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1 Yleiskatsaus 

Hiilimonoksidivaroittimen (SWM816A) elektrokemialliset sensorit havaitsevat 
hiilimonoksidin eli hään – kaasun, jota syntyy, kun esimerkiksi hiiltä sisältävät polttoaineet palavat 
epätäydellisesti. Varoitin varoittaa käyttäjää myrkytysvaaran aiheuttavan hiilimonoksidimäärän 
kasaantuessa. 

Jos BASE älykoti-turvajärjestelmään (tukiasema) liitetty häkävaroitin havaitsee 
häkävuodon, se laukaisee kovaäänisen hälytysäänen. Samalla yhdysväylä lähettää hälytyksen 
välittömästi eteenpäin haluttuun vastaanottimeen, kuten älypuhelimeen. 

Jos yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään liitetty häkävaroitin havaitsee vuodon, tämä ja 
muut samaan järjestelmään liitetyt laitteet päästävät kovaäänisen hälytysäänen. 

Huom! Tämän manuaalin tiedot voivat muuttua BASE puhelinsovelluksen päivitysten yhteydessä.  

 Katso viimeisin versio osoitteessa www.safewith.me 

 

2 Ominaisuudet 

• Voidaan käyttää omana yksikkönään. 
• Voidaan liittää BASE älykoti-turvajärjestelmään. 
• Voidaan liittää yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään. 
• Hälytysäänen äänenvoimakkuus on vähintään 85 dB. 
• Valmiustila vie vain vähän virtaa, pitkä pariston käyttöikä. 
• Kaksisuuntainen langaton viestintä, helppokäyttöinen. 
• Langaton MC-DE3-yhteysprotokolla, turvallinen, luotettava, helppo. 
• Langaton yhteys kantaa yli sadan metrin päähän. 
• Helppo liittää BASE älykoti-turvajärjestelmään. 

 

3 Kuva 

Numero Nimi 

1 Äänimerkin aukko 

2 Painike 

3 Hälytysvalo (punainen) 

4 Vikavalo (keltainen) 

5 Virtavalo (vihreä) 
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4 Asennusohjeet 

4.1 Asennuspaikka 

• Suositellaan sijoitettavaksi 1–3 metrin päähän polttoainetta käyttävistä laitteista. 
• Sijoita varoitin makuuhuoneeseen tai nukkuma-alueen läheiseen käytävään. Varmista 

huolellisesti, että hälytysääni kuuluu nukkuma-alueille. 
• Aseta varoitin silmien korkeudelle punaisen ja vihreän ilmaisimen helpoksi lukemiseksi. 
• Varmista, etteivät laitteen ilmanottoaukot ole peitettyinä. 
• Aseta lasten ulottumattomiin. Lasten ei tule missään tapauksessa antaa käsitellä 

hiilimonoksidivaroitinta. 
• Monikerroksisessa talossa suositellaan asentamaan varoitin joka kerrokseen. 

4.2 Älä asenna näihin paikkoihin 

• Älä asenna varoitinta hiilidioksidipitoiseen paikkaan, kuten holvikaton huipulle tai harjakattoon. 
• Älä asenna varoitinta paikkaan, jossa tuulettimet pyörittävät ilmaa. 
• Älä asenna varoitinta raitisilman tuloaukkojen viereen tai lähelle ovia tai ikkunoita. 
• Pidä häkävaroitin poissa pölyisistä, likaisista tai rasvaisista paikoista, kuten keittiöstä, 

autotallista tai lämmityshuoneesta. 
• Älä aseta varoitinta verhojen tai huonekalujen taakse. 
• Älä aseta varoitinta metalliesineiden lähelle, sillä ne voivat vaikuttaa langattoman yhteyden 

kantamaan. 

4.3 Asennus 

 
Kuva 3 Asennuskaavio 

• Valitse sopiva asennuspaikka ja varmista, ettei seinässä kulje piilotettuja johtoja tai vesiputkia. 
• Poraa kaksi halkaisijaltaan 5 mm reikää asennuskohtaan alustan reikien mukaisesti, ks. Kuva 

1. 
• Kiinnitä asennussarjan kaksi muovitulppaa reikiin. 
• Kiinnitä alusta seinään kahdella ruuvilla. Kiristä ruuvit. 
• Ripusta varoitin alustaan. 

  

30 mm 
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5 Käyttöohjeet 

5.1 BASE-järjestelmään liittäminen 

Tarvitset SWM188A-tukiaseman voidaksesi liittää häkävaroittimen BASE älykoti-
turvajärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät 'BASE-käyttöoppaasta'. 

 
Kohta 1 Kohta 2 Kohta  3 

Paina lämpövaroittimen nappia kolme kertaa nopeasti. 

