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1. Montage hål 
2. Normal LED 
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3. Larm/Test/Paus LED 
4. Lågt Batteri LED 
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5. Nyckelring 7. Batteri lock 
6. Test /Paus knapp 

Tänk på! 
 

PRODUKTBEGRÄNSNINGAR: Den här enheten är endast avsedd för användning 

med kompatibel rök eller värmevarnare. Annan användning godkänns inte av 

Numens. 
 
Specifikation 
Standby indikering (låg strömförbrukning) Blinkande grön LED var 40: e sekund 

Blinkande röd LED och synkroniserad 
Larmläge 

vibration var 1: a sekund 
Testtillsånd Blinkande röd LED var 1: a sekund 
Pausläge Blinkande röd LED var 6: e sekund 
Förväntad batterilivslängd 5 år 

Blinkande gul LED och synkroniserad 
Indikering för lågt batteri 

vibrationer var 40: e sekund i 30 dagar 
Radiosändarens tillgängliga frekvenser 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
Normal sändningslängd 30 m 
Driftstemperatur (0 ~ 50) ° C 
Luftfuktighet (10 ~ 95)% RH, icke-kondenserande 
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Funktioner 
261 fjärrkontrollen fungerar tillsammans med kompatibla Numens bostadsrökalarm och 

värmelarm för att tillhandahålla test- och paus-funktioner utan att ha direkt tillgång till 

larmenheten. Det är idealiskt där åtkomst till larmenheter är svårt på grund av installations- 

höjden, eller där brukarna är begränsade i sin förmåga att nå detektorerna. 
 

Normal läge 
Normalt blinkar en grön LED var 30: e Hush Condition 
sekund. När ett kompatibelt rökalarm eller 

värmealarm är i paus läge, blinkar den 
Larm läge 

röda lysdioden varje sekund. 
När en brand upptäcks av ett kompatibelt 
rökalarm eller värmealarm, blinkar den röda 

Lågt batteri 
lysdioden varje sekund och den interna 

När det interna batteriet snart är tomt 
vibratorn vibrerar. 

kommer den gula lysdioden att blinka 
varje sekund och den interna vibratorn 

Test läge 
vibrerar var 60: e sekund. 

När ett kompatibelt rökalarm eller 
värmealarm är i testläge blinkar den röda 
lysdioden varannan sekund. 
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Installation 

Installationsförberedelser 

Utrustning 
Innan installationen påbörjas, se till att all utrustning och verktyg för att montera och 

testa enheten är tillgängliga, till exempel verktyg, borr och monteringsskruvar. 
 
Platsval i hem och lägenheter 
Välj en bekväm plats för monteringshållaren så att fjärrkontrollen är lättillgänglig. 

 
Batteri 
Sätt i batteriet (medföljer) och kontrollera att den gröna lysdioden blinkar var 30: e sekund. 

 
Installallera hållaren 
Använd skruvarna för att installera hållaren på en horisontell väggyta. 
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Skapa grupp 
1. Gå in i gruppläge genom att trycka och släppa testknappen 5 gånger inom 5 sekunder. 

Den interna vibratorn kommer att vibrera en gång och den röda lysdioden blinkar var 0,5: e 

sekund. Du är nu i gruppläge, konfigurationen kommer att pågå 50 sekunder (om inte tidigare 

avbrutits genom att trycka på testknappen en gång) 
2. För att lägga till en enhet i gruppen, tryck och släpp testknappen på den andra enheten 

två gånger inom 2 s. Den röda lysdioden blinkar en gång, den interna vibratorn vibrerar 

en gång, för att bekräfta anslutningen till gruppen. 
Gå in i gruppläge Lägga till en enhet i gruppen 

 

 
5 gånger 2 gånger 

 
 

 
Tryck och släpp Blinkar var 0,5:e sekund Tryck och släpp Blinkar en gång 

5 gånger inom 5 sek med vibration två gånger inom 2 sek med vibration 

 
3. Upprepa steg 2 för att lägga till ytterligare 

enheter till gruppen.  
4. Ta bort en fjärrkontroll från Gruppen, tryck 

och släpp testknappen 8 gånger inom 5 s. 

