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ADVARSEL - Batterierne: Placer batterierne korrekt
(+/-). Hold batterierne væk fra børn. Lad være med at
sluge, åbne, genoplade eller udsætte dem for vand, ild
eller høje temperaturer: De kan eksplodere, lække og
forårsage skade.
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DIAGRAM 3

FlareSafe er nøje designet, udviklet og testet for at sikre, at den lever op til stramme sikkerhedskrav. Dette unikke apparat er
fremstillet af plastik i samme høje kvalitet som militærets og inderholder avanceret software til batterierne. Fortæl os, hvad du
synes om det på www.flarebrands.com.
GENEREL INFORMATION
Undlad at udsætte FlareSafe for ekstreme temperaturer, indtrængende støv og lignende. Hvis du agter at gemme
den af vejen, bør du fjerne alle batterierne.
FlareSafe indeholder en magnet. Læg den derfor ikke i nærheden af genstande, der er følsomme over for
magneter. Og læg den ikke i nærheden af stærke magneter.
FlareSafe er vandafvisende, undtaget når røgalarmen er aktiveret.
SAMLING -Skru lygtens forreste ende af. FlareSafe vil dele sig i to, så du kan sætte de tre batterier ind. Sørg for, at
batteriernes poler (+/-) vender rigtigt (se Diagram 1).
SAMLING PÅ NY - Hold husets styrefinne ud for lygtens tilsvarende sprække. Så vil den tre-fodede fatning automatisk gribe
ind i det tre-fodede stik. Drej huset en kvart omgang, så det er godt fæstnet til lygten. Lad være med at stramme for meget.
Sørg for ikke at miste den tynde, sorte O-ring, da den skaber den vandafvisende forsegling.
Når du skal skifte AA batterierne, bør du altid udskifte dem begge samtidig. Når du skifter batterier, bør du altid
sikre, at du bruger batterier fra en anerkendt producent. Når du har sat batterierne i, og hver gang du skifter flade batterier, bør
du teste produktet for at sikre, at alle funktionerne virker rigtigt.
SE BAGSIDEN [DIAGRAM 4] FOR EN KORTFATTET BRUGSANVINING.
1. RØGALARM: Aktiver røgalarmen ved at vride den bagerste kapsel rundt, så den springer op. Du vil høre et BIP.
2. NØD-ALARM: Tryk på knapperne D1 og D2 samtidig. For at slukke nød-alarmen skal du vente to sekunder og
så trykke på knapperne D1 og D2 samtidig og holde dem nede i to sekunder.
3. LYGTE: Tryk på knap D1 for at tænde lygten.

RØGALARM
Røgalarmen duer kun, når du har aktiveret den. Vi råder til at aktivere den, hver gang du går i seng. FlareSafe’s software er
designet til at forbedre røgalarmens pålidelighed på lang sigt. Det gør det ved at re-justere røgkammeret, hver gang
røgalarmen bliver aktiveret. Det hjælper til at minimere risikoen for ”irritations”-alarmer.

Hvis FlareSafe’s røgalarm begynder at hyle, skal du regne med, at der er ildebrand. Gå ikke i panik – de, der går i panik under
en ildebrand, har større sandsynlighed for at dø. Efterlad dine ejendele, slå alarm, varsko andre og kom hurtigt ud. I tilfælde af
en alarm skal du sørge for, at en autoritet kontakter det lokale brandvæsen. De fleste brandofre dør af at indånde røg. Røg og
varme stiger opad og tvinger ilten ned mod gulvet, så bevæg dig lavt.

AKTIVERING AF RØGALARMEN - For at aktivere røgalarmen skal du vride den bageste kapsel mod uret [A - se Diagram 2].
Den bageste kapsel vil springe op og blotte røgkammeret nedenunder [B]. Samtidig vil du høre et enkelt BIP fra apparatet.
Dette BIP fortæller dig, at røgalarmen er aktiveret.
Når røgalarmen er aktiveret, tjekker FlareSafe for røg hvert femte sekund. Hvis den opfanger stigende mængder
røg i mere end 15 sekunder, vil alarmen gå i gang.
For at slukke den skal du ganske enkelt presse kapslen ned og dreje den med uret, indtil du føler den låse sig på
plads. Den bageste kapsel dækker nu røgkammeret, og apparatet vil ikke opfange røg, før du aktiverer det igen. Bemærk, at
du IKKE vil høre noget BIP, når du slukker røgalarmen. Vi anbefaler, at du hver uge tester røgalarmen ved rutinemæssigt at
aktivere den og sikre, at den siger BIP en enkelt gang.