5.2 Lisää yhteenkytkettyyn hälytysjärjestelmään 

Tarvitset muita varoittimia voidaksesi liittää häkävaroittimen yhteenkytkettyyn 
hälytysjärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät 'Yhteenkytketyn hälytysjärjestelmän 
pikaoppaasta'. 

  

Laiteluettelo 

Normaali Hälytys 
Paina 
lisätäksesi
. 

Laiteluettelo on tyhjä 
Lisää laitteita oikean yläkulman ’Lisää’-

painikkeella. 

Etusivu Teemat Laitteet 

Lisää laite Laiteluettelo 

Normaali Hälytys Ei yhteyttä 
Paina halutun laitteen nappia 
nopeasti kolme kertaa 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 

Paina kolme kertaa 
nopeasti 

Kosketa kohtia A ja B 
kolme kertaa 
ruuvimeisselillä 

Huom! Liittimen painaminen yli kolmen 
sekunnin ajan poistaa kaikki laitteet, kun 
liittimen vihreä valo vilkkuu. 

Thermal1 

Etusivu Teemat Laitteet 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 

Paina kolme 
kertaa nopeasti 
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• Käyttääksesi hiilimonoksidivaroitinta isäntälaitteena, paina hiilimonoksidivaroittimen 
nappia nopeasti kolme kertaa, jotta merkkivalo syttyy. Paina sitten muita (alisteisia) varoittimia 
nopeasti kolme kertaa ja odota, että isäntälaite päästää äänen onnistuneen kytkennän merkiksi. 

• Käyttääksesi hiilimonoksidivaroitinta alisteisena laitteena, paina muiden varoittimien (isäntä) 
painikkeita kolmesti, jolloin ilmaisinvalo syttyy. Paina sitten hiilimonoksivaroittimen painiketta 
nopeasti kolme kertaa ja odota, kunnes isäntälaitteen ilmaisinvalo vilkkuu kymmenen kertaa tai 
se päästää merkkiäänen. 

5.3 Testaa varoitinta 

Varoitinta voi testata kahdella tavalla. 

• Pidä nappia pohjassa noin 5 sekunnin ajan. 
• Paina sovelluksessa olevaa varoittimen testipainiketta kerran (varoitin tulee olla lisätty 

yhdysväylään). 

Huom! 

• Älä testaa varoitinta liekillä. Varoitin voi vaurioitua korjauskelvottomaksi. 
• Hälytysääni on voimakkuudeltaan vähintään 85 dB, joten pysy tarpeeksi kaukana varoittimesta. 
• Varoitinta tulee testata kerran viikossa sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. 

5.4 Vaienna hälytys 

Jos alueen turvallisuus on taattu hälytyksen sattuessa, voit painaa painiketta vaientaaksesi 
äänen vähäksi aikaa. Hiljaisuutta kestää noin kymmenen minuuttia. 

SWM816A Hiilimonoksidivaroitin 
SWM412A Kuumuusvaroitin 
SWM163A 
Värinä- ja vilkkuvaroitin - . Hälytys 
SWM156A 
Upotusvaroitin 
 \ 
SWM592A 
Valosähköinen palo- ja kuumuusvaroitin 
SWM559A 
Valosähköinen palovaroitin 
  

SWM559A 
Valosähköinen 

palovaroitin 

SWM592A 
Valosähköinen 

palo- ja 
kuumuusvaroitin 

SWM156A 
Upotusvaroitin 

SWM816A 
Hiilimonoksidiv

aroitin 

SWM412A 
Kuumuusvaroitin 

SWM163A 
Värinä- ja vilkkuvaroitin 
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5.5 Varoittimen hävittäminen 

Häkämyrkytys on erittäin vaarallinen tapaus. Mikäli hiilimonoksidivaroitin alkaa hälyttää, 
suositellaan seuraavia toimenpiteitä mainitussa järjestyksessä. 

1) Pysy rauhallisena ja tuuleta avaamalla kaikki ovet ja ikkunat. Lopeta kaikkien polttoainetta 
käyttävien laitteiden käyttö. Mikäli mahdollista, varmista, että ne ovat pois päältä. 

2) Jos hälytys jatkuu, poistu paikalta. Jätä ovet ja ikkunat auki ja palaa rakennukseen vasta 
hälytyksen päätyttyä. Mikäli rakennus on monikerroksinen, varmista, että kaikki sisällä 
olevat tietävät vaarasta. 

3) Häkämyrkytys vaatii lääkärin apua. 
4) Soita korjaus- tai huoltopalveluun ja pyydä asiantuntijaa tunnistamaan ja korjaamaan 

hiilimonoksidivuodon lähde. Älä käytä vialliseksi epäilemääsi polttoainetta käyttävää laitetta, 
ellei hälytys ole varmasti aiheeton. 

