för att varna personer med nedsatt eller 
förlorad hörsel. Kom ihåg att användningen av alkohol, läkemedel och 
droger kan försämra förmågan att höra rökvarnaren.

3. Tänk på att bränder i skorsten, väggar, tak och på andra våningar eller 
bakom stängda dörrar eventuellt inte kan upptäckas av denna rökvarnare.
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4. Denna enhet upptäcker inte eldsfl ammor, värme, kolmonoxid eller andra 
farliga gaser.

        Varning!

1. Ignorera aldrig ett larm, att inte reagera kan resultera i allvarliga skador eller 
i värsta fall död.

2. Pausfunktionen är endast för din bekvämlighet. Om ni haft ett larm, 
kontrollera noggrant så det inte fi nns saker som pyr eller på liknande sett 
kan skapa en brand.

3. Testa rökvarnaren en gång per vecka. Om larmet inte går att testa korrekt, 
byt ut enheten omedelbart! Om larmet inte fungerar rätt, varnar den inte 
om olyckan skulle vara framme.

Ställ in och anslut rökvarnaren till ert Wi-Fi nät

Hur man ansluter via EZ-läge (standardläge)

1.  Ladda ner TuyaSmart Appen och anslut rökvarnaren till ditt Wi-Fi nät 
via Appen innan du installerar larmet på en vägg eller i ett tak. Sök efter 
TuyaSmart i App Store eller Google Play eller skanna helt enkelt QR-koden 
nedan för att installera TuyaSmart Appen i din Smartphone. Du måste 
registrera ett konto på Tuya för att gå vidare.

    När du öppnar TuyaSmart för första gången kan du se en informationsruta 
som visar hur det går till när man lägger till enheter och att man måste 
använda 2.4Ghz nätverk. Klicka dig igenom informationen. Och avsluta på 
x-et längst ned.

2. Ta bort isolerings fi lmen från batteriet för att aktivera rökvarnaren. 
LED-indikatorn börjar då blinka rött och övergår sedan att blinka blått, 
vilket indikerar att röklarmet har aktiverats. 

OBS! Exemplen som följer är från en iPhone, om du använder ett annat 
operativsystem än iOS kan vissa bilder se lite annorlunda ut, men basfunktionerna 
är ändå desamma. Om du får problem att ansluta din enhet får du kontakta er 
återförsäljare.

3. Öppna TuyaSmart-appen, tryck på “+” -ikonen längst upp till höger på 
Startsidan eller tryck direkt på “Lägg till enhet” knappen i mitten för att 
lägga till din första enhet.
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4. Under fl iken ”Add Manually” välj “Security & Sensors” i vänstra kolumnen, 
leta sedan upp gruppen “Sensor” genom att skjuta enheterna upp och ned, 
inom Sensorgruppen väljer ni “Sensor (Wi-Fi)” för att öppna anslutningssidan 
för enheterna.

    Man kan även lägga till enheter under gruppen ”Larm” och i Larmgruppen 
väljer ni ”Larm (Wi-Fi)” om ni föredrar detta.

5. Välj det ”Nätverk” du vill använda som skall vara på 2.4Ghz bandet. Ange nu 
”Lösenordet” till din Wi-Fi-router och välj ”Nästa”.

6. För att aktivera röklarmet och ansluta till Wi-Fi, håll in test- / pausknappen 
i 3 sekunder. Röklarmet piper en gång och LED-indikatorn blinkar snabbt 
blått.

7. Välj ”Confi rm indicator rapidly blink” i Appen följt av ”Nästa” och vänta tills 
den hittas och ansluts. 
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8. Efter en lyckad anslutning slutar LED-indikatorn att blinka blått och den 
tillagda enheten kommer så småningom att visas under “Min familj” 

     i Appen. Fortsätt vidare med “Klart”.

