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Waarschuwing: Batterijen correct plaatsen (+/-) Uit de
buurt van kinderen houden. Niet openbreken. Niet
herladen. Niet aan water, vuur of hoge temperaturen
blootstellen. Batterijen kunnen bij foutief gebruik schade
veroorzaken door lekken of exploderen.
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AFBEELDING 2

AFBEELDING 3

ROOKMELDER
De rookmelder werkt alleen wanneer u deze aanzet. Ons advies – zet de rookmelder iedere keer aan wanneer u naar bedgaat.
De software in de FlareSafe is ontwikkeld om de langdurige betrouwbaarheid van de rookmelder te verbeteren. Iedere keer als
u de rookmelder aanzet kalibreert de software de rookkamer. Dit helpt valse alarmen te minimaliseren.
DE ROOKMELDER ACTIVEREN – Om de rookmelder te activeren, draai de achterdop een kwart slag met de klok mee (A –
zie afbeelding 2). Op dat moment zult u een BEEP horen. De rookmelder is geactiveerd.
De rookmelder controleert elke 5 seconden op de aanwezigheid van rook. Als de hoeveelheid rook in meer dan 15
seconden toeneemt, dan zal het rookalarm afgaan. Om de rookmelder uit te schakelen, druk en draai de achterdop totdat u
deze in de oorspronkelijke stand sluit.
De achterdop bedekt nu de rookkamer en de rookmelder zal geen rook detecteren totdat u de rookmelder weer
activeert. U zult geen BEEP horen bij het uitschakelen van de rookmelder. Wij raden u aan de rookmelder iedere week te
testen door de rookmelder te activeren.
PLAATS – Rook stijgt op, dus zet de FlareSafe zo dicht mogelijk bij het plafond (zie afbeelding 3), maar niet in de hoeken, want
rook vermijdt hoeken, en niet dichter dan 30 cm bij het plafond. Gebruik het polskoord om de FlareSafe in de juiste positie vast
te zetten.
Zorg ervoor dat de ingeschakelde FlareSafe vrij staat. Om vals alarm te voorkomen, plaats de FlareSafe minimaal
45 cm vandaan van: ventilatoren voor verwarming en airconditioning, plafond ventilatoren en andere luchtverplaatsers,
badkamers die excessieve luchtvochtigheid kunnen veroorzaken en TL balken. Plaats de FlareSafe niet binnen in uw klamboe.

“Mijn FlareSafe maakt zeven BEEP-geluiden toen ik, of kort daarna, de rookmelder activeerde/maakt BEEP-geluiden
iedere 20 minuten. Waarom is dit?”
Antwoord: FlareSafe houdt de capaciteit van de Lithium CR123 batterij in de gaten. Als de FlareSafe vaststelt dat de batterij
leeg begint te raken, dan hoort u zeven BEEP-geluiden. (U hoort ook zeven BEEP-geluiden als u de batterij er verkeerd om in
doet.) U hoort zeven BEEP-geluiden de eerste keer dat de FlareSafe vaststelt dat de capaciteit van de batterij laag is, en zal dit
vervolgens iedere keer doen wanneer u de rookmelder activeert. De FlareSafe zal ongeveer om de 10 minuten een enkele
BEEP-geluid maken als de rookmelder geactiveerd is en de FlareSafe vaststelt dat de capaciteit van de batterij laag is.
Oplossing: Vervang de Lithium batterij door een nieuwe batterij van een gerenommeerd merk. Test de FlareSafe om u ervan te
verzekeren dat de rookmelder nu wel naar behoren functioneert.
“Waarom blijft mijn FlareSafe-sirene afgaan als de rookmelder is geactiveerd, ofschoon er geen enkele indicatie is
voor een brand?”
Antwoord: Als de sirene afgaat, neem dan altijd aan dat er brand is en evacueer het gebouw waarin u zich bevindt. Als na een
grondige inspectie van het gebouw blijkt dat er geen brand was, overweeg dan de positie van de geactiveerde FlareSafe.
Overmatig stof in de rookkamer zou de sirene kunnen doen afgaan, maar dankzij de verfijnde software lijkt dit zeer onwaarschijnlijk.
Oplossing: Activeer het rookalarm opnieuw en plaats de FlareSafe op een andere positie.
SOS ALARM
Er zijn twee knoppen (D1 en D2) op het huis van de FlareSafe (zie afbeelding 4). Als u wordt aangevallen, druk tegelijkertijd op
beide knoppen. Hiermee activeert u de sirene en begint de zaklamp automatisch te knipperen. De sirene produceert een
schrille, striemende hoge toon. Om het SOS alarm uit te schakelen, wacht twee seconden en druk beide knoppen D1 en D2 in
en houdt beide twee seconden ingedrukt. U kunt het SOS alarm altijd activeren, zelfs wanneer de rookmelder is geactiveerd.
