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Översikt
Köklarm (SWM412A) har en NTC-temperatursensor för att detektera onormal
värme som orsakas av brand i t.ex. kök och omedelbart informera användaren för att
undvika spridning av branden.
Om ett Köklarm ansluts till BASE intelligenta säkerhetssystem och detekterar
onormal värme, ljuder en larmton med högt decibel. Den intelligenta gatewayen
(SWM188A) skickar också ut ett larm direkt och skickar ett meddelande till en smart
terminal t.ex. en smartphone.
Om ett Köklarm som har anslutits till ett sammankopplat BASE smart home
ecosystem, detekterar onormal värme ljuder en larmton med högt decibel, och de
andra larmenheterna i samma system skickar också ut larm.
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Funktioner
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Kan användas ensamt.
Kan anslutas till BASE smart home ecosystem.
Kan anslutas till det sammankopplade BASE smart home ecosystem.
Larmtonen som utfärdas av larmet är minst 85 dB.
Låg standbyeffekt, långt batteriliv.
Tvåvägs trådlös kommunikation, enkel att använda.
MC-DE3 trådlöst kommunikationsprotokoll är säkert, pålitligt och bekvämt.
Det trådlösa avståndet är mer än 100 meter.
Kan enkelt anslutas till BASE intelligenta säkerhetssystem.

Illustration

Nummer

Namn

1

LED-lampor

2

Knapp

3

Ringtonens
ljudöppning

2/ 9

SWM412A Bruksanvisning V2.0

4

Installationsanvisningar
4.1

Installationsplats




Vid horisontellt innertak ska den monteras 50 cm från vägghörnet, visas i figur 1.
Vid lutande väggar ska den monteras 50 cm från väggens högsta punkt, visas i
figur 2.




Säkerställ att personer i sovrummet kan höra larmljudet.
Om rummet är längre än 10 meter, måste flera larm installeras.

Figur 1 Horisontellt innertak

4.2




Figur 2 Lutande vägg

Otillåtlig monteringsplats
i miljöer med höga temperaturer och fuktighet
Platser som är dammiga och smutsiga.
En plats som är skymd av andra föremål.
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4.3






Monteringsmetod
Välj ut en lämplig plats för montering och se till att det inte finns några dolda
föremål som ledningar eller vattenrör i väggen.
Borra två st hål 5 mm i diameter i monteringspositionen och använd konsolen
för att märka ut platsen, se figur 4.
Sätt in de medföljande 2 pluggarna i hålen.
Montera konsolen på väggen med hjälp av de medföljande 2 skruvarna och dra åt
dem ordentligt.
Fäst larmet på konsolen.

Figur 3 installationsdiagram
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Använd så här
5.1

Anslut till BASE

Enheten måste samverka med SWM188A (gateway) för att kunna anslutas till
BASE intelligenta säkerhetssystem. Se ”BASE bruksanvisning” för mer information.

Steg 1

Steg 2: Tryck på

Steg 3

knappen för
värmelarm snabbt 3
ggr.

5.2

Anslut till larmsystemet

Enheten måste samarbeta med andra larm för att kunna anslutas till det
sammankopplade larmsystemet. Se ”BASE smart hemlarmsystem för Snabbstart”.
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5.3

Köklarm som en värdenhet, tryck in knappen på köklarm snabbt 3 gånger.
Vänta på indikatorn och tryck sedan på knapparna på dina andra larm snabbt 3
gånger. Vänta tills indikatorn på värden blinkar 10 gånger.
Köklarm som en perifer enhet, tryck på värden (andra larm) 3 gånger. Vänta på
att indikatorn tänds och tryck sedan på knapparna på köklarm snabbt 3 gånger.
Vänta tills indikatorn på värden blinkar 10 gånger.

Testa larmet
Det finns två sätt att testa larmet.




Håll knappen nedtryckt ca 5 sekunder.
Klicka på larmets testkapp en gång i din APP (larmet måste anslutas till
gatewayen).
Observera!





5.4

Använd inte öppen låga för att testa larmet då det kan gå sönder och kan inte
repareras.
Stå minst 1 meter från larmet eftersom larmet ljuder med minst 85 dB.
För att säkerställa larmets drift ska testet göras en gång i veckan.

Tyst larm

Om säkerheten inom området har säkerställts när larmet ljuder kan du trycka på
knappen och tysta det en kort stund för att undvika oväsen. Tystnaden varar ungefär
10 minuter.
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5.5
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Statusbeskrivning
Den röda indikatorn blinkar med 32 sekunders
mellanrum:
Den röda indikatorn blinkar varje sekund och
skickar ut
larm utan att knappen trycks in:
Den röda indikatorn blinkar varje sekund och
skickar ut
larm genom att trycka in knappen:
Den röda indikatorn blinkar med 32 sekunders
mellanrum och
summern piper 1 gång:
Tryck på knappen medan larmet är igång, larmet
tystnar i ungefär 10 minuter och den röda
indikatorn blinkar med 32 sekunders mellanrum:

Normal status.
Larmstatus.

Test status.

Låg batteristatus.

Tystnad.

Tekniska Specifikationer
Ineffekt DC3V(AA×2)
Standbyeffekt ≤15μA
Styrström

≤ 50mA

Frekvens 868MHz
Trådlöst avstånd
Larmtemperatur
Larmvolym

≥ 100 meter i det fria utan hinder
54 ℃~70 ℃
≥85dB@1m

Tystnadstid Ca 10 minuter
Omgivande miljö -10~50 ℃, ≤ 95%RH icke-kondenserad
Miljöstandarder
Storlek

7

RoHS
Φ100×40mm

Felsökning
Nummer

Problem

Orsaker

Lösningar

Larmet ansluter inte
Larmar när den
upptäcker onormal
1

värme, men status i
APPEN ändras inte.

till App.

Se avsnitt 5.1.

Gateway

Kontrollera Wi-Fi eller

ansluter inte till

konfigurera

Wi-Fi-nätverket.

om nätverket.

Smartphone

Anslut Wi-Fi och
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ansluter inte till
Wi-Fi-nätverket.

1

konfigurera om
nätverket.

Avståndet mellan
larm och gateway är
för stort.

2

Montera på nytt på

Larmets respons är

Monteringsplatsen

rekommenderad

mycket långsam

är olämplig.

monteringsplats.

vid onormal
värme.
Temperaturen har
inte nått
Larmar inte när

3

inställningsvärdet.

Se avsnitt 6.

onormal värme
upptäcks.
Larmar inte när

4

Batteriet är slut.

testknappen trycks in.
Den röda indikatorn
Byt batteri.

blinkar med 32
5

sekunders
mellanrum och

Låg batteristatus.

summern avger 1
pipljud:
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Uttalande

Informationen i bruksanvisningen är korrekt vid tiden för publicering, men vi
ansvarar inte för tillämpningen av dokumentet i fråga. Tillämpningen som nämns i de
här dokumenten är endast avsedd som illustration. Vi garanterar eller påstår inte att
dessa tillämpningar är lämpliga utan ytterligare ändringar.
Vi har även rätt att modifiera produkten utan föregående meddelande. För den
senaste information, se vår webbplats http://www.china-siter.com。

SITERWELL ELECTRONICS CO.,LIMITED
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo,, Kina,

Adress:

Telefon:
Postnumm
er:
Webb:
Importör:
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Ningbo, Zhejiang
0086-574-87729576
315000
www.china-siter.com
Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina,
Finland.