ANMÄRKNING: LED-indikatorn blinkar snabbt blått i upp till 2 minuter 
i anslutningsläget. Om anslutningen inte lyckas under den tiden måste 
rökvarnaren anslutas på nytt. Ta ur batteriet en kort stund och börja från punkt 2 
igen. Vanligt problem kan vara att du är utom räckhåll från ditt nätverk eller har 
skrivit in fel lösenord av misstag för Wi-Fi-nätverket.

9. När installationen är klar kan du se startskärmen (vänster bild) för Appen en 
kort stund, sedan hoppar Appen vidare till enhetens startskärm 

     (höger bild). 

     Här informeras du om enhetens batterinivå och status “(Normal drift)” 
     alltså inget röklarm.
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OBS! Om den nyligen tillagda enheten visar att den har rök i sensorn (Larm! Rök 
detekterad) tar du ur och sätter i batteriet igen, så försvinner detta och enheten 
går över till övervakningsläge och visar den normala övervakningstexten (Normal 
drift) alltså ingen rök.

Installationen av enheten är nu klar

När du har kommit så långt har du lyckats installera din enhet och du kan 
fortsätta med punkt 15 i den här instruktionen. Vid punkt 15 ställer du in valet 
av meddelanden och hur du gör olika inställningar för Appen och enheten.
Men om du inte lyckats lägga till din enhet enligt ovan, fortsätter du läsa i 
nästa avsnitt.

Vissa Smartphones är inte kompatibla med EZ-läge och då måste du växla till 
AP-läge för att skicka information om dit nätverk till XS01-WT enheten.

EZ-läge: Betyder att Tuya Appen skickar ett UDP paket eller ett Multi 
Cast paket som innehåller WiFi-användarnamnet och WiFi-lösenordet till 
Rökvarnaren XS01-WT utan att behöva några extra inställningar.

AP-läge: Appen konfi gurerar mobiltelefonen för att ansluta till den intelligenta 
hårdvaran (AP för WiFi-chip) i Rökvarnaren, detta läge är för lite mer erfarna 
användare. AP = Access Point

Försök i första hand att alltid ansluta med EZ-läge.

Hur man ansluter via AP-läge

10. Återställ enheten genom att ta ut batteriet och vänta en kort stund innan 

ni startar upp den igen. Gör om punkten 2 till 5 i bruksanvisningen och följ 
sedan nedanstående information.

Tryck med fi ngret på “EZ Mode” i det övre högra hörnet på 
nätverkskonfi gurationssidan i Tuya Appen, för att växla till “AP Mode” och 
sätt sedan in ett stift i det lilla hålet bakpå rökvarnaren för att aktivera den 
inbyggda Access Pointen, enheten piper till och LED-indikatorn lyser upp 
blått.

10



12 13

11.  Välj ”Confi rm indicator slowly blink” i Appen och tryck på ”Nästa”. Efter en 
lite stund börjar enheten blinka blått med en sekunds intervall, vilket 
indikerar att rökvarnaren nu är i AP-läge.

12.  Tryck då på “Anslut nu” för att hoppa till Wi-Fi-inställningssidan i er 
Smartphone och välj sedan Rökvarnarens AP med standardnamnet 
“SmartLife-XXXX eller” SL-XXXX “. Efter att ha anslutit till någon av dessa två 
(välj och avsluta med Anslut nu), återgå till TuyaSmart Appen och fortsätt 
med konfi gurationen.

13. Efter lyckad anslutning slutar LED-indikatorn att blinka blått och den tillagda enheten       
 kommer att visas i Appen. Välj då att avsluta inlärningen genom att klicka på ”Klart”.

11 12
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14.  När installationen är klar kan du se startskärmen (vänster bild) för Appen    
en kort stund, sedan hoppar Appen vidare till enhetens startskärm (höger 
bild).

      Här informeras du om enhetens batterinivå och status “(Normal drift)”.

OBS! Om den nyligen tillagda enheten visar att den har rök i sensorn (Larm! Rök 
detekterad) tar du ur och sätter i batteriet igen, så försvinner detta av sig själv och 
enheten går över till övervakningsläge och visar den normala övervakningstexten 
(Normal drift).