5.6 Tilakuvaukset 

• Vihreä valo välkkyy kolmen sekunnin välein (n. 
30 sekunnin ajan) kun varoittimeen asetetaan 
paristo. 

Esilämmityksen tila. 

• Punainen merkkivalo vilkkuu 32 sekunnin 
välein: 

Normaali tila. 

• Punainen merkkivalo vilkkuu neljä kertaa 
viiden sekunnin välein ja laite päästää  
merkkiäänen neljä kertaa peräkkäin: 

Hälytystila. 

• Punainen merkkivalo vilkkuu neljä kertaa 
viiden sekunnin välein ja laite päästää  
merkkiäänen neljä kertaa peräkkäin, kahdesti 
toistuen: 

Testaa tila. 

• Keltainen valo vilkahtaa kerran 30 sekunnin 
välein ja laite päästää merkkiäänen: 

Vikatila 

• Keltainen valo vilkahtaa kolme kertaa 30 
sekunnin välein ja laite päästää merkkiäänen 
kolmesti peräkkäin: 

Tuotteen käyttöikä lopussa. 

• Painamalla nappia hälytyksen soidessa 
varoitin vaikenee noin viideksi minuutiksi ja 
punainen merkkivalo vilkkuu: 

Mykistetty tila. 
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6 Tekniset tiedot 

Syöttöteho DC 3 V (AAx2) 

Valmiustilan virta <50 µA 

Laukaisimen virta <20 mA 

Taajuus 868 MHz 

Langattoman yhteyden 
kantama 

≥100 metriä avoimessa tilassa 

Päästandardi EN 50291-1:2010+A1:2012 -standardi 

Hälytyksen 
aktivointitarkkuus 

CO-pitoisuus 50 ppm: 60–90 minuutissa 

CO-pitoisuus 100 ppm: 10–40 minuutissa 

CO-pitoisuus 300 ppm: <3 minuutissa 

Hälytyksen 
äänenvoimakkuus 

>85 dB 3 metrin päästä 

Mykistysaika Noin 5 minuuttia 

Käyttöympäristötiedot -10–40 °C,< 95 % RH Ei tiivistymistä 

Turvastandardi CE 

Ympäristöstandardit RoHS 

Mitat 95x95x34 mm 
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7 Viantunnistus 

Numer
o 

Ongelma Syy Ratkaisu 

1 

Varoitin hälyttää 
havaitessaan 
hiilimonoksidia, mutta 
sovelluksen tila ei 
muutu. 

Varoitinta ei ole liitetty 
BASE-sovellukseen. 

Katso kohta 5.1. 

Tukiasema ei saa 
yhteyttä WLAN-
verkkoon. 

Tarkista verkon tila 
tai määritä verkko 
uudelleen. 

Älypuhelin ei saa 
yhteyttä WLAN-
verkkoon. 

Yhdistä WLAN-
verkkoon ja määritä 
verkko uudelleen. 

Varoittimen ja 
tukiaseman välinen 
etäisyys on liian suuri. 

Asenna uudelleen 
suositeltujen 
asennuspaikkaohjei
den mukaisesti. 

2 
Varoitin reagoi 
hiilimonoksidivuotoon 
hyvin hitaasti 

Asennuspaikka ei ole 
sopiva. 

3 
Ei hälytystä 
hiilimonoksidivuodon 
sattuessa. 

Paristo on lopussa. 

Vaihda paristo. 4 
Hälytystä ei kuulu 
testipainiketta 
painaessa. 

5 

Punainen merkkivalo 
vilkkuu kahdesti 30 
sekunnin välein ja 
varoitin piippaa kahdesti 

Paristo lopussa. 
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Vastuuvapauslauseke 

Tässä käyttöoppaassa esitetyt tiedot pitävät paikkansa oppaan julkaisuhetkellä. Emme kuitenkaan 
ole vastuussa laitteen soveltuvuudesta tässä asiakirjassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tässä 
asiakirjassa mainitut käyttötarkoitukset ovat vain esimerkkejä. Emme takaa tai lupaa, että nämä 
käyttötarkoitukset ovat asianmukaisia ilman muokkauksia. Pidätämme myös oikeuden muokata tuotetta 
ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta http://www.china-
siter.com 

SITERWELL ELECTRONICS  CO., LIMITED 
Osoite: Nro. 666 Qingfeng Road, Jiangbein piiri, 
Ningbo, 

Ningbo, Zhejiang 
Puhelin: 0086-574-87729576 
Postinumero: 315000 
Verkossa: www.china-siter.com 
Maahantuoja: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina, 
Finland. 


