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PALOVAROITTIMEN PARI S TONVAIHTO EI OLE VAIKEAA
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* Palovaroittimen paristo voidaan vaihtaa nousematta
tikkaille.

* Palovaroittimen tehdessd virhehiilytyksen, voidaan
paristo poistaa helposti.

* Siisti, huomaamaton muovikotelo.

* Pakkaus sisiiltiiii kaikki asentamiseen tarvittavat
tarvikkeet.

* 4 m johto.

* Selkedt ohjeet.

* Maahantuojan tdystakuu viisi luotta.

PARISTOKOTELO.
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IHMISILLE, JOTKA EIVAT VOI,
TAI HATUA NOUSTA TIKKAIIIE !

Uusi laki pelastustoimesta vaatii ettd jokaisessa asunnossa on vdhintddn yksi TOIMIVA palovaroitin. Laki astui voimaan
1 .9.1999 . Vastuu palovaroittimen hankinnasta ja toimivuudesta on asunnon haltijalla. Palovaroitin on laite joka tulee asentaa
oikein laitteen tiiydellisen toiminnan takaamiseksi. Kiiytiinnoss a tama tarkoittaa ettd palovaroitin tulee asentaa asunnossa aina
kattoon. Vanhusten ja ihmisten joiden on vaikeaa nousta tikkaille on todella vaikeaa vaihtaa palovaroittimeen paristo, tai poistaa
paristo virhehiilytyksen tapahduttua (esimerkiksi ruuanlaitosta syntyvdt karyt).

PlPS-paristokotelo, poistaa palovaroittimen paristonvaihdosta tai virhehiilyfyksistii johtuvat mahdolliset ongelmatilanteet
PlPS-paristokotelo, on kuluttajien toivomuksesta markkinoille kehitetty laite.
PIPS-paristokotelo, on todella edullinen ominaisuuksinsa ndhden.
PlPS-paristokotelo, aina kun palovaroittimen kayttaja on vanhus tai ihminen jonka on vaikeaa nousta tikkaille.

Maahantuoja:
BL - Palontorjunta Oy, Nuijatie 14,01650 VANTAA, P: 0208 450 920
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FPS}} ASENNTJS
Avathrasi pakkauksen, paristokotelon kansi avautuu ensimmdisen kerran vetiimiillii
varovasti kotelon kannesta. Pakkaus sisiiltii2i tarviltavat kiinnitystarvikkeet.

Valitse sopiva paikka paristokotelolle. Sopiva paikka on sellainen johon on helppo
tulla vaihtamaantai poistamaan palovaroittimen paristo. Ota huomioon johdon
pituus. joka on 4 metrid,.

IKUVA2.I

Sopivan paikan liiydytlyii asenna paristokotelon pohja (musta muovikappale),
ruuvikiiruritykselld seinddn.

Kytke paristokotelon johto palovaroittimeen, aivan kuin asentaisit siihen pariston.
Kytke johdon toiseen liittimeen paristo. Odota hetki, (palovaroittimen
ldmpenemisaika, noin 60 sek ) ja suorita palovaroittimen testaus (lue ohje
palovaroittimen kaptiiohjeesta). Tbmiin jiilkeen kiinnitii kaapeli aloittaen
palovaroittimesta. Kiiytii kaapelin kiinnitykseen pakkauksen mukana seuraavia
terdsnauloja. Naulat aseruletaan vasaralla, kuitenkin varovaisesti siten
ettei vaurioiteta kaapelia. Naulat ly<idiiiin tarkasti kaapelin uraan. Kiinnikkeet
siioitetaan tasavdlein siten ettd asennus on siisti.

Kaapelin kiinnityksen jdlkeen kierretddn ylim?iiirdinen kaapeli, paristokotelon
pohjaosan tappeihin, kuitenkin niin ettii kansi saadaan suljettua..

Asennuksen lopuksi aseta paristokotelon valkoinen muovikansi paikoilleen.
Kiitiimme ohjeidemme tarkasta seuraamisesta ja toivomme asennuksen sujuneen
helposti.
Asennus on nyt valmis.
Uskomme ettii paristokotelo tuo huomattavan kiiyttcimukavuuden lisdyksen
palovaroittimeenne.
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