Så här
gör du

Så här sköter du din

Brandvarnare

I alla våra lägenheter finns en brandvarnare. Du ansvarar själv för batteribyte och
övrigt underhåll av brandvarnaren. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan
anledning, börjar batteriet ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.
Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen. Om batteriet och högtalaren
fungerar ska den börja pipa. I brandvarnaren sitter en sensor som känner av om det
finns rök i lägenheten. För att prova om den fungerar kan du blåsa ut en tändsticka
strax under den. Röken som stiger upp från den släckta tändstickan ska vara tillräcklig
för att utlösa brandvarnaren.

Vi vill ge dig bra
service - men vissa
åtgärder ansvarar du
själv för
Som hyresgäst har du
ansvar för att vårda och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och
rensa golvbrunnar och
vattenlås, byta säkringar
och lampor, byta filter i
köksfläkt och batterier i
brandvarnare.
Här bredvid ser du en av
våra gör-det-själv-guider.
Fler finns. Hör av dig till
oss om du behöver en
annan guide än denna.
Alla gör-det-själv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.se.

Om olyckan skulle vara framme gäller det att få en tidig varning. Då kan du hinna
släcka elden själv om den inte har hunnit ta sig. I annat fall kan du sätta dig och din
familj i säkerhet. Sätt därför gärna själv upp fler brandvarnare i lägenheten.
Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar, gärna en gång i kvartalet. Dammsug
också brandvarnaren någon gång varje år och glöm inte att byta batteriet i tid.

Så här byter du batteriet

1

Lossa brandvarnaren från sitt fäste
genom att vrida den åt höger.
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Frågor? Kontakta vår
centrala felanmälan,
tel.nr 026-24 22 00.
När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i
skåran. Vrid åt vänster tills den sitter
fast igen.
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Ta ur batteriet som sitter fast på
baksidan av brandvarnaren och sätt
dit det nya.

4

Så här testar du brandvarnaren: tryck
på knappen och håll in den tills det
börjar pipa.