HVAD VIL DER SKE UNDER EN ILDEBRAND? – Når din aktiverede FlareSafe opfanger røg, vil sirenen sætte i gang.
Samtidig vil lygten automatisk tænde på fuld stråle. Røgalarmens sirene udsender igen og igen en sekvens af fire højlydte BIP
efterfulgt af en pause. For at slukke sirenen skal du presse den bageste kapsel ned og dreje den med uret. Den bageste
kapsel vil falde i hak, og sirenen vil slukke. Lygtens lys vil forblive tændt, så du kan finde vej væk fra ilden. Tryk på knappen
D1 for at slukke lygten. Lygtens lys vil automatisk slukke efter 30 minutter.

PLACERING – røg stiger til vejrs, så placer din aktiverede FlareSafe så højt mod loftet som muligt (se Diagram 3), men ikke i
hjørner, da røg undgår hjørner (stillestående luft) eller lavere end 30 centimeter under loftet. Brug snoren til at sikre
FlareSafe’s position.
Sørg for, at der er god plads omkring din aktiverede FlareSafe. For at undgå ”irritations”-alarmer, bør du ikke
placere den tættere end 45 centimeter fra følgende: Trækhuller fra varmekanaler og air conditioning; loftsvifter og andre
områder med gennemtræk, badeværelser med badekar eller bruser (dette kan give forhøjet luftfugtighed eller damp);
fluorescerende lys. Læg ikke din aktiverede FlareSafe inde under dit myggenet.
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FlareSafe bruger et optisk røgkammer til at opfange røg. FlareSafe har bestået de vigtige ild- og røgtest i den strenge britisk sikkerhed standard BS
5446-1:2000. Hvis røgalarmen ikke fungerer korrekt, bør du søge råd hos FlareBrands Limited. Snoren indeholder vigtige instruktioner og er derfor en
integreret del af røgdetektoren. Den bør ikke fjernes.

PROBLEMER OG LØSNINGER
“Min FlareSafe sagde ikke BIP, da jeg aktiverede den. Hvorfor ikke?”
Svar: BIP-lyden lader dig vide, at apparatet er aktiveret og klar til at opfange røg. Hvis det nogensinde skulle undlade at sige
BIP, må du gå ud fra, at apparatet IKKE er aktiveret.
Løsning 1: Sluk detektoren ved at presse den bageste kapsel ned og dreje den med uret, indtil den klikker på plads. Vent i ti
sekunder, og aktiver så detektoren igen. Nu bør den sige BIP.
Løsning 2: Hvis løsning 1 IKKE virker, er både litiumbatteriet OG AA batterierne flade. Åbn apparatet, og udskift alle tre
batterier med friske batterier. Test apparatet for at sikre, at det nu virker ordentligt.
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“Min FlareSafe lavede syv BIP-lyde, da (eller kort efter) jeg aktiverede det/siger BIP hvert 20. minut, når det er
aktiveret. Hvorfor?”
Svar: FlareSafe monitorerer mængden af strøm, der er tilbage i back-up batteriet, litiumbatteriet CR123A. Hvis den opdager, at
dette batteri er ved at løbe tør for strøm, vil du høre syv BIP-lyde. (Du vil også høre syv BIP, hvis du vender litiumbatteriet
forkert.) Du vil høre de syv BIP, første gang apparatet opdager den lave strømstyrke, og hver gang du efterfølgende aktiverer
røgalarmen. FlareSafe vil også udsende et enkelt BIP cirka hvert 20. minut, når røgalarmen er aktiveret, hvis den opdager, at
litiumbatteriet er ved at være fladt. Løsning: Fjern litiumbatteriet, og erstat det med et frisk batteri fra en anerkendt producent.
Lav en test for at sikre, at apparatet nu virker ordentligt.
“Hvorfor bliver sirenen i min FlareSafe ved med at gå i gang, når røgalarmen bliver aktiveret, selvom der ikke er spor
af nogen ildebrand?”
Svar: Hvis sirenen lyder, bør du altid gå ud fra, at der er ildebrand, og du bør altid evakuere bygningen. Når du har undersøgt
sagen grundigt og ikke fundet spor af ild, bør du overveje, hvor du har placeret den aktiverede FlareSafe (se ovenstående
afsnit om placering). Overdrevne mængder af støv i røgkammeret kan forårsage dette, selvom det avancerede software
betyder, at det sandsynligvis ikke er årsagen. Løsning: Gen-aktiver FlareSafe, og placer den med omhu, så den ikke ligger for
tæt på nogen af de ovenstående genstande, der kan få den til at gå i gang ved et uheld.
SOS/NØD-ALARM
Der er to knapper [D1 og D2] på selve huset (se Diagram 4). Hvis du bliver overfaldet, skal du trykke på dem begge to
samtidig. Dette vil få den gennemtrængende sirene til at gå i gang og automatisk tænde lygtens blinkende lys. Nød-alarmen
udsender en skinger, kontinuerlig lyd. For at slukke nødalarmen skal du vente to sekunder og så trykke på knapperne D1 og
D2 samtidig og holde dem nede i to sekunder. Du kan aktivere nød-alarmen når som helst, selv når røgalarmen er aktiveret.
Den bageste knap [D2] er også nyttig som en slags lokaliseringsanordning eller såkaldt SoundFlare. Hvis du
ønsker at give lyd til nogen, så de kan se/høre, hvor du er, kan du simpelthen holde den bageste knap nede. Så vil alarmen
lyde, og lygtens lys vil blinke, så længe knappen holdes nede.

