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FI Savuvaroittimen käyttöohje 
Tyyppi: DBD02A

Kaiuttimet
Hälytysnäyttö (punainen LED)

Hälytysnäyttö (vihreä LED)

Testi

1. Tekniset tiedot

5. Laite erikoisissa huonegeometrioissa 

7. Ohjeet kattoasennukseen 

9. Toimintatesti 

10. LED-näytöt 

11. Äänetön hälytys (lepotila) 

Laitteen sijoittamisessa suositellaan seuraavia etäisyyksiä:

A) suora eteinen

b) kulmikas eteinen

c) Varoittimen sijoittaminen isoihin eteisiin

c) Hälyttimen sijoittaminen isoihin eteisiin, joissa reuna-alueita

Seinä

Seinä

Seinä

Seinä

4. Suunnitteluesimerkki 6. Rakennuksen erityispiirteet 8. Asennus 12. Puhdistus/huolto 

13. Virhehälytykset 

14. Vikojen korjaaminen

15. WEEE-jätehuolto-ohjeet 

Huoneistoihin ja omakotitaloihin

A) Esimerkki käytöstä huoneistossa

A) Esimerkki käytöstä omakotitalossa

Esimerkkiasennus kat-
toon, jonka kaltevuus 
> 20°

Katto

Katto

Katto

Punainen paristokytkin – POIS Paristokytkin asennuksen jälkeen

Katto

Katto
Merkkien selitys  
1 = Savuvaroitin

Huomautus: Savuvaroitin voidaan kiinnittää joko vasempaan asentoon (1) tai oikeaan 
asentoon (2).

Kylpyhuone

Makuuhuone

Makuuhuone

a) Esimerkiksi kattoon > 36m²

b) Esimerkiksi yläpohja < 36m²

c) Esimerkki katoista, joissa yläpohja (yläpohjan korkeus (h) > 
0,20 m)

Merkkien selitykset: 
1 - Kattopinta 
2 - Yläpohja

Merkkien selitykset: 
1 - Kattopinta 
2 - Yläpohja

Merkkien selitykset: 
1 - Kattopinta 
2 - Yläpohja

Keittiö

Olohuone

Olohuone Keittiö

Työpaja

Testi LED

Pannuhuone

Minimivarustus 
Optimaalinen varustus 
Varustus ja rajoitukset

Lastenhuone

Lastenhuone

Lastenhuone

2. Tekniikka/käyttö 

3. Asennuspaikka 

Savuvaroitin

Käyttöjännite 3V DC CR123A (paristo ei vaihdettava)

Paristovaroituksen 
rajajännite

2,2 V

Virrankulutus Hälytys Valmiustila

< 120 mA < 2 uA

Äänentehotaso > 85dB/3m

Lämpötila-alue -10 °C~+40 °C

Ilmankosteus < 95% RH

LED-valonäyttö Savuvaroitin toimii oikein LED (punainen) vilkkuu 
344 sekunnin välein

Hälytystila tai testipainike 
painettu

Punainen LED vilkkuu, 
varoitusääni alkaa

Hälyttimen vaientami-
nen (hiljainen tila)

Punainen LED vilkkuu 
10 sekunnin välein 
osoittaen, että savuva-
roitin on vaiennettu. 
Paina savuvaroittimen 
testipainiketta, jos haluat 
hiljentää hälytyssignaa-
lin noin 9 minuutiksi.

Hälytysmuistin varoitus-
muisti

Vihreä LED vilkkuu 24 
tuntia 43 sekunnin välein

Paristo (lähes) tyhjä 
Normaaleissa olosuh-
teissa savuvaroittimen 
käyttöikä on jopa 10 
vuotta.

Heti kun paristovirta on 
loppunut, varoitusääni 
soi 43 sekunnin välein. 
Tämä hälytysääni soi 
jopa 30 päivää.

Ongelma Toimenpide Ratkaisu

Savuvaroitin ei soi 
testauksen aikana.

Savuvaroitin on aktivoi-
tava ennen asennusta. 

