Brandvarnaren
räddar liv
Så tar du hand om din brandvarnare och
skyddar dig och dina grannar mot brand.

Klipp gärna ut och tejpa upp på insidan av städskåpet.

Ta hand om din brandvarnare
För att vara säker på att din brandvarnare fungerar som den ska är det
viktigt att du provar den minst en gång per år. På brandvarnaren finns
en knapp som är till för att testa batteri och ljudsignal (se nedan). Du
kan även prova brandvarnarens funktion genom att blåsa rök från ett
ljus eller en tändsticka mot brandvarnaren. Larmsignalen är en skarp
pulserande signal.
Kom ihåg att rengöra brandvarnaren vid samma tillfälle. Torka av den
med en lätt fuktad dammtrasa och dammsug den med en mjuk borste.

Batteriet håller i tio år
Brandvarnaren levereras med ett inbyggt batteri som normalt räcker upp
till tio år. Cirka en månad innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån
sig korta ljudstötar, med cirka en halv minuts mellanrum. Brandvarnaren
fungerar som vanligt under tiden.
Kontakta Uppsalahem för att byta ut din brandvarnare när batteriet tar
slut eller om den inte fungerar som den ska.

Om brandvarnaren larmar
Brandvarnaren kan i undantagsfall utlösas vid till exempel matlagning
eller vid hög luftfuktighet. Om du vill tysta larmet så tryck på pausknappen, samma som testknappen (se nedan).

Brandvarnaren har en knapp, som kan användas för att testa eller pausa.

Testa

Pausa

Håll knappen intryckt i minst
20 sekunder. Brandvarnaren ska ge
ifrån sig en skarp signal.

Tryck en gång för att göra
brandvarnaren overksam i 15
minuter. Används också för att tysta
brandvarnaren vid oönskade larm.

Om det börjar brinna
Bedöm möjligheten att släcka branden själv och släck om du kan.
I annat fall:
• Stäng dörren till det rum som brinner.
• Ta dig och andra ut ur bostaden och stäng dörren efter dig.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten. Avsluta inte 			
samtalet själv utan vänta kvar tills larmtjänsten avslutar.

Om det börjar brinna någon annanstans i huset än den
bostad du är i:
• Håll ytterdörren stängd och stäng fönster och balkongdörrar.
• Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
• Om du behöver hjälp att ta dig ut, påkalla uppmärksamhet
av räddningstjänsten.

Test-/pausknapp

		

Så undviker du en brand
Tänk på att...
• Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt
• Lämna aldrig något på spisen utan uppsikt
• Starta aldrig disk- eller tvättmaskin när du går hemifrån
eller när du går och lägger dig

		

• Se till att fimpar, tändstickor och ljusstumpar är ordentligt
släckta innan du kastar dem i soporna

		

• Använd inte elektronisk utrustning som luktar bränt
• Se till att alla elsladdar är hela
• Stäng av tv:n och annan utrustning med strömbrytare istället
för att lämna dem i standby-läge

		

• Dra ur sladden till kaffebryggare, vattenkokare och brödrost 		
efter användning

Underlätta eventuellt räddningsarbete genom att...
• Undvik att låsa sjutillhållarlåset när du är hemma
• Blockera inte trapphuset. Trapphusen är en viktig utrymningsväg. 		
Ställ därför inget brännbart material som barnvagnar, tidningar 			
eller kartonger i trapphuset. De kan blockera utrymningsvägen
		
och ytterligare rökfylla trapphuset. Blockera inte heller källar		
korridorerna.

www.uppsalahem.se
UH1103073

