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Brannalarmsystemet Jablotron JA-100

Info om systemet
•
•
•
•
•

Dee alarmsystemet ble koblet opp 16.03.18 av Byggsikkerhet AS i vårt bygg i
Eierseksjonssameiet Bergsveien 65.
Det er en årlig kontroll av systemet av Byggsikkerhet AS eer inngå avtale.
Styret har daglig egenkontroll av systemet og skal ree opp feil umiddelbart.
Bruk av betjeningspanel har dere få info om på eget ark fra Byggsikkerhet AS.
Om dere skulle ønske noe ekstra 'l dee systemet, kontakt Byggsikkerhet på vegne av deg
selv og avtal hva du ønsker. Det kan kobles opp eget betjeningspanel i din leilighet, og
dermed innbruddsalarm, oversvømmelse alarm, varmestyring osv. Hør med dem om hvilke
muligheter du har.

Vikg for beboere
•
•

•

•

•

Detektorene og sirenen som 'lhører dee systemet må
aldri tas ut av støpsel/ned av tak.
Ved falsk alarm må du gå ned i hovedinngangen, trykke
på lampen som lyser rødt og taste inn kode 1-2-3-4
Sirene
eller din personlige kode. Dee vil bare slå av alarmen.
Anlegget di må så «resees» ved å trykke på grønn lampe og tast inn
Detektor
din personlige kode. NB! Detektoren må være i normallstand før den
resees. Dee betyr at eventuell røyk eller annet den har reagert på må være utlu et.
Gjerne bruk et blad/avis for å vi e vekk os/røyk eller lignende fra detektoren.
Bruk aldri kjemikalier direkte på detektoren. Dee kan utløse den, og i verste 'lfelle
ødelegge den. Ved slike 'lfeller står du ansvarlig for å dekke utgi1ene ved erstatning av ny
detektor. Dee gjelder også om du på et annet hvis ødelegger eller klarer å miste sirenen
eller en av detektorene.
Ved problem med systemet, kontakt styreleder eller noen i styret. Får ikke vi det ﬁkset,
kontakter vi i styret Byggsikkerhet AS. Om dere kontakter dem på grunn av problemer
direkte, står dere ansvarlig for kostnader som påløper grunnet hjelp fra dem som vi kunne
ﬁkset selv.
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