Aseta paristokatkaisin 
asentoon PÄÄLLÄ

Puhdista savuvaroitin Lue kohta "Huolto ja 
puhdistus"

Jos takuuaikana kuiten-
kin ilmenee vikoja

Voit palauttaa savu-
varoittimen takaisin 
jälleenmyyjällesi

Savuvaroitin piippaa ja 
punainen LED vilkkuu 43 
sekunnin välein

Paristo on lähes tyhjä Vaihda savuvaroitin

Savuvaroitin antaa 
vääriä hälytyksiä epä-
säännöllisesti ja se antaa 
hälytyksen, kun laitetaan 
ruokaa, käydään suih-
kussa jne.

Peruuta hälytys paina-
malla testipainiketta

Asenna savuvaroitin toi-
seen paikkaan ja paina 
testipainiketta

Hälytys kuulostaa erilai-
selta kuin tavallisesti

Puhdista savuvaroitin Lue kohta "Huolto ja 
puhdistus"

Jos takuuaikana kuiten-
kin ilmenee vikoja

Voit palauttaa savu-
varoittimen takaisin 
jälleenmyyjälle.

Yleistä: 
•  Huoneissa, joissa käytetään tuuletus- ja/tai ilmanvaihtolaitteita, on varmistettava, 

että ilman liikkeet eivät häiritse savuvaroittimen toimintaa. 
•  Savuvaroitin on kiinnitettävä pysyvästi kattoon. Asennusohjeita on noudatettava:
•  On valittava kiinnityslaite, jonka kantavuus on vähintään 20 N pystysuunnassa. 
•  Savuvaroitin on tarkoitettu asuinrakennuksien ja asuinhuoneistojen valvontaan (ei 

teolliseen tai kaupalliseen käyttöön). 
•  Asennuksen jälkeen jokainen savuvaroitin on testattava. 
•  Jokaisen asennetun savuvaroittimen toiminta on testattava säännöllisesti ja 

varmistettava käyttöönottotoimenpiteiden avulla. Toimintatesti 1x viikossa, 
puhdistus 3 viikon välein.

Savuvaroittimien asennuspaikat: 
•  Makuuhuone, lastenhuoneet ja eteiset on varustettava aina kattoon asennetuilla 

savuvaroittimilla (perusvaatimus). 
• 50 cm seinästä (tai yläpohjasta).
•  Jos huone jaetaan kattokorkeuteen yltävillä huonekaluilla, tulee kullakin osa-alueella 

olla oma savuvaroittimensa. Huoneissa, joiden pinta-ala on < 60 m², jotka on jaettu 
palkeilla tai yläpohjalla: 

• Jos kattopinta > 36 m², savuvaroitin on asennettava jokaiseen kattopintaan  
 (ks. kuva 7a).

Jos huoneen pinta-ala > 60 m², on asennettava ylimääräinen savuvaroitin jokaista  
60 m² alaa kohti.

•  Jos huone jaetaan korokkeella tai parvella, niiden alle tarvitaan savuilmaisin, jos 
niiden pinta-ala on yli 16 m² tai pituus ja leveys yli 2 m. 

•  Huoneissa, joissa katon kaltevuus on > 20° vaakatasosta, voi katonharjaan 
muodostua lämpövarantoja, jotka häiritsevät savun pääsyä savuvaroittimeen. 

•  Siksi savuilmaisimet on asennettava vähintään 0,5 m ja enintään 1 m päähän 
katonharjasta, ks. seuraavat kaksi kuvaa.

• Löysää laitteen takasivulla oleva kiinnityslevy kääntämällä sitä vastapäivään. 
•  Kiinnitä kiinnityslevy toimitetulla kiinnitysmateriaalilla kattoon tai seinään. Tarkista 

ensin, onko toimitettu kiinnitysmateriaali sopiva seinän tai katon ominaisuuksiin. 
•  Aseta savuvaroitin asennuspidikkeeseen ja käännä savuvaroitinta vastapäivään, 

kunnes se naksahtaa kiinni. 
•  Huomaa: Vaihdettavalla paristolla varustettu savuvaroitin voidaan kiinnittää paristo 

asennettuna vain, kun niissä on salpamekanismi.

