
 
 

 
 

ANVÄNDAR  
HANDBOK 
9 V BATTERIDRIVEN TRÅDLÖS OPTISK 
BRANDVARNARE 
 

                       
MODELL:MTS-166RF (868MHz) 
 

 

    Design in comply to 
EN14604:2009, R&TTE 

 
 
 
Huvudfunktioner: 
 Fotoelektrisk givare för pyrande glödbränder 
 Trådlös sammankoppling med radiolänk 
 DIP-omkopplare för inställning  
 Pausfunktion 
 Ström- och larmtestknapp 
 Varning för urladdat batteri 
 Kraftig 85 dB-larmsignal 
 Levereras med pluggar och skruvar 
 
Detta instruktionshäfte innehåller viktig information om 
korrekt installation och användning av brandvarnaren. 
Läs häftet noggrant innan du försöker installera 
brandvarnaren och behåll det för framtida bruk. 
 
SPECIFIKATION 
Strömkälla: 9 V DC Alkaliskt batteri (DURACELL MN1604,        

     ENERGIZER 522, GOLD PEAK GP1604A   
     rekommenderas) 
     Eller 9 V LITIUMBATTERI (ULTRALIFE   
     U9VL-J, GOLD PEAK CR-V9, EVE CR9V/P) 

Sändar- och mottagarfrekvens: 868 MHz 
Digital moduleringsmetod: GFSK 
Sändnings- och mottagningsavstånd: Minst 100 m 
Dataöverföringshastighet: 50 kbps 
Max. trådlös sammankoppling: 20 enheter 
Strömförbrukning, vila: < 20 uA 
Strömförbrukning, larm: < 50 mA 
 

Kodningsval: 16 kombinationer 
Brandvarnarmodeller som kan anslutas: MTS-166SRF / 

MTS-163SRF 
Drifttemperatur:  0 °C - 40 °C 

Luftfuktighet: Mellan 10 - 90 % RH 
Batteriets livslängd: Minst ett år 
Godkännanden: Design i överensstämmelse med DIN EN 

14604:2009, R & TTE godkänd. 
 
BRANDVARNARENS PLACERING 
Den här brandvarnaren är en fotoelektrisk brandvarnare med 
inbyggd trådlös sammankoppling. Den kan kommunicera 
med andra brandvarnare. 
Om bostaden bara har en våning ska för minimiskydd en 
brandvarnare monteras i hallen mellan upphållsrummen (inkl. 
kök) och sovrummen. Placera den så nära uppehållsrummen 
som möjligt och se till att larmet hörs även i sovrummen. Se 
figur 1 för exempel. 
 
Om bostaden har flera våningar bör för minimiskydd en 
brandvarnare monteras vid trappans nedre ände och en 
brandvarnare på varje ytterligare våning. Här ingår källare 
men inte kryputrymmen eller oinredd vind. Se figur 2 för 
exempel. 
OBS: För maximalt skydd bör en brandvarnare placeras i 
varje rum (förutom kök, badrum och garage).  
MONTERA INGEN BRANDVARNARE I KÖKET ELLER 
BADRUMMET, eftersom matos eller ånga kan utlösa larmet.  
MONTERA INGEN BRANDVARNARE I GARAGET, 
eftersom avgaserna troligen utlöser larmet.  
 
MONTERING AV BRANDVARNAREN 
Takmontering  
Eftersom varm rök stiger och sprider sig, bör brandvarnaren 
monteras i mitten av taket. Undvik områden där det inte finns 
någon luftcirkulation, t.ex. rummens hörn eller där föremål 
hindrar luftflödet. Placera enheten minst 300 mm från 
belysningsarmaturer eller andra föremål som kan hindra att 
rök eller värme når fram till brandvarnaren. Håll minst 
300 mm avstånd från väggarna. Se figur 3i. 
 
I sluttande tak 
I sluttande tak eller ryggåstak ska brandvarnaren monteras 
med 900 mm lodrätt avstånd från den högsta punkten, 
eftersom stillastående luft högst upp under taket kan hindra 
att röken når fram till enheten. Se figur 3ii. 

 
 

 
Områden som bör undvikas är till exempel: 

 Platser där temperaturen kan falla under 0 oC eller 
stiga över 40 oC  

 Fuktiga områden, till exempel badrum, kök eller 
duschrum, där den relativa fuktigheten kan 
överstiga 90 %. 

 Nära dekorationer, dörrar, armaturer, fönsterlister 
m.m. som kan hindra rök eller värme att nå fram till 
brandvarnaren. 

 Rökiga miljöer, till exempel garage. Avgaser kan 
utlösa falsklarm. 

