Hyviä neuvoja palovaroittimista

Palovaroitin on halpa henkivakuutus. Se reagoi hengenvaaralliseen savuun ja varoittaa sinua.

Montako palovaroitinta tarvitset?

Mihin palovaroitin on asennettava?

Hoito ja tarkastus

• Asuntosi jokaisessa asuinkerroksessa
on oltava palovaroitin.
• Palovaroittimen valvonta-alue ei saa
ylittää 60 m 2. Tämän lisäksi kahden
palovaroitinten etäisyys toisistaan ei
saa ylittää 12 metriä.
•P
 alovaroittimet on sijoitettava makuuhuoneen yhteyteen. Muista, että suljetut
ovet ja häiritsevät äänet voivat estää
palovaroittimen kuulumista jokaiseen
makuuhuoneeseen.
•P
 alovaroittimien on vastattava SS-EN
14606 -standardia. Merkki löytyy
pakkauksesta.

Palovaroitin on asennettava toimittajan
ohjeiden mukaisesti; yleensä pätevät
kuitenkin seuraavat ohjeet:
• Palovaroittimet on sijoitettava huoneen
korkeimpaan kohtaan ja mieluiten
keskellä huonetta.
• Jos asunnossasi on useampia kerroksia, palovaroitin on asennettava sinne,
missä portaat avautuvat yläkerrokseen.
• Palovaroitin on kiinnitettävä kattoon,
ei seinään.
• Palovaroittimen ympärille on jätettävä.
vähintään 50 cm vapaa alue
• Palovaroitinta ei saa sijoittaa tuuletusaukkojen läheisyyteen.
• Älä sijoita palovaroitinta keittiön hellan
läheisyyteen, tai kylpyhuoneeseen,
autotalliin tai askarteluhuoneeseen,
jossa se voi aiheuttaa ärsyttävän vikahälytyksen.

• Puhdista palovaroittimet ulkopuolelta
pölynimurilla kerran vuodessa.
• Suosittelemme litium-paristoja, jotka
kestävät jopa viisi kertaa kauemmin
kuin tavalliset alkaliparistot – näin
sinun ei tarvitse vaihtaa paristoja joka
vuosi. Jos käytät tavallisia paristoja, sinun on vaihdettava ne kerran vuodessa
(esim. 1. adventin aikaan).
• Tarkista vähintään neljännesvuosittain
että palovaroittimet toimivat, ja aina
kun olet ollut pitemmän aikaa poissa
kotoa.
• Vaihda palovaroittimet 8–10 vuoden
kuluttua. Niiden elinikä on rajallinen.

Nukkuessasi olet turvattomin savulle ja
tulelle.

Älä unohda testata pallovaroittimia,
asennettuasi ne.

Testaa palovaroitinta
Testaat palovaroitinta painamalla
testinappia, tai pitämällä äsken sammutettua steariinikynttilää palovaroittimen
alla.

Miten hävitetään palovaroitin?

Hanki Paloturvallinen koti

Palovaroittimet ovat tuotteita, jotka on
lajiteltava elektroniikkajätteenä kierrätysasemalla. Poista paristo ja lajittele se
erikseen. Voit myös palauttaa palovaroittimen toimittajalle, kun ostat uuden.

Palovaroittimien lisäksi, suosittelemme
että viet turvallisuuden vielä pitemmälle,
ja hankit Paloturvallisen kodin. Nämä
kuusi kohtaa tarvitaan, jotta kodistasi
tulisi Paloturvallinen:
• Käyttövarma palovaroitinjärjestelmä
• 6 kg, luokka 43A 233BC jauhesammutin
• Sammutuspeite, koko 120 x 180 cm
• Automaattinen liesivalvonta
• Tietopaketti asukaskansioosi
• Koulutus
Lue lisää eri kohdista osoitteesta
www.brandsakerthem.se.
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