Lisäksi on tarkistettava, että savunläpäisyaukot ovat puhtaat (esim. päällysteistä, nukasta 
ja pölystä), ettei savuvaroittimessa ole toimintakuntoon vaikuttavia vaurioita ja että 
savuvaroittimen ympäristö on 0,5 m alueelta vapaa esteistä (esim. sisustusesineet), 
jotka estävät palosavuilmaisimen toiminnan. Jos savunläpäisyaukot ovat likaiset, ne 
on puhdistettava valmistajan ohjeiden mukaan. Jos savuvaroittimessa on toimintaan 
vaikuttava vaurio, se on vaihdettava. Jos asennetun savuvaroittimen ympärillä ei ole 
tarvittavaa vapaata tilaa, asennuspaikka on tarkistettava ja tarvittaessa määritettävä 
uudelleen.

Virhehälytykset voivat aktivoitua seuraavista syistä, esim:
• hitsaus- ja katkaisutyöt 
• juotos- ja hiontatyöt
• sahaus- ja hiontatyöt 
• rakennus- tai puhdistustöiden aiheuttama pöly
• vesihöyryt, keittohöyryt 
• ulkoiset sähkömagneettiset vaikutukset 
• Lämpötilavaihtelut, jotka aiheuttavat kosteuden tiivistymistä savuvaroittimeen.

Töiden ajaksi, jotka aiheuttavat virhehälytyksiä alueella, johon on asennettu 
savuvaroittimia (esim. kunnostus), varoitin on väliaikaisesti peitettävä tai irrotettava. 
Töiden jälkeen asennetun savuvaroittimen alkuperäinen toimintakunto on palautettava 
kohdan 9 mukaisesti.

Jos järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä, tarkista, onko tulipalo todella syttynyt. Jos 
kyllä, soita palokunta. Jos ei, tarkista, ovatko lähellä olevat esineet voineet laukaista 
hälytyksen. Haluamme mainita, ettemme ole vastuussa väärien hälytysten seurauksista. 
Emme vastaa kustannuksista, jotka syntyvät esim. poliisin, palokunnan tai lukkosepän 
palveluista.

• Huoneissa, joiden kaltevuuskulma K 20°, savuvaroittimet asennetaan keskelle kattoa. 
•  Kun kyseessä on kattopinta < 36m² ja kaltevuuskulma < 20° ja palkkien tai 

kattorakenteiden korkeus on h < 0,2 m, ei huomioida yksittäisiä kattopintoja  
(ks. kuva 7b).  
Savuvaroitin kiinnitetään kattopintaan tai yläpohjaan mahdollisimman lähelle huoneen 
keskustaa. 

•  Jos näissä huoneissa on palkkeja tai yläpohjia, joiden korkeus on h > 0,2 m, 
savuvaroitin on asennettava palkkiin tai yläpohjaan mahdollisimman lähelle huoneen 
keskustaa (ks. kohta 7 kuva c).

Eteisissä, joiden leveys on maks. 3 m, savuvaroittimien välinen etäisyys voi olla maks. 
15 m. Hälyttimen ja eteisen päädyn välinen etäisyys ei saa olla yli 7,5 m.  
Käytävien risteyksiin, sisäänkäynteihin ja reuna-alueille (nurkat) on asennettava varoitin. 
Esimerkki laitteen sijoituksesta on esitetty kohdassa 5.

Paristokytkin (punainen) on toimitettaessa asennossa POIS (kuva alhaalla vasemmalla). 
Kytke laite päälle siirtämällä paristokytkintä (kuva alhaalla oikealla). Tarkista toiminta 
asennuksen jälkeen.

Paina testi-/mykistyspainiketta. Jos punainen valo 
vilkkuu nopeasti ja hälytys soi samaan aikaan, laite 
toimii täydellisesti. 

Tässä vaiheessa laite siirtyy lepotilaan ja punainen 
LED palaa 10 sekunnin välein. Noin 9 minuutin 
kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti normaaliin 
toimintaan tai poista lepotila painamalla testipainiketta. 
Epäsäännölliset tai hiljaiset äänet saattavat olla merkki 
viasta. Ratkaise ongelma kappaleen "Vianmääritys” 
mukaan.