 Nära eller rakt ovanför varma föremål, till exempel 
element eller luftutsläpp, som kan påverka 
luftströmmarnas riktning. 

 I dammiga eller smutsiga miljöer, till exempel 
verkstäder. 

 Placera enheten minst 1,5 m från lysrörsarmaturer, 
eftersom elektriska störningar och/eller blinkningar 
kan påverka enheten.  

 Placera den inte där det finns mycket insekter. 
Insekter och föroreningar på brandvarnarens givare 
kan försämra dess reaktionstid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLERA BRANDVARNAREN 
Brandvarnaren drivs av ett batteri och kräver ingen annan 
ledningsdragning. 

 När du bestämt dig för var den ska monteras ser du 
till att det inte finns några elkablar eller rörledningar 
i närheten av monteringsytan. 

 Använd fästet och markera de två fästhålens 
placering. 

 Borra hål vid markeringarna. 

 Sätt in pluggar i de borrade hålen. 

 
 
 

 Skruva fast fästet på monteringsytan. Sätt in de 
medföljande skruvarna i hålen och dra fast fästet 
ordentligt. DRA INTE ÅT FÖR HÅRT. 

 På varje enhet finns en DIP-omkopplare med fyra 
lägen (se bild) för inställning av sändnings- och 
mottagningsfrekvens för att undvika störningar 
från annan radioutrustning. Det finns 
16 kombinationer. 

VIKTIGT! 
DIP-omkopplarens inställning måste vara 
densamma på alla sammankopplade enheter. 
 

 Sätt in batteriet i facket upptill på brandvarnaren. 
Du kommer åt det genom att ta isär enheten, tryck 
bara in klämmorna på enhetens båda sidor 
samtidigt. 
OBS: För användarens säkerhet kan 
brandvarnaren inte monteras utan batteri. 

 Sätt fast brandvarnaren ordentligt. 

 

 Prova med hjälp av testknappen att 
brandvarnarna fungerar när de är 
sammankopplade och installerade. 

VIKTIGT! 
Sätt in det medföljande 9 V-batteriet för att aktivera 
brandvarnaren. 

Knappen på basenheten används endast för att 
ansluta brandvarnaren till en panel ( DC-108, 
tillbehör) 

FIGUR 3i: Montering av brandvarnaren 
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ANVÄNDA BRANDVARNAREN 
När brandvarnaren har installerats blinkar en liten 
indikeringslampa (lysdiod), som sitter bredvid testknappen, 
ungefär en gång per minut vid normal funktion. 
Om rök detekteras kommer enheten att avge en hög, 
pulserande larmsignal så länge som det finns rök i luften. 
I normala fall befinner sig brandvarnaren i viloläge. Den 
aktiverar mottagningsfunktionen en kort stund ungefär var 
16:e sekund. Om du vill aktivera sändningsläget är det 
enklaste sättet att trycka på testknappen på brandvarnaren. 
Den sänder kontinuerligt så länge som knappen är intryckt. 
 
För att prova två enheters sändnings- och 
mottagningsfunktion/parametrar är det viktigt att de är 
inställda på samma kod. DIP-omkopplaren för inställning av 
koden sitter på enhetens undersida. När en brandvarnare är i 
mottagningsläge reagerar den på en utlösningssignal från 
den sändande enheten inom 16 sekunder. När den 
mottagande enheten får signalen aktiverar den sin larmsignal, 
som ljuder tills utlösningssignalen upphör. 
 
PROVA BRANDVARNAREN 
Vi rekommenderar att du provar brandvarnaren en gång i 
veckan för att förvissa dig om att detektorn fungerar korrekt. 
Håll testknappen intryckt i ungefär tre sekunder. Då ska ett 
högt, pulserande ljud höras och visa att den fungerar korrekt. 
Medan larmsignalen ljuder blinkar indikeringslampan snabbt. 
 

Efter installationen och om du kommer hem till 
bostaden efter till exempel en semester bör du 
kontrollera alla brandvarnare. 
 
VANLIGA ORSAKER TILL OCH SÄTT ATT 
UNDVIKA FALSKLARM 
Brandvarnaren kan utlösas av ånga, imma, normal rök eller 
ångor. Små insekter som kommer in i larmkammaren kan 
orsaka kortvariga larm. Håll den borta från dessa felkällor för 
att undvika falsklarm (se "Områden som bör undvikas" i 
avsnittet "Montering av brandvarnaren"). 
 