De achterste knop (D2) is ook bruikbaar als locatiemelder, of “SoundFlare”. Als u de FlareSafe wilt laten afgaan
om iemand te laten horen/zien waar u bent, druk dan simpel op de achterste knop. De sirene zal afgaan en de zaklamp zal
knipperen zolang u de knop ingedrukt houdt.

LED ZAKLAMP
Om de zaklamp aan te zetten, druk knop D1 in.
De zaklamp kent vier standen (brandduur aan een stuk tussen haakjes): AAN, volle sterkte (10 uur); AAN, lage stand om
energie te sparen (50 uur); AAN knipperend alarm (frequentie 1Hz) (100 uur); en UIT. Als de zaklamp langer aan staat dan 5
seconden in een bepaalde stand, dan schakelt u met de eerstvolgende druk op de knop D1 de zaklamp UIT.
De zaklamp is uitgerust met 4 LEDs – LEDs zijn robuust, erg zuinig en gaan ongeveer 10.000 branduren mee. De FlareSafe
heeft een 20 meter lange effectieve lichtbundel en het “knipperlicht” is tot twee kilometer zichtbaar. WAARSCHUWING: Schijn
niet direct in uw ogen of in de ogen van anderen. Dit kan beschadigingen veroorzaken.
PROBLEMEN
“Waarom krijg ik de zaklamp niet aan?”
Antwoord: De twee AA batterijen zijn mogelijk leeg. De software zorgt ervoor dat de Lithium batterij de zaklamp alleen in
noodfunctie laat knipperen.
Oplossing: Open de voorkant van de FlareSafe en vervang de twee AA batterijen door twee nieuwe van een gerenommeerd
merk.
BRAND VEILIGHEID – Download onze gratis Fire Safety Guide op onze website – weten wat te doen in geval van een brand
kan uw leven redden.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID – U kunt niet alleen op de FlareSafe vertrouwen als enige middel tegen een persoonlijke
aanval – gebruik het naast andere risicoverlagende maatregelen. Draag de FlareSafe altijd gebruiksklaar wanneer u naar
buiten gaat; plan uw route/reis; vertel anderen waar u naartoe gaat; volg goed verlichte wegen, straten en paden; vermijdt
slecht verlichtte kortere routes, verlaten stations etc.; draag geschikte/gepaste kleding; wees alert; en vertrouw op uw instinct.

De FlareSafe is ontworpen, ontwikkeld en getest om aan de strengste veiligheidseisen te voldoen.
Dit unieke product is geproduceerd uit kunststof dat aan militaire eisen voldoet en is uitgerust met hoogwaardige batterij
management software. Laat ons weten wat u van ons product vindt op www.flarebrands.com
ALGEMENE INFORMATIE
Vermijdt dat de FlareSafe wordt blootgesteld aan extreme hitte, vocht, stof etc. Indien u de FlareSafe voor langere
tijd op wenst te bergen, raden wij aan de batterijen te verwijderen.
De FlareSafe bevat een magneet. Vermijdt daarom contact met producten die gevoelig zijn voor magnetische
straling en houdt de FlareSafe uit de buurt van zware magneten.
De FlareSafe is spatwaterdicht, behalve wanneer de rookmelder is ingeschakeld.
OPENEN: Draai de lampunit los. U kunt nu de drie batterijen in de FlareSafe doen. Let op dat u de batterijen er correct plaatst.
(+/-). (Zie afbeelding 1)
SLUITEN: Zorg dat het kleine stekkertje precies in het kontaktje past. Druk vervolgens de lampunit zachtjes aan en draai een
kwart slag totdat de lampunit goed vastzit. Draai de lampunit niet te ver door. Let op dat U de dunne zwarte rubber ring niet
kwijt raakt, anders de FlareSafe niet langer spatwaterdicht.
Als u de AA batterijen vervangt, vervang dan beide tegelijk. Gebruik alkaline batterijen van een gerenommeerd merk.
KORTE GEBRUIKSAANWIJZING (ZIE ACHTERZIJDE VOOR VISUELE UITLEG – AFBEELDING 4)
1 ROOKMELDER: Activeer de rookmelder door de achterdop een slag te draaien. Deze zal omhoog komen. U
hoort een BEEP.
