
 

 
 

BRUKSANVISNING 
 

 

GASSALARM 12 V 

(TRÅDSENSORMODELL) 

      

          

   EN 50194 

   

MODELL: MTG-3000H 

 

NB! LES GJENNOM OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. 
Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan du 
installerer og bruker gassalarmen. Les gjennom hele bruks-
anvisningen før du installerer alarmen, og ta vare på den i 
tilfelle du skulle få bruk for den senere. 

 
PRODUKTBESKRIVELSE 

Gassalarmen MTG-3000H skal oppdage lekkasjer av naturgass, bygass og flaskegass. 
Den er laget for installasjon i boliger, campingvogner og båter. Ved bruk i campingvogner 

og båter koples alarmen til 12 V likestrøm. I boliger koples den til en stikkontakt ved hjelp av en ekstern 
nettadapter som gir 12 V likestrøm. Alarmen leveres med veggfeste, skruer, plugger og nettadapter med 2 meter 
kabel. 
 
 
EGENSKAPER 

 Trådsensor 

 Enkel installasjon og enkelt vedlikehold  

 Automatisk selvtest av sensoren 

 Moderne design 

 Registrerer alle brennbare gasser, flaskegass, bygass og naturgass 

 Perfekt for alle slags kjøkkener  

 Høy pålitelighet og stabilitet  

 Selvtesterfunksjon 

 Sensor med lang levetid  

 Lite påvirket av organiske løsemidler 

 Høy følsomhet 

 Kraftig alarmsignal (85 dB)  

 Tre års garanti 

 Tilbehør: sigarettenneruttak (ekstrautstyr) 

 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Strømkilde:  Likestrøm 12 V +/- 5 % 
Nettadapter:  Koples til vekselstrøm 230 V, 50 Hz, 9 W, utspenning 12 V = 300 mA 
Følsomhet:  Tilsvarer en konsentrasjon på 6 prosent av nedre grense for eksplosjonsrisiko 

  Propangass 0,11 % 
   Butangass 0,09 % 
   Metangass 0,25 %  
Strømforbruk:   1,5 W (alarmsignal) 
   1 W (beredskapsmodus) 
Driftstemperaturområde:  -10 °C – +40 °C 
Strømforbruk:  maks. 110 mA 
Luftfuktighetstoleranse:  maks 95 % 
Mål:  75 x 75 x 35 mm 
Lydstyrke, sirene:  85 desibel på 3 meters avstand 
Beredskapsmodus:  Grønn lampe lyser 
Alarmmodus:  Rød lampe blinker og alarmen lyder 
Feil:  Gul lampe lyser 
Gasser som oppdages:  Naturgass, metangass, bygass, flaskegass (butan og propan) 
 
VIKTIG INFORMASJON 

 Dekk ikke til alarmen. Dette kan påvirke sensorens funksjon. 

 Pass på at alarmen ikke kommer i kontakt med fukt. 

 Beskytt alarmen mot sterke magnetiske eller elektriske felter eller kraftig mekanisk påvirkning. 
 
PLASSERING 

Gassalarmen MTG-3000H skal brukes innendørs på tørre steder der det er risiko for gasslekkasje. Det er viktig at 
alarmen kan høres tydelig dersom en lekkasje skulle oppstå.  
For å kunne oppdage naturgass skal alarmen installeres 15–30 cm under taket og maks. 6 meter fra kaminer 
eller andre gassdrevne apparater. Påse at det er en stikkontakt for nettadapteren maks. to meter fra stedet 
der alarmen skal monteres. For å kunne oppdage flaskegass skal alarmen installeres 15–30 cm over gulvet 
og maks. 4 meter fra kaminer eller andre gassdrevne apparater.  
Anbefalt bruk er på kjøkkener, i garasjer, campingvogner og båter. 
 
 

GASSALARM 
Modell: MTG-3000H               BRUKERVEILEDNING 
 
Uegnet plassering: 

 på steder der temperaturen kan synke til under -10 °C eller stige til over 40 °C 

 på steder med kraftig luftsirkulasjon, som f.eks. i nærheten av vifter, døråpninger, vinduer osv.  

 på fuktige steder som f.eks. bad eller dusjsone, der den relative luftfuktigheten kan overstige 95 
prosent 

 utenfor bygninger, for eksempel for å overvåke åpne kasser med gassflasker 

 på steder med stillestående luft (f.eks. i skap eller bak gardiner), da dette kan hindre alarmen i å 
reagere ved en gasslekkasje 

 på steder der det er svært støvete eller skittent, noe som kan gjøre at sensoren tilstoppes 

 i nærheten av en ovn, oppvaskkum eller et avløp 

15–30 cm 

INSTALLASJONS- 
ANVISNINGER 

TRYKK ALARMENHETEN 
NED I FESTET 

GASSALARM 

VEGGFESTE 
STRØMINDIKATOR 

ALARMINDIKATOR 

FEILINDIKATOR 

BESKRIVELSE 

TAK Riktig plassering  

Installasjon for bygass 
Maks. 6 m  

Maks. 4 m  

15–30 cm 

GULV 

Inst. for flaskegass 



INSTALLASJON 

 Strømmen må være frakoplet når installasjonen påbegynnes for å hindre elektrisk 
støt eller skader på utstyret. 

