
Montering:  
Placera larmet med den blå 
sensorremsan neråt på den 
yta du vill skydda.
Larmet kan även fästas med 
ett buntband mot ett rör. 
Vik då ner sensorremsan 
mot golvet och runt larmet 
så att den har kontakt med 
golvytan.

Larmet bör kombineras med ett vattentätt underlägg t.ex AquaTeam för att minimera vattenskador.

Provning:  
Håll larmet som på bilden och skaka det upp och ner. Larmet ska pipa till. 
Om detta inte funkar, prova att trycka batteriet neråt genom de två öppningarna på sidorna 
av larmet. Om larmet fortfarande inte piper så är batteriet förbrukat eller felvänt.

Funktion:  
Vattenlarm som kan användas under kyl/frys, akvarium och 
golvvärmecentraler eller andra platser som kulvertar, rörschakt/
slitsar. När vattenlarmet känner av vatten larmar enheten. 
Identifiera läckan och åtgärda.

Vattenlarmet är en engångsprodukt och är efter larm förbrukat. 
Batteriets livslängd är upp till 10 år.
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Avstängning larm / Batteribyte:
När larmet är utlöst stänger man av det genom att trycka in spärrarna 
brevid de två öppningarna på sidorna av larmet och drar isär larmets 
halvor. 
Det är också så här man kommer åt batteriet för batteribyte. 
Vid batteribyte, tänk på att prova att larmet piper(se provning) så att 
batteriet inte är felvänt.

Teknisk fakta:
Art.nr:   490000-22
RSK:  5216590

Storlek:   100x45x28mm
Larmsignal:  85dB
Full styrka:  4 dygn
Avtagande styrka:  10 dygn

Batteri:  9V
Batteribytesintervall: Upp till 10 år

Återvinning:
Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronik- 
komponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att 
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om produkten kasseras 
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala 
myndigheter, sophämtningstjänst eller inköpsstället.

 

Vattenlarmet kan användas för övervakning av 
vattenansluten utrustning. Då placeras larmet 
under eller bakom utrustningen som ska övervakas.  
Glöm ej vattentätt underlägg t.ex. Aquateam.

Vattenlarmet kan med fördel placeras i installtions- 
schakt eller rörschakt med risk för vattenläckage 
från vattenledningar, avlopp eller dräneringar.
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