2 PERSOONLIJK ALARM: Druk de knoppen D1 en D2 tegelijk in. Om het SOS alarm uit te schakelen, wacht twee
seconden en druk beide knoppen D1 en D2 in en houdt beide twee seconden ingedrukt.
3 ZAKLAMP: Druk de knop D1 voor de zaklampstanden.
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Als het rookalarm van de FlareSafe afgaat, neem dan aan dat er brand is. Raak niet in paniek – degene die in paniek raakt
maakt minder kans om veilig weg te komen. Laat uw bezittingen achter, sla alarm, alarmeer anderen en verlaat het gebouw. In
het geval van alarm, zorg er dan voor dat iemand de lokale brandweer alarmeert. De meeste slachtoffers komen om door het
inademen van rook. Rook en hitte dwingen zuurstof naar de grond/bodem; dus zorg dat u laag blijft.
WAT GEBEURT ER IN EEN BRAND? – Wanneer de geactiveerde FlareSafe een brand detecteert, zal de sirene afgaan.
Tegelijkertijd zal de zaklamp automatisch een volle lichtbundel aanzetten. Het rookmelder-alarm zal met tussenpozen 4 hoge
schrille tonen laten horen. Om het alarm uit te zetten, drukt en draait u de achterdop tegen de klok in. De achterdop sluit in de
oorspronkelijke stand en het alarm wordt uitgeschakeld. De zaklamp blijft branden, zodat u uw weg het vuur vandaan kunt
vinden. Om de zaklamp uit te schakelen, drup op knop D1 totdat de zaklamp uitgaat. De zaklamp gaat na 30 minuten ook
vanzelf uit.
De FlareSafe gebruikt een optische rookkamer om rook te detecteren. De FlareSafe is getest en goedgekeurd in de belangrijkste vuur en rook tests volgens
de Brits Safety standaard BS 5446-1:2000. Indien de rookmelder niet correct functioneert, vraag FlareBrands dan om advies. De polskoord bevat
belangrijke instructies en is daarom onderdeel van de rookmelder. Laat het polskoord daarom aan de FlareSafe zitten.

PROBLEMEN
“Mijn FlareSafe maakte geen BEEP- geluid toen ik het rookalarm activeerde. Waarom niet?”
Antwoord: Het BEEP-geluid laat u weten dat het alarm is ingeschakeld. Als de FlareSafe dit geluid niet maakt, dan moet u
ervan uit gaan dat het rookalarm NIET is geactiveerd.
Oplossing 1: Schakel het rookalarm uit door de achterdop een kwart slag tegen de klok in te draaien. De achterdop sluit in zijn
oorspronkelijke positie. Reactiveer het rookalarm na 10 seconden. U moet nu een BEEP horen.
Oplossing 2: Als Oplossing 1 niet werkt, dan zijn en de lithium batterij en de AA batterijen leeg. Open de FlareSafe en vervang
alle drie de batterijen door nieuwe. Test de FlareSafe om u ervan te vergewissen dat de rookmelder nu wel naar behoren
functioneert.
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LET OP: U zult merken dat de sirene haperend klinkt wanneer u de rookmelder of het SOS alarm uitschakelt. Dit is normaal het is de natuurlijke bevinding van de hoge toon. WAARSCHUWING: De sirene is extreem luid. Om uzelf bekend te maken
met de functies van de FlareSafe, test dan ook buiten, met een gestekte arm en houdt de sirene van u af, anders riskeert u
gehoorbeschadiging.
PROBLEMEN
“De “SoundFlare” (knop D2) werkt niet?”
Antwoord: De “SoundFlare” sirene en zaklamp-knipperend werken niet als de rookmelder is geactiveerd.
Oplossing 1: Schakel de rookmelder uit.
Oplossing 2: Geen van de FlareSafe functies zullen werken als alle drie de batterijen leeg zijn.
Verwijder en vervang de batterijen door nieuwe van een gerenommeerd merk. Test de FlareSafe om u ervan te vergewissen
dat de “SoundFlare” nu wel naar behoren functioneert.
“De “SoundFlare” –zaklamp knippert, maar de sirene maakt geen geluid. Hoe kan dit?”
Antwoord: De AA batterijen zijn leeg en bepaalde noodfuncties werken op basis van de back-up Lithium CR123A batterij. De
“SoundFlare”-lamp zal knipperen, maar de sirene wordt niet gevoed door de back-up batterij.
Oplossing: Vervang beide AA batterijen door nieuwe van een gerespecteerd merk. Test de FlareSafe om u ervan te
vergewissen dat de “SoundFlare” nu wel naar behoren functioneert.
