
Merk – Ved seriekoblede røykvarslere, vil den røde dioden kun blinke hurtig på den enheten som er aktivert. De 
andre enhetene vil gi fra seg en høy alarmerende lyd, men den røde dioden vil ikke blinke. Test alle enhetene og 
kontroller at alarmen utløses på samtlige enheter. Røykdetektoren har en innebygd demperfunksjon i testknapp.
Om detektoren gir alarm, for eks. av matos kan testknappen holdes inne i 3 sek. og detektoren settes i «dvale 
modus» i 10 min.

Vedlikehold av detektorene
■ Batteriet i 230V enhetene, har en normal levetid på 3- 5 år. Vedlikehold/ rengjør detektorene jevnlig, min. 2 g i året.
■ Test røykvarsleren / varmedetektoren ved å holde nede testknappen. Dette bør gjøres jevnlig. Min. 2 ganger i året.
■  Batteribytte 230V røykvarsler/varmedetektor, åpne røyk eller varmedetektoren ved å klemme inn låseknappen       
    på siden av den gule merkelappen, skyv enheten til siden mot låseknappen.
■ Røyk eller varmedetektorene med 3 V batterier har ikke utbyttbare batterier, hele enheten byttes etter 10 år.
■ Lysdiodene foran på røykvarsleren indikerer om det er problemer med nettverket eller om batteriet må skiftes ut.

Snabbstartsguide för rökdetektor och värmedetektor
Den här guiden förklarar kort hur du ansluter, testar och underhåller dina enheter. Se bruksanvisningen för 
detaljerade beskrivningar och teknisk felsökning.

3V rökdetektor / värmedetektor. Hur man ansluter via trådlös kommunikation.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.
1. Hur man parkopplar 3V rökdetektorer / värmedetektorer.
2. På baksidan finns en svart knapp.
3. Håll inne knappen tills lysdioden lyser med fast