15. Om man får ett larm in till TuyaSmart Appen så kommer er Smartphone 
larma med hjälp av ljud och bild (om ni tillåter aviseringar vill säga, kan 
ställas in under Notiser i er Smartphone inställningsmeny, välj TuyaSmart 
Appen och justera efter tycke och smak)

14
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Notifieringar & Data
En sak att tänka på, om man slår på många notifi eringar så kan det upplevas 
som om enheten ”larmar” om något hela tiden. Till exempel om man slår på 
”Information om Självdiagnostik” då får man en avisering varje gång enheten 
har gjort en intern självtest, vilket kan upplevas som något irriterande. Ju 
mer information du aktiverar desto mer ström kommer enheten att förbruka 
för att man genom detta aktiverar fl er tillfällen för enheten att sända 
informationen vidare via Wi-Fi, det gör att intervallen för batteribyte kan bli 
kortare än 1-år samt likvärdigt bli längre åt andra hållet om man minskar 
antalet aviseringarna.

16. Larm kommer även visuellt genom en ”pop up” skärm och en bestående 
indikering i hemskärmens läge för enheten så länge den är i larmläge 

      ” Larm! Rök detekterad”. Samtidigt läggs en händelse till i loggen som kan 
hittas under knappen ”  Click for more”.

Övriga inställningar i TuyaSmart Appen
Under Settings (kugghjulet på enhetens hemskärm) kan man justera vilken 
typ av notifi ering man vill att rökvarnaren skall agera på. Det kan gälla både 
vad som visas på skärmen och vad som lagras i loggen. 

16



18 19

Hur man editerar namn etcetera
På hemskärmen (blå bakgrund) klicka på pennan uppe till höger, här kan 
man ändra namnet och hitta lite funktioner som kan vara bra att ha om man 
behöver göra en djupare felsökning av sitt system.

Historiskdata (logg)
För att komma till Historisk data eller loggen trycker man på knappen ”   
Click for more” som återfi nns längst ned på Hemskärmen för enheten (blå 
bakgrund).

Under Historiskdata kan man klicka sig vidare för att kontrollera eventuella 
larm eller liknande information som enheten har sparat. Om man vill ta bort 
historiska data klickar man bara på ”clear historical data” längst ned på sidan 
och bekräftar de olika stegen.
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Ändra namn, Icon eller Placering

Då blir det tydligare vilken enheten det är man arbetar med, om man har 
fl era. På den ovanstående bilden ser man en bild och namnet ”X-Sense 1 
Wi-Fi Smoke…”, till höger om denna text fi nns en penn-symbol, tryck på den 
och ändra Bild (Icon), Namn och Placering (Location).

Off line-avisering

Om man har ett ostadigt nätverk kanske det är intressant att veta hur ofta 
detta inträff ar samt att kanske förbättra placering av er Wi-Fi router eller 
byta internetleverantör. Alternativt om man undrar varför XS01-WT tappar 
kontakten med Wi-Fi routern eller moln-servern och står och blinkar blått från 
en tid till en annan.

Slå på ”Offl  ine Notifi cation” då kommer det upp en text som beskriver att 
om enheten är batteridriven så sker det endast uppdateringar var 8:e timma. 
Denna information kommer då skickas från moln-servern beroende på att 
enheten inte haft kontakt inom ett angivet tidsspann. Det behöver alltså inte 
betyda att enheten eller er Wi-Fi router inte fungerar som de skall, men av 
någon anledning når inte rökvarnaren moln-servern men jämna mellanrum 
och då skickas varningen ut.
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Hur skall man installera?

OBS! Om man skall montera rökvarnare i kök bör den ha pausfunktion, samt 

monteras så långt ifrån spis och diskbänk som möjligt för att undvika falsklarm.

Rökvarnare Rök & CO-Varnare

CO-Varnare Brandsläckare
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Se bilder på nästa sida som tillhör punkterna nedan.