Pausfunktion 
Brandvarnaren har en inbyggd pausfunktion som aktiveras 
med testknappen. Om matlagning eller andra ofarliga källor 
orsakar oönskade larm, kan brandvarnaren tillfälligt tystas 
genom att hålla testknappen intryckt i ungefär tre sekunder. 
Brandvarnaren övergår då till viloläge under 10 minuter. Den 
röda lysdioden blinkar var tionde sekund för att visa att 
känsligheten är nedsatt. Efter avstängningsperioden återgår 
brandvarnaren till normal känslighet. 
OBS: Om rökens täthet ökar under denna period (d.v.s. från 
en brand) övergår enheten till larmläge. 
 
VARNING FÖR URLADDAT BATTERI 
Om ett kort "pip" hörs från brandvarnaren en gång per minut 
börjar batteriet ta slut och bör omedelbart bytas ut. Denna 
varning för låg spänning avges i minst 30 dagar.  
Om detta inträffar kommer övriga sammankopplade enheter i 
systemet, som inte har dåliga batterier, att pipa några 

sekunder en gång per timme, så länge som brandvarnaren 
med dåligt batteri piper.  
Om den röda indikeringslampan inte blinkar en gång per 
minut ska batteriet bytas ut. 
 
BYTA BATTERI 

 Brandvarnaren behöver 1 st 9 V-batteri (alkaliskt eller 
litium). Normalt räcker ett alkaliskt batteri minst 
12 månader, litiumbatterier ännu längre. 

 Byt batteri så snart som brandvarnaren börja pipa 
(varningen för dåligt batteri). 

 Ta bort batteriet genom att försiktig dra bort det från 
anslutningsplattan. 

 Sätt in ett nytt 9 V-batteri i batterifacket. OBSERVERA 
ANSLUTNINGARNAS POLARITET. Se till att batteriet 
är ordentligt anslutet. 

 Sätt fast brandvarnaren i sitt fäste igen. 

 Prova med hjälp av testknappen att brandvarnaren 
fungerar sedan batteriet har bytts.   

 
VARNING: Explosionsrisk om batteriet ersätts med fel 
typ. Byt endast till samma eller motsvarande typ. 
Användning av andra batterier än de som 
rekommenderas på brandvarnarens baksida kan skada 
brandvarnaren. 
 
"STOPP" SOM SÄKERSTÄLLER KORREKT 
BATTERIMONTERING 
Enheten fungerar inte utan batteri. När batteriet tas ut från 
brandvarnaren, blockerar säkerhetsplattan ("stoppen") 
fästhålet, vilket gör att brandvarnaren inte kan monteras på 
basenheten.  
 
ÅTGÄRDER VID FALSKLARM 

 Om falsklarm inträffar, håll bara testknappen intryckt 
så stängs larmsignalen av i tio minuter. 

 Kontrollera noggrant att det inte finns någon liten 
pyrande brand någonstans i huset.  

 Kontrollera om det finns någon annan källa till rök eller 
ångor. Se till att familjen är i säkerhet innan du börjar 
undersökningen.  

 Om falsklarm ofta förekommer kan du behöva flytta 
enheten. Om enheten av någon anledning fortsätter 
ge falsklarm kan den tystas genom att ta bort batteriet. 
Om rengöring av brandvarnaren inte avhjälper 
problemet kan den återlämnas till inköpsstället. 

 
VID BRAND 
 Lämna byggnaden så snabbt som möjligt. Kontrollera 

rummets dörrar beträffande värme eller rök. Öppna 
inte en dörr som är varm. Använd en annan väg ut. 
Kryp längs golvet och andas om möjligt genom en våt 
trasa eller håll andan. Stanna inte för att hämta 
någonting.  

 Träffas på en förutbestämd plats utanför byggnaden 
och kontrollera att alla är där.  

 Ring brandkåren omedelbart när du är utanför huset. 
Brandkåren bör larmas oavsett hur stor branden är 

och oavsett om det finns automatisk överföring av 
larm till en bemannad larmcentral.  

 Gå inte tillbaka in i en brinnande byggnad utan 
vänta tills brandkåren kommer. 

 
UNDERHÅLLA BRANDVARNAREN 
Rengör brandvarnaren regelbundet för att undvika 
ansamling av damm. Den kan rengöras med 
dammsugaren och ett borstmunstycke. Rengör försiktigt 
runt den främre gallerdelen och sidorna. Använd aldrig 
vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel, eftersom 
dessa kan skada brandvarnaren. 
 
Om batteriet tar slut, byt ut det mot ett nytt. 
 
Om brandvarnaren inte fungerar korrekt, skicka tillbaka 
den till tillverkaren på den adress som finns angiven på 
brandvarnarens baksida. 
 
OBS: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR 
DROPPAR ELLER STÄNK. 
 