 Påse at det ikke er strømledninger eller rørledninger i umiddelbar nærhet av stedet 
der gassalarmen skal monteres.  

 Merk opp de to monteringshullene ved hjelp av veggfestet. 

 Bor hull ved merkene. 

 Sett pluggene i hullene. 

 Skru fast veggfestet. IKKE STRAM SKRUENE FOR HARDT. 

 Kople kabelen fra nettadapteren / 12 V-spenningskilden til de to festene. Dersom 
alarmen koples direkte til et 12 V batteri, kan en strømbryter koples mellom 
batteriet og gassalarmen.  

 Trykk gassalarmen inn i veggfestet.  

 Kople nettadapteren til en stikkontakt (230 V). Gassalarmen lyder innen 5 sekunder 
(selvtest).   

 Når alarmen stanser, skal den grønne lampen lyse, og gassalarmen er klar til bruk. 

 Hvis du er usikker hva slags gass du bruker, eller har problemer med å installere 
alarmen, bør du kontakte en fagmann. 

 
BRUK 

Når gassalarmen er installert, den grønne lampen lyser, selvtestsignalet har lydd og den 
røde lampen har blinket en kort stund, går alarmen etter et par sekunder over i 
normalmodus. Alarmen er nå klar til bruk.   
Dersom det oppdages en gasslekkasje, avgir sirenen et høyt, pulserende alarmsignal, og 
den RØDE lampen blinker til gasskonsentrasjonen synker til et bestemt nivå. Alarmen går 
før det oppstår risiko for eksplosjon.  
Dersom strømmen til alarmen er blitt koplet ut og senere koples inn igjen, utfører 
gassalarmen en ny selvtest. Denne funksjonen garanterer at gassalarmen alltid er klar til 
bruk.  
 
TESTFUNKSJON 
Vi anbefaler at gassalarmen kontrolleres én gang i uken for å sikre at detektoren fungerer 
som den skal.  
Slipp ut gass fra en lighter rundt sensoren, som sitter bak risten nederst til venstre på 
enheten. En kraftig, pulserende lyd skal høres, og den RØDE lampen skal begynne å blinke 
for å vise at alarmen fungerer som den skal. Sirenen slås av automatisk når luften rundt 
sensoren er fri for gass. Test gassalarmen regelmessig for å være sikker på at den 
fungerer. 
 
NÅR ALARMEN GÅR 
Opptre rolig, og gjør følgende – ikke nødvendigvis i den angitte rekkefølgen:  

 Slokk ild, brennende sigaretter, stearinlys eller tilsvarende umiddelbart. 

 Dersom alarmen går uten at du merker noe unormalt: Steng hovedkranen til 
gassen, gassflaskens kran eller annet som mistenkes å lekke, og åpne dører eller 
vinduer for å lufte ut eventuell gass. 

 Slå ikke på eller av noen elektriske apparater (lampe, lommelykt, dørklokke, telefon 
eller annet). 

 Rør ikke ved elektriske apparater eller strømbrytere. En liten gnist kan forårsake en eksplosjon. 

 Kontakt gassleverandøren din dersom gasslekkasje indikeres konstant eller regelmessig. Bruk ikke 
telefon eller andre elektriske apparater i nærheten av gasslekkasjen når du kontakter leverandøren. 

 
Dersom alarmen utløses på nytt selv om du har tilbakestilt den, og gasslekkasje ikke kan påvises eller stanses: 
Evakuer lokalet, og kontakt UMIDDELBART gassleverandøren eller en reparatør slik at installasjonen kan 
kontrolleres og sikres og eventuelle reparasjoner utføres. 
 
Dersom alarmen stanser – av seg selv eller ved tilbakestilling (i henhold til produsentens anvisninger) – og 
årsaken til alarmutløsingen ikke kan identifiseres (f.eks. en gasskran som er blitt skrudd på uten at brenneren var 
tent), steng av gassen, og kontroller at alle gassdrevne apparater er avstengt. Når dette er gjort, kan gassens 
hovedkran skrus på igjen. 
 
VEDLIKEHOLD 

Rengjør gassalarmen jevnlig, slik at det ikke samler seg støv i den. Bruk for eksempel en støvsuger med 
børstemunnstykke. Rengjør forsiktig rundt risten foran og på sidene. 
 
Dersom gassalarmen ikke fungerer, skal den returneres til forhandleren. Adressen står på etiketten på baksiden 
av detektoren.  
 

ADVARSEL        Forsøk aldri å reparere enheten selv – da gjelder ikke garantien! 