1.  Prioritera installationen av rökvarnare i sovrummet och utmed 
utrymningsvägar, se till att du kan höra larmet från alla sängplatser. I 
ett hem med fl era sovrum, installera en rökvarnare i varje sovrum med 
tanke på all elektronik som laddas nattetid. Om du bara skall installerar en 
rökvarnare i ditt hem, installera så nära alla sovrum om möjligt och inte i en 
källare eller ett pannrum. 

2.  Installera alltid en rökvarnare ovanför varje trappa och på varje våning i 
huset.

3. Rök och värme sprider sig horisontellt efter att det har stigit mot taket, så 
installera rökvarnaren mitt i taket där det är möjligt. Se till att rökvarnaren 
är installerad på ett minimumavstånd om 50cm från alla hörn. Tänk på att 
inte montera i närheten av ventilationsdon.

4. Om en rökvarnare inte kan installeras mitt i taket skall du installera det på 
ett minavstånd av 50cm från hörn eller väggar i rummet.

5. Om en rökvarnare installeras på en vägg, bör du hålla ett avstånd på 10-
30cm under taket.

6. Om ett rum eller en hall är längre än 9 meter, bör fl era rökvarnare installeras 
i samma utrymme.

7. När väggen eller taket har en vinkel måste larmet installeras inom 90cm 
från den högsta punkten på väggen eller taket i rummet, men inte närmare 
än 10cm från högsta punkten.

8. För att upprätthålla en säker och stabil Wi-Fi-anslutning till rökvarnaren, var 
noga med att installera enheten inom routerns täckningsområde och se 
till att det fi nns så få hinder som möjligt mellan dem.
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     Varning!

1. Detta röklarm bör installeras av en kompetent och händig person som kan 
följa dessa instruktioner och rekommendationer.

2. Röklarm får inte användas som ersättare för att felaktigt installera, använda 
och underhålla bränsleförbrännande apparater, inkluderande lämplig 
ventilation och tillhörande rökgassystem, alltså sköt om din anläggning så 
den är säker.Installations Metod

Platser att undvika
1. Nära stora metallytor och / eller där det fi nns mycket kablar och liknande 

som kan störa.
2.  I närheten av lysrör, amatörradioenheter, elektrisk utrustning eller andra 

enheter som kan sända en RF-signal, eftersom elektroniskt “brus” kan orsaka 
störande larm. 

BS! Innan installation rekommenderar vi att ni testar de Wi-Fi baserade 
rökvarnarna i olika rum där ni tänker installera dessa enheter, för att säkerställa 
att de ligger inom Wi-Fi routerns räckvidd och att inget stör kommunikationen på 
något vis.

Installationsmetod

1. Använd monteringsplattan för att markera skruvhålen i taket eller på 
väggen.

2. Tänk på att det kan dölja sig elledningar eller vattenledningar i väggar och 
tak, iaktta största försiktighet om ni borrar.  

3. Borra hål vid de två markeringarna med ett borr av lämplig storlek. Sätt i 
plastpluggarna och skruva fast monteringsplattan med de medföljande 
skruvarna. Vid rent trä använd bara skruvarna.

4. Placera rökvarnaren på monteringsplattan och vrid medurs för att låsa fast 
enheten.

5. Testa rökvarnaren enligt stegen i avsnittet nedan.

01

03

02

04
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Test av Rökvarnare

Se alltid till att testa din rökvarnare när ni har startat den för första gången 
eller när ni bytt batteri eller konfi gurerat om något, detta utöver de 
provningar du bör göra veckovis. Tänk också på att om du varit borta från 
ditt boende en längre tid, till exempel under en semester eller liknande att 
batteriet kan tagit slut eller funktionen i er Wi-Fi anläggning förändrats eller 
kanske inte alls fungerar som den skall.

1.  Tryck kort på testknappen. OBS! Om ni håller in knappen längre än tre 
sekunder går rökvarnaren över till läget för att anslutas på nytt i Appen och 
rensar eventuellt tidigare inställningar.

2.  Enheten piper tre gånger samtidigt som knappen lyser rött.

3.  Om din enhet har anslutits rätt till din Wi-Fi router, kommer LED-indikatorn 
att blinka blått 8 gånger, vilket indikerar att den har anslutning och håller 
på att testa förbindelsen.

4.  Efter en kort stund skall det blå ljuset upphöra, då har enheten kontakt 
med er Wi-Fi router.

ANMÄRKNINGAR

1. Testfunktionen testar rökvarnarens rökavkänningskrets utan att det behövs 
test rök. Om din rökvarnare inte ger en hörbar testsignal, följ omedelbart 
felsökningsguiden i slutet av denna bruksanvisning.

2. Om LED-indikatorn blinkar blått i ca 2 minuter under testet, lyckades inte 

anslutningen till Wi-Fi routern och rökvarnaren måste anslutas om på 
nytt (upprepa stegen i avsnittet “Ställ in och anslut rökvarnaren till Wi-Fi”) 
alternativt kan det kanske vara något fel på er Wi-Fi anläggning, kontrollera 
gärna detta först. Till exempel har ni bytt lösenord, router eller gjort 
liknande justeringar i er anläggning? Även om er enhet inte har kontakt 
med routern så kommer den bevaka och larma vid rök.

Pausfunktion

Tysta din rökvarnare kortvarigt genom ett kort tryck på test-/pausknappen, 
idealiskt i icke nödsituationer där oönskade larm (t.ex. vid ånga eller 
cigarettrök) orsakar störande falsklarm. Den röda lampan blinkar då var 5:e 
sekund för att påminna dig om att rökvarnaren har satts i pausläge. Tryck på 
test-/pausknappen igen för att återgå till normal övervakning eller vänta i 
9 minuter tills rökvarnaren automatiskt lämnar pausläget. Appen kommer 
meddela dig när enheten har lämnat pausläget, det går även att pausa 
enheten inifrån Appen om man vill. Men detta förutsätter att man är på plats 
och känner till anledningen till att larmet har gått, och utan att det föreligger 
risk för andra då enheten kommer tystas via fj ärrstyrning.

OBS!  Detta skall endast göras om man själv är på plats eller om det fi nns personer 
på plats som tar ansvar för att det inte föreligger någon som helst risk att pausa 
larmet via appen.

Man pausar Rökvarnaren via ”Appen” under ”Settings” (kugghjulet) och 
knappen ”Tyst” längst ned.
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Batteribyte

1.  För att byta ut batteriet, ta bort rökvarnaren från monteringsplattan 
genom att vrida enheten moturs.

2. Dra i fl iken för att underlätta borttagning av batteriet och sätt sedan i ett 
nytt batteri av god kvalitet, glöm inte att matcha polaritetsmarkeringarna 
rätt (+ och -).

3. Montera sedan tillbaka enheten på monteringsfästet genom att vrida 
medurs för att låsa fast rökvarnaren på plats och avsluta med att testa 
rökvarnaren. Tänk på att använda hörselskydd!
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Hur du tar bort en enhet?

Öppna inställningssidan och tryck på knappen märkt

“Ta bort enheten”. 
Två val fi nns:

Koppla bort enhet (disconnect), 

enheten kopplas bort från Appen 
och alla inställningar och information 
som användaren har ställt in för den 
här enheten sparas.

Koppla bort och rensa data 
(disconnect and wipe data), 
enheten tas bort från Appen och 
alla inställningar och information 
som användaren har ställt in för 
den här enheten raderas.

LED-indikatorer och ljud  

Status LED indikator Ljud Kommentar

Normalt Den röda lysdioden blinkar 
var 60:e sekund

Inget /

Wi-Fi
Upp-
koppling

LED-indikatorn blinkar blått 
fyra gånger varje sekund.

1 tut EZ läge

LED-indikatorn blinkar blått 
en gång per sekund.

1 tut AP läge

Test Knappen lyser rött och 
piper samtidigt tre gånger.

3 tut /

Alarm Den röda lysdioden blinkar 
varje sekund

Pulserande 
Alarm/Tut

Appen kommer 
omedelbart att 
meddela dig om att 
det fi nns farlig rök i 
rökvarnaren.

Paus Mode Den röda lysdioden blinkar 
var 5:e sekund

Inget /

Lågt Batteri Den röda lysdioden blinkar 
var 60:e sekund

1 klick var 
60:e sekund

Appen skickar 
meddelande om låg 
batterinivå.

Fel funktion Den röda lysdioden blinkar 
2 gånger var 40:e sekund.

2 klick var 
40:e sekund

/
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LED-indikatorer och ljud 

Strömförsörjning Utbytbart 3V CR123A Litiumbatteri 

Livslängd på enheten 10-år

Batteriet räcker 1-år (beroende på inställningar i 
Appen)

Sensor Typ Fotoelektrisk (Optisk)

EU Överensstämmande EN 14604:2005+AC:2008

Standby ström <6 μA (avg.) 

Larmström <130 mA (avg.) 

Trådlös överföringsström <120 mA (avg.) 

Täckningsområde 20-40 m

Bästa driftstemperatur 4-40 °C

Relativ luftfuktighet i drift ≤85% (icke-kondenserande)

Ljudstyrka på larm ≥85 dB at 3 m @ 3.2 ± 0.3 kHz 
pulserande larm

Paus tid Cirka 9 minuter

App TuyaSmart App (Android och iOS 
stöd)

Trådlös frekvens (Wi-Fi) 2.4 GHz

Trådlöst protokoll IEEE 802.11b/g/n

Tekniska speci� kationer

Anmärkning: Batteriets livslängd har beräknats baserat på balansen mellan 
veckovisa tester och standby-läge. Om dessa förhållanden ändras till ett 
larmtillstånd minskar batteriets livslängd därefter. Om enheten har varit i 
larmläge länge och/eller är kraftigt rökskadad, anses enheten ha sparat liv och då 
kan inte garantin åberopas. Garantin täcker inte batterier.

Underhåll

Följ dessa enkla steg för att hålla din rökvarnare i gott skick:

1. Kontrollera att enhetens ljud och ljus indikator fungerar korrekt genom att 
testa enheten en gång i veckan.

2. Som ett minimum bör din rökvarnare rengöras en gång var tredje månad: 
Ta bort enheten från taket och rengör höljet och ventilerna med din 
dammsugare försedd med en mjuk borste för att avlägsna damm och 
smuts. Efter enheten varit nedplockad testa alltid funktion efter åter 
montage.

3. Använd aldrig tvättmedel eller andra lösningsmedel för att rengöra 
rökvarnaren.

4. Undvik att spruta luftrenare, hårspray eller andra aerosoler i närheten av 
rökvarnaren.

5. Måla inte enheten. Färg kan täta ventilerna och stör då sensorns förmåga 
att upptäcka brand.
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6. Försök aldrig ta isär enheten eller rengöra insidan, om du gör det, upphävs 
garantin.

7. Om du tar ned rökvarnaren, återplacera rökvarnaren på sin plats så snart 
som möjligt för att säkerställa kontinuerligt skydd mot brand.

8. Om och när hushållsrengöringsmedel eller liknande föroreningar används 
bör området ventileras.

Felsökning

Problem Lösning

Din rökvarnare låter inte 
under testningen.

• Se till att du trycker på testknappen ordentligt. 
Ca 1 sek.

Falsklarm utlöses 
intermittent eller när de 
inneboende lagar mat, tar 
en dusch etc.

• Kontrollera placeringen av din rökvarnare (se 
“Hur skall man montera?”).

• Rengör rökvarnaren (se “Underhåll”).

Den röda lysdioden blinkar 
och larmet avger 1 klick var 
60:e sek.

Batteriet är snart slut, byt ut batteriet snarast

Den röda lysdioden blinkar 
2 gånger var 40:e sekund 
ihop med 2 klick.

Rökvarnaren fungerar inte som den skall. 
Rengör din rökvarnare eller byt ut den 
omedelbart.

Blå lysdiod blinkar 
kontinuerligt under ett test 
/ Appen visar att larmet är 
frånkopplat.

Rökvarnaren kopplas bort från routern. 
Kontrollera att enheten har installerats inom 
routerns täckningsområde (se avsnittet “Hur 
man ansluter via EZ-läge (standardläge).

Nätverkskonfi gurationen 
misslyckades i EZ-läge.

Din mobiltelefon stöder ej EZ-läget. Anslut 
igen eller byt till AP-läge (se avsnittet "Hur man 
ansluter via AP-läge").

Miljöskydd

Elektriska avfallsprodukter får aldrig kastas tillsammans 
med hushållsavfall. Återvinn enheten och batterier där 
återvinningsanläggningar fi nns. Kontakta din lokala 
myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

Tillverkare

X-Sense Innovations Co., Ltd.
Address: B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan 
Road, Technology Park Community, Yuehai Avenue, Nanshan District, 
Shenzhen, 518057, CHINA  
Email: support@x-sense.com
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Importör

X-Sense Europe B.V.
Parellaan 2H
2132WS Hoofddorp
Netherlands

Distributör och Service

Deltronic Security AB
EA Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
Sweden
+46-31-140800
info@deltronic.se
www.deltronic.se

English

This manual contains important information on how your X-Sense smoke 
detector works. Be sure to read these operating instructions completely 
before installing and using this smoke alarm. If you install this smoke alarm 
for use by others, you must leave this manual (or a copy of it) with the end 
user.

Introduction

Thank you for purchasing our smoke alarm. The performance of this smoke 
alarm complies with the European standard EN 14604: 2005 + AC: 2008 and 
is designed to detect smoke and alert personnel in the vicinity. X-Sense 
products are being improved and the product portfolio is constantly 
expanding. Feel free to visit our website to keep up with the latest from 
X-Sense.

NOTE! Before we begin, we want to clarify the diff erence between an 
interconnected smoke alarm and a Wi-Fi connected device with app support.

An interconnected smoke alarm, like the XS01-W, are devices that create 
locally interconnected groups and do not need support from Wi-Fi, apps, or 
cloud services. This means that these devices only forward their own alarm in 
the connected group and cannot be connected to apps via Wi-Fi.

The product described in this manual is the XS01-WT, which uses your local 
Wi-Fi network to provide you with the option of a remote smoke warning via 
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the Internet when you are not at home. These devices work independently 
and are not interconnected. Each device must be added and confi gured in 
the app for its purpose, which means that the alarms from these devices are 
not linked between devices.

Battery Operated

This device is powered by a replaceable lithium battery of type CR123A, with 
a 1-year lifespan, depending on the settings or update intervals in the app.

Low Battery Warning
The smoke alarm beeps once, and the LED indicator fl ashes every 60 seconds 
when the battery level starts to run low.

Malfunction

The smoke alarm beeps twice, and the LED indicator fl ashes every 40 
seconds if the unit is not working properly.

Hush Function

The unit has a built-in hush function, see the hush function section later in 
these operating instructions.

High Piezo Electrical Alarm ≥ 85 dB at 3 m

To protect your hearing, use hearing protection when testing these devices. 
This alarm is automatically reset when the smoke ceases. If the room is full of 
smoke and there is no risk of fi re, ventilate the smoke to let the unit return to 
its normal monitoring mode as quickly as possible.

Package Contents

1 × Smoke Sensor   1 × Pin

1 × Mounting Bracket   1 × User Manual

2 × Screws   1 × Warranty Card

2 × Anchor Plugs

Safety Information
          Important!

1. Headings in the manual such as hazards, warnings, precautions, and notes 
warn you of important operating instructions or potentially dangerous 
situations. Pay special attention to this type of information.

2. This smoke alarm is not designed to alert hearing impaired individuals. 
Remember that the use of alcohol, drugs, and narcotics can impair the 
ability to hear the smoke alarm.

3. Keep in mind that fi res in the chimney, walls, roof, on other fl oors, or 
behind closed doors may not be detected by this smoke alarm.

4. This unit does not detect fl ames, heat, carbon monoxide, or other 
dangerous gases.

     

     