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER 
Installation av en brandvarnare är endast ett steg i din 
säkerhetsplan. Andra viktiga åtgärder du bör vidta för att 
ytterligare förbättra säkerheten: 

 Montera brandvarnaren korrekt enligt detta 
instruktionshäfte. 

 Prova brandvarnaren varje vecka 

 Byt omedelbart ut batteriet när det tar slut 

 Rök inte i sängen  

 Håll tändstickor och tändare utom räckhåll för barn 

 Förvara lättantändliga material på lämpligt sätt och 
använd dem aldrig i närheten av öppen eld eller 
gnistor 

 Se till att ha nödutrustning såsom brandsläckare 
och brandstegar, och se till att alla boende vet hur 
man använder dem. 

 Planera utvägar från byggnaden i förväg och se till 
att alla boende är medvetna om dessa. Påminn 
regelbundet om detta under året. 

 Se till att utvägarna hålls fria från hinder. 
     
 

VARNING! 
OM DU ÄR TVEKSAM TILL ORSAKEN TILL ETT LARM 
BÖR DU FÖRUTSÄTTA ATT DET FAKTISKT BEROR 
PÅ EN BRAND, OCH BOSTADEN BÖR OMEDELBART 
EVAKUERAS. 

 
Denna brandvarnare är INTE kompatibel med 
brandvarnare som har någon annan frekvens. T.ex. 
433,92MHz 
 
 
DENNA PRODUKT ÄR EN FÖRSEGLAD ENHET OCH 
KAN INTE REPARERAS. OM ENHETEN 
MANIPULERAS GÄLLER INTE LÄNGRE GARANTIN. 

OM DET ÄR FEL PÅ ENHETEN SKA DEN 
ÅTERLÄMNAS TILL INKÖPSSTÄLLET TILLSAMMANS 
MED ETT INKÖPSBEVIS. 
 
BRANDVARNARENS GARANTI 
Dessa brandvarnare garanteras vid normal användning 
vara fria från material- och tillverkningsfel under en 
period om fem år från inköpsdatum (gäller ej batteri).  
Företaget är inte skyldigt att reparera eller byta delar 
som måste repareras på grund av felaktig användning, 
skador eller ändringar som utförts efter inköpsdatum.  
Skicka brandvarnaren tillsammans med inköpsbevis 
med betald frakt och returfrakt till den lokala 
återförsäljaren.  Företagets ansvar på grund av 
försäljningen av denna brandvarnare ska under inga 
omständigheter överstiga kostnaden för att byta ut 
brandvarnaren och under inga omständigheter ska 
företaget vara ansvarigt för följdskador eller förluster 
orsakade av fel på brandvarnaren. 
 
NEXA TRADING AB TAR INGET ANSVAR FÖR 
PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR, ELLER 
SPECIELLA TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV 
NÅGOT SLAG SOM ORSAKAS AV EN BRAND. DEN 
ENDA ERSÄTTNINGEN INOM DEN MEDFÖLJANDE 
BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR REPARATION ELLER 
UTBYTE AV DEN DEFEKTA PRODUKTEN ENLIGT 
NEXA TRADING AB:S BEDÖMNING. UNDER INGA 
OMSTÄNDIGHETER SKA NEXA TRADING AB 
ANSVAR INOM NÅGON ANNAN GOTTGÖRELSE 
ENLIGT LAG ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET. 
BRANDVARNARE ÄR INGEN ERSÄTTNING FÖR 
EGENDOMS-, INVALIDITETS-, LIV- ELLER ANNAN 
FÖRSÄKRING AV NÅGOT SLAG. TILLRÄCKLIG 
FÖRSÄKRINGSTÄCKNING ÄR DITT ANSVAR. 
RÅDFRÅGA DIN FÖRSÄKRINGSREPRESENTANT. 
 
Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument. 
Denna brandvarnare är endast avsedd för privata 
enfamiljsbostäder och inte för flerbostadshus, 
kommersiella fastigheter eller industrifastigheter. 
 
Kasserade elprodukter ska inte kastas i det vanliga 
hushållsavfallet. De ska återvinnas där sådana 
möjligheter finns. Kontakta de lokala myndigheterna 
eller återförsäljaren beträffande råd om återvinning. Nya 
föreskrifter uppmuntrar återvinning av avfall från el- och 
elektronikutrustning (det europeiska "WEEE-direktivet" 
som gäller från och med augusti 2005). 
 
Tillverkare: 
Garvan Enterprises Ltd. 
Rm 16-17, 21/F., Wing Hing Ind. Bldg.,  
83-93, Chai Wan Kok Street,  
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 

 
Distributör: Nexa Trading AB, Sweden www.nexa.se 