FORSØK ALDRI Å REPARERE ENHETEN SELV – DETTE KAN FORÅRSAKE RISIKO 
FOR ELEKTRISK STØT ELLER SKADE PÅ ENHETEN. 

 
Gassalarmens levetid er omtrent fem år. Deretter skal den byttes ut.  
 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Å installere en gassalarm er bare én av flere måter å beskytte seg mot gasslekkasje på.  
Andre ting viktige tiltak for økt sikkerhet: 

 Installer gassalarmen på riktig måte. Følg instruksjonene i bruksanvisningen. 

 Test gassalarmen hver uke.  

 Påse at husets/lokalets elektriske anlegg ikke er overbelastet. 

 Du kan kjenne lukten av gass før gassalarmen løses ut. 
 
DETTE PRODUKTET ER FORSEGLET OG KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN – DERSOM BRUKEREN 
FORSØKER Å ÅPNE ELLER REPARERE PRODUKTET, GJELDER IKKE GARANTIEN. RETURNER 
APPARATET TIL FORHANDLEREN SAMMEN MED KVITTERINGEN DERSOM DET IKKE FUNGERER SOM 
DET SKAL.  
 
NÅR FEILINDIKATOREN BLINKER 
Apparatet foretar en selvtest for din sikkerhets skyld. Mulige feil vises ved at FEILINDIKATOREN blinker og ved at 
det høres en pipende lyd. Feilindikatoren kan også aktiveres på grunn av problemer i apparatet.  
 
Dersom alarmen indikerer en feil, skal du først kontrollere: 

 om temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det tillatte området (-10 °C til +40 °C). 

 om kjemikaliedamp i luften – som for eksempel høye konsentrasjoner av oksygen eller alkohol – kan ha 
forårsaket feilen. Prøv apparatet i et annet rom dersom du ikke kan finne noen slike årsaker. Dersom det 
der ikke indikeres noen feil, ligger problemet i omgivelsene. Dersom feillampen derimot fremdeles lyser, 
ligger feilen inne i selve apparatet: 

  en indre feil har oppstått i gassalarmen. 

  gassalarmen er blitt brukt i om lag fem år. Den skal da byttes ut. 
 
GARANTI 

Denne gassalarmen omfattes av en treårig garanti som gjelder fra innkjøpsdato. Garantien gjelder 
material- eller produksjonsfeil, men bare dersom produktet er blitt brukt på riktig måte og vedlikeholdt 
som normalt. Garantien omfatter ikke reparasjon eller bytte av deler dersom feilen skyldes feilaktig bruk, 
skadeverk eller endring av apparatet etter innkjøpsdato. Ved feil som omfattes av garantien skal 
apparatet sendes til forhandleren sammen med kvitteringen samt returporto. Selskapets ansvar er 
begrenset til kostnaden for anskaffelsen av ny enhet/gassalarm. Selskapet er ikke ansvarlig for 
eventuelle skader eller tap som oppstår i forbindelse med at gassalarmen ikke fungerer. 
 
GARVAN ENTERPRISES LTD. ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSON- ELLER MATERIELLSKADE 
ELLER ANNEN SKADE SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE ER FORÅRSAKET AV BRANN. 
GARANTIENS OMFANG ER BEGRENSET TIL REPARASJON AV PRODUKTET ELLER 
ERSTATNING AV SKADD ELLER FEIL PRODUKT MED NYTT PRODUKT FRA GARVAN 
ENTERPRISES LTD. GARVAN ENTERPRISES LTDS ANSVAR SKAL UNDER ALLE 
OMSTENDIGHETER – UANSETT OM LOVEN KREVER SÆRLIG SKADEANSVAR – VÆRE 
BEGRENSET TIL PRODUKTETS INNKJØPSVERDI. GASSALARMEN ERSTATTER IKKE PÅ NOEN 
MÅTE EIENDOMS-, SKADE-, INVALIDITETS- ELLER LIVSFORSIKRING. KONTAKT DITT 
FORSIKRINGSSELSKAP FOR MER INFORMASJON OM FORSIKRING. 
 
Det ovenstående påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. 
Denne alarmen er bare ment for bruk i private lokaler, og ikke for offentlige lokaler/steder eller 
kontorer/industrilokaler. 
 
 
Kasserte elektroniske produkter skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Lever om mulig produktet til 
gjenvinning. Kontakt kommunen der du bor for informasjon om hvor elektroniske apparater skal 
kasseres. Nye regler, som det europeiske WEEE-direktivet, som gjelder fra august 2005, skal fremme 
gjenvinning av kasserte elektroniske apparater. 
 
 
 
 

Produsent:    
Garvan Enterprises Ltd. 
Rm 16-17, 21/F., Wing Hing Ind. Bldg.,  
83-93, Chai Wan Kok Street,  
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 

 
Distributør: 
Nexa Trading AB,  
Sweden  
www.nexa.se 
support@nexa.se 
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