“De SOS sirene gaat af en ik kan hem niet uitschakelen. Waarom niet?”
Antwoord: Het SOS alarm is geactiveerd door beide knoppen (D1 en D2) op de romp tegelijkertijd in te drukken. De enige
manier om het alarm uit te schakelen is door twee seconden te wachten en dan beide knoppen D1 en D2 in te drukken en deze
twee seconden ingedrukt te houden.
Oplossing: Wacht twee seconden en druk beide knoppen D1 en D2 tegelijkertijd in en houdt twee seconden ingedrukt.
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BATTERIJ INFORMATIE – De FlareSafe werkt op twee 1,5V AA batterijen. De 3V Lithium batterij (CR123A) is puur een back-up voor de noodfuncties.
Onder normale omstandigheden wordt de FlareSafe alleen van energie voorzien door de twee AA batterijen. Wanneer u merkt dat de zaklamp snel in
lichtopbrengst afneemt, dan moet u op korte termijn ALLEEN de AA batterijen vervangen. Wanneer de twee AA batterijen helemaal leeg zijn, werken de
zaklamp en de sirene van de “SoundFlare” niet totdat de batterijen zijn vervangen. Dit dient onmiddellijke te gebeuren.
Als onderdeel van het veiligheidsontwerp, neemt de Lithium batterij de volledige werking van de veiligheidsfuncties over – zoals daar zijn de rookmelder,
het SOS alarm en het “knipperlicht” van de “SoundFlare” – totdat u beide AA batterijen heeft vervangen. Dit betekent dat de FlareSafe normaal
functioneert in noodsituaties, aannemende dat u daadwerkelijk de FlareSafe activeert. Indien u de lege AA batterijen onmiddellijk vervangt, dan zal de
Lithium batterij jaren meegaan.
TECHNISCHE DETAILS – Optische verstrooiende rookdetector is goedgekeurd volgens de belangrijkste vuur en rook tests zoals die staan beschreven in
de BS 5446-1:2000. Led zaklamp met 4 witte LED’s (11.000-15.500 mcd elk). Sirene (PIEZO type): SOS alarm – gemeten op 110dB bij de bron ( frequentie
bereik 12Hz). Rook melder – gemeten op 90dB op 3 meter (gepulseerde output: 0,25 sec. AAN (4 uithalen) met 0,5 sec. tussenpauze). Batterij: Twee AA
batterijen (1,5V elk) en één Lithium CR123 batterij (3V). De FlareSafe is goedgekeurd volgens de EMC richtlijnen. Behuizing – glas geïnjecteerd ABS.
GARANTIE Onze garantie bestaat uit reparatie van of vervanging van uw FlareSafe als is gebleken dat het defect het gevolg is van
gebrekkig materiaal, verwerking of functioneren binnen een jaar na aankoop. U dient de defecte FlareSafe samen met het aankoopbewijs aan ons te
retourneren. Wij beslissen uiteindelijk of uw FlareSafe wordt gerepareerd dan wel wordt vervangen door een nieuwe.
Deze garantie geldt niet voor gebruikelijke slijtage, incidentele schade, defecten ontstaan door nalatigheid, misbruik of verwaarlozing of voor ieder ander
gebruik van de FlareSafe anders dan door ons in de gebruiksaanwijzing beschreven. De garantie heeft verder geen betrekking op ieder ander gebruik van
de FlareSafe anders dan waarvoor deze bedoeld is. De garantie vervalt wanneer reparatie cq onderhoud is verricht door derden anders dan door ons of
door een door ons erkende partij. Ieder vervangen FlareSafe of onderdelen van de FlareSafe worden ons eigendom.
DISCLAIMER Niets in deze disclaimer zal de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van dood of persoonlijk letsel, veroorzaakt door
nalatigheid van FlareBrands Limited of iedere andere aansprakelijkheid die bij wet niet door FlareBrands Limited kan worden beperkt of uitgesloten en uw
wettelijke rechten zullen onaangetast blijven.
Onderworpen aan bovenstaande, FlareBrands Limited’s aansprakelijkheid zal de kosten van vervanging van het bewuste product niet overschrijden en
FlareBrands Limited is in geen geval aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade of derving ten gevolge van een product of niet nakoming van
garantieverplichting, met opzet of stilzwijgend, ook al is de schade veroorzaakt door FlareBrands Limited’s nalatigheid.
VOETNOOT Het uiterlijk van het ingesloten product kan afwijken van wat is afgebeeld op de verpakking, daar FlareBrands voortdurend
bezig is om verbeteringen aan te brengen aan haar producten.
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