Enheten kommer avge två korta pip 
och den röda lysdioden blinkar två 

Ta bort enhet från gruppläge 

 
 

8 gånger 
 
 

 
Tryck och släpp Blinkar två gånger 

8 gånger inom 5 sek med vibration 

 
gånger för att bekräfta borttagning från 

Gruppen.  
5. När alla enheter är tillagda eller bort- 

plockade från gruppen, tryck och släpp 

testknappen på första enheten för att 

avsluta gruppkonfigurations lägett. 
Avsluta gruppläge 
 
 
 
 
 
 
 

Tryck och släpp Enheten slutar att 
testknappen blinka 

Normal drift  
 
Testa fjärrkontrollen 
1. Håll testknappen intryckt i 3 sekunder. 
2. Kontrollera att ljudet fungerar på det kompatibla röklarmet eller värmelarmet. Samt att 

lysdioden blinkar varje sekund. 
3. Kontrollera att den röda lysdioden blinkar varannan sekund och att enheten vibrerar. 
4. Släpp testknappen för att tystna larmet och återuppta normal drift. 

Testa fjärrkontrollen 

 
Håll i 3 s 

 
 
 

 
Tryck och håll ned i Lysdioden blinkar LED på varnare skall blinka 

mer än 3 sek var annan sekund varje sekund (0.5 s på / 0.5 s av) 

 
Paus (när det Larmar) 

VARNING: Innan du använder paus funktionen ska du identifiera eventuell rök eller 

värmekälla och vara säker på att det råder säkra förhållanden. 
 
Så om undersökning av varför larmsignalen ljuder orsakas av en känd källa (t.ex. 

vattenånga eller liknande) kan testknappen tryckas in för att tystna ljudet i 9 minuter. 
 

Tysta ett larm 
Notera: Om rökdensiteten i 

röklarmet för tillfället är för hög, 

kommer inte pausfunktionen att 

tysta larmet (säkerhetsläge). 
När paus tiden (9min) har gått återgår 
enheten till normal känslighet. Om rök 
fortfarande finns i rummet eller i detektorn, 
komme larmet att aktiveras igen. Paus- 
funktionen kan användas upprepade gånger 
under tiden man vädrar ut röken. Tryck och släpp, det blinkar och vibrerar 

kommer att pausa larmet var sjätte sekund 

Vård och underhåll 
 
Batteribyte 
När batteriet börjat ta slut tar du bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida. Byt ut 

batteriet till ett litium DC 3 V typ CR123A av god kvalitet, tillgängligt från de flesta el-

handlare.  
Service 
För service eller reparation, returnera enheten intakt till Deltronic (se adressen i slutet av 

denna manual), med anledning till returen och information om eventuella fel, glöm inte ange 

er returadress. Ni kan hitta reparationsorder blanketter på vår hemsida. (Support) 

Återvinning 

Denna produkt är utformad för att fungera pålitligt i tio år efter 

installationsdatum. När denna tid har uppnåtts, kassera enheten på en av 

kommunen godkända återvinningscentraler. 
 

Upplysning: Detta är ett viktigt dokument, behåll det under enhetens hela 
livslängd. 

Produkt  garanti  
För att skydda dina rättigheter uppmanar vi till att du behåller det ursprungliga inköpskvittot som 

bevis för köp. Ingen garanti kan erbjudas utan det ursprungliga inköpskvittot. 
Deltronic Security AB (Deltronic) garanterar dig som köpare, att röklarmet kommer att vara fritt från defekter i material, 

utförande eller konstruktion under normal användning under en period av: 2år. 
 
Denna garanti kan inte överlåtas och gäller inte för utbytbara batterier. Vårt ansvar gentemot dig enligt denna garanti, 
är begränsad till att reparera eller byta ut delar som vi finner vara defekta i material, utförande eller design. Detta är 

kostnadsfritt för dig, tag kontakt med oss eller skicka in varan med felbeskrivning och bevis på inköpsdatum i ett brev 

eller paket med betald frakt till adressen nedan, vid utbytbara batterier bifoga dessa vid sidan om. Villkoren för denna 
garanti gäller inte under följande omständigheter: om röklarmet har modifierats, demonterats, förorenats, skadats, 

försummats eller på annat sätt missbrukats eller ändrats efter inköpsdatum eller om den inte fungerar på grund av 

felaktig placering/installation eller om skada orsakats av att de anvisade instruktionerna inte följts. Vi vill göra er 
uppmärksamma på att vi inte ersätter skador på enhet eller degradering i livslängd om röklarmet varit i larmläge 
en längre tid och/eller räddat egendom och liv.  
Deltronic’s ansvar, som härrör från försäljningen av detta röklarm eller enligt villkoren i denna garanti, får under inga 

omständigheter överstiga kostnaden för utbyte av densamma. 
 
Deltronic är under inga omständigheter ansvarig för skada eller följdskada som uppstår på grund av att röklarmet fallerat 

att varna enligt denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstått eller för skador som orsakats av 

underlåtenhet att följa de anvisade instruktionerna. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 
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