LYGTE

Tryk på knap D1 for at tænde lygten.
Lygten har fire indstillinger (batteriernes omtrentlige levetid er angivet i paranteser): ON/tændt på fuldt blus (ti
timer); ON/tændt på lavt blus for at spare på energien (50 timer); ON/tændt med blinkende lys [frekvens 1Hz] for at signalere i
en nødsituation (100 timer); Og OFF/slukket. Hvis lygten er tændt på en hvilken som helst indstilling i mere end fem sekunder,
tryk på knappen D1 for at slukke lygten.
Lygten bruger fire hvide diode-pærer – diode-pærer er meget robuste, meget effektive og holder i omkring 100.000
timer. Lygten har en effektiv rækkevidde på 20 meter, signalet er synligt på to kilometers afstand. ADVARSEL: Lys ikke med
lygten direkte ind i dine egne eller andres øjne, da det kan forårsage skader.
PROBLEMER OG LØSNINGER
“Hvorfor vil lygten ikke tændes?”
Svar: De to AA-batterier er måske flade. Det indbyggede software tillader kun litiumbatteriet at levere strøm til lygtens
nødfunktioner.
Løsning: Åbn apparatet, fjern de to AA-batterier og erstat dem med et frisk sæt fra en anerkendt producent.
SIKKERHED UNDER ILDEBRAND – Vær venlig at downloade den omfattende og gratis guide til sikkerhed under ildebrand
(på engelsk: Fire Safety Guide) på vores hjemmeside – viden om, hvordan man gebærder sig under en ildebrand, kan redde dit
liv.
PERSONLIG SIKKERHED – FlareSafe bør ikke regnes som eneste forholdsregel til at forhindre overfald – brug den sammen
med sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen. Hav FlareSafe klar til brug, når du går ud; planlæg din rute/rejse;
fortæl nogen, hvor du skal hen; bevæg dig ad veloplyste veje; undgå dårligt oplyste genveje, øde stationer og så videre; klæd
dig passende; vær opmærksom; og stol på dine instinkter.