Eurooppalaisten sääntöjen mukaan käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
ei saa enää hävittää lajittelemattomien jätteiden mukana. Roskakori-symboli 
osoittaa, että tuote on lajiteltava. Auta suojaamaan ympäristöä jättämällä 
tämä laite asianmukaiseen jätehuoltojärjestelmään lajittelun yhteydessä. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 4. päivältä heinäkuuta 2012 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytöstä poistamisesta.
I
Paristoja, kertakäyttöisiä tai ladattavia paristoja, ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Jokainen kuluttaja on lain mukaan velvollinen 
toimittamaan kaikki paristot (riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia 
aineita vai eivät) kunnalliseen/kaupungin keräyspisteeseen tai myymälään, 
jotta ympäristöystävällistä jätehuoltoa voidaan toteuttaa. Paristot saa 
luovuttaa ainoastaan tyhjinä!

Työselostus "0832-CPR-F2356" saatavilla osoitteessa www.ahlsell.se

Ahlsell AB 
117 98 Stockholm 
www.ahlsell.se
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Paina testipainiketta, kun hälytys soi. Tämä pysäyttää hälytyksen 9 minuutiksi. Punainen 
LED vilkkuu 10 sekunnin välein ja näyttää, että savuvaroitin on lepotilassa (mykistetty). 
Tämä osa on kehitetty virhehälytyksien minimoimiseksi. Hälytys käynnistyy uudelleen 
noin 9 minuutin kuluttua, jos laitteessa on edelleen palamishiukkasia. Lepotila voidaan 
toistaa, kunnes hälytyksen aiheuttaneet hiukkaset ovat poistuneet ilmasta. 

HUOMAA: Tunnista savun lähde käyttämällä lepotilaa (häiriön syy) ja varmista, että 
vaara on ohi. VAARA: Kun hälytys soi etkä ole tehnyt testiä, tämä tarkoittaa, että laite on 
havainnut savua! 
VAROITUSÄÄNEN SOIDESSA SINUN ON VÄLITTÖMÄSTI KIINNITETTÄVÄ HUOMIO 
TÄHÄN JA TOIMITTAVA!

• Punainen LED palaa 344 sekunnin välein: ilmaisee, että laite toimii oikein. 
•  Punainen LED vilkkuu: kun testipainiketta painetaan tai laite havaitsee 

savuhiukkasia ilmassa (lisäksi jatkuva sykkivä ääni) 
•  Vilkkuva merkkivalo ja hälytys jatkuvat, kunnes ilmassa ei enää ole savuhiukkasia 

tai painetaan vapautuspainiketta (testipainike). 
•  Lepotila: jos savuvaroitin on lepotilassa (mykistetty), LED syttyy 10 sekunnin välein. 
•  Paristovaroitus: Kuuluu tilapäinen piippaus ja LED syttyy 43 sekunnin välein.  

Tämä on merkki pariston alhaisesta varauksesta. 
•  Voit sammuttaa hälytyksen 8 tunnin ajaksi pitämällä testipainiketta painettuna.  

8 tunnin kuluttua hälytys kytketään takaisin päälle.
• Virhenäyttö: varoitus joka 43 sekunti. 
• Hälytysmuisti: Kun hälytys on aktivoitu, savuvaroitin tallentaa hälytyksen.
•  Vihreä LED vilkkuu nopeasti 3 kertaa peräkkäin 43 sekunnin välein. Käyttäjä näkee 

hälytyksen jälkikäteen ilman tarvetta koskea savuvaroittimeen. 
•  24 tunnin kuluttua LED-näyttö sammuu. Kun painat testipainiketta ensimmäistä 

kertaa hälytyksen jälkeen, soi erityinen hälytysääni. Kun olet painanut 
testipainiketta, hälytysmuisti tyhjennetään. Paina nyt uudelleen testipainiketta 
uutta toimintatestiä varten.

Katot, joiden yläpohja - yläpohjan korkeus (h) < 0,20 
m ja kattopinta-ala > 36 m² tai < 36 m²)
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