Bemærk: Du vil måske lægge mærke til, at hyletonen vakler, når du tænder røg- eller nødalarmen. Det er normalt – det er
simpelthen sirenen, der finder sit naturlige leje. ADVARSEL: Sirenen er ekstremt højt, så når du sætter dig ind i disse
funktioner, bør du sørge for at teste alarmen udendørs, i armslængde og med sirenen pegende væk fra dig selv, ellers
risikerer du at skade din hørelse.
PROBLEMER OG LØSNINGER
“Funktionen SoundFlare [knap D2] virker ikke. Hvorfor?”
Svar: Sirenen og blinklyset i SoundFlare virker ikke, når røgalarmen er aktiveret.
Løsning 1: Luk for røgkammeret ved at presse den bageste kapsel ned og dreje den, indtil den klikker på plads. Nu kan du
bruge SoundFlare.
Løsning 2: Hvis alle tre batterier er flade, vil ingen af FlareSafe’s funktioner virke. Fjern de flade batterier, og erstat dem med
batterier fra en anerkendt producent. Test apparatet for at sikre, at det virker ordentligt.
“Lyset i SoundFlare blinker, men der er ingen sirene. Hvorfor?”
Svar: AA-batterierne er flade, og apparatet vil kun udføre visse nødfunktioner på back-up litiumbatteriet CR123A. Det vil få
SoundFlare til at blinke, men ikke levere strøm til sirenen i SoundFlare.
Løsning: Erstat begge AA-batterier med friske batterier fra en anerkendt producent. Test apparatet for at sikre, at det virker
ordentligt.
”Sirenen til nødalarmen er gået i gang, og jeg kan ikke slukke den. Hvorfor ikke?”
Svar: Sirenen til nødalarmen er aktiveret ved at trykke på begge knapper [D1 og D2] på selve huset samtidig. Apparatet er
designet, så den eneste måde at slukke sirenen på, er ved at vente to sekunder og så trykke på knapperne D1 og D2 samtidig
og holde dem nede i to sekunder.
Løsning: Vent to sekunder, og tryk så på knapperne D1 og D2 samtidig og hold dem nede i to sekunder.
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STRØM-INFORMATION - De to 1,5V AA alkaliske batterier giver apparatet strøm. Det tredje 3V litiumbatteri (CR123A) er ren og skær back-up til
nød-funktionerne. Under normale omstændigheder kører apparatet udelukkende på de to AA-batterier. Når du opdager, at lygtens lys bliver mærkbart
svagere, bør du være parat til at udskifte de to AA-batterier OG KUN DEM. Når først de to AA-batterier er flade, vil diode-lygten samt sirenen ved
SoundFlare-funktionen ikke fungere, før begge AA-batterier er blevet udskiftet. Dette bør gøres øjeblikkeligt.
Som en del af sikkerhedsforanstaltningerne vil litiumbatteriet overtage styringen af nødfunktionerne – nemlig røgalarmen, nød-alarmen og den blinkende
del af SoundFlare-funktionen – indtil du får udskiftet begge AA-batterier. Det betyder, at FlareSafe vil fungere som normalt i en nødsituation, forudsat at du
aktiverer den. Hvis du udskifter de flade AA-batterier straks, vil litiumbatteriet holde i flere år.
TEKNISKE DETALJER – Røgdetektor med optisk spredning har bestået de vigtige ild- og røgtest i BS 5446-1:2000. Diode-lygte med fire hvide pærer
(11.000-15.000 MCD hver). Sirene (af typen Piezo): Nød-alarm – målt til 110dB ved kilden (frekvens 12Hz). Røgalarm – målt til 90 dB ved 3 meter (rytme af
4 slag pr. 0.25s efterfulgt af 0,5s pause). Strøm: To AA-batterier (1,5V hver) og et litium CR123A batteri (3V). FlareSafe har bestået EMC-test. Hylster –
ABS tilført glas.
GARANTI - Vi garanterer at reparere eller erstatte dit apparat, hvis det findes defekt på grund af mangelfulde materialer, udførelse eller
funktion, inden for sig år efter købet. Det er din opgave at fremvise et købsbevis og sende det defekte apparat til os. Det vil være helt op til os at beslutte,
om dit apparat skal repareres eller erstattes.
Denne garanti dækker ikke almindelig slitage ved brug, skader opstået ved uheld, fejl, der skyldes uagtsomhed, misbrug eller forsømmelse,
eller ved brug, der ikke er i streng overensstemmelse med vores råd og instrukser. Derudover dækker garantien ikke for nogen anden brug af apparatet
end dets tilsigtede formål. Garantien vil heller ikke dække, hvis der er udført reparationer eller vedligeholdelse på apparatet af nogen udover os selv eller
en part, der af os er autoriseret til at gøre det. Ethvert apparat eller dele af apparater, som vi erstatter, vil falde i vores varetægt.
FRALÆGGELSE AF ANSVAR - Intet i disse betingelser skal skal begrænse eller udelukke ansvaret for dødsfald eller personlig skade
forårsaget af uagtsomhed hos FlareBrands Limited eller noget andet ansvar, som FlareBrands Limited ifølge loven ikke kan begrænse eller udelukke, og
dine lovmæssige rettigheder vil forblive uanfægtede.
Undergivet ovenstående rækker FlareBrands Limited’s ansvar ikke ud over omkostningerne ved erstatning af det relevante apparat. Og
under ingen omstændigheder vil FlareBrands Limited være ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader i forbindelse med et apparat eller for brud
på nogen garanti, udtrykkelig eller antydet, selv ikke hvis tabet eller skaden skyldes forsømmelse hos FlareBrands Limited.
BEMÆRK: Det vedlagte produkt vil muligvis se anderledes ud i forhold til det på indpakningen, da FlareBrands Limited konstant arbejder på at forbedre
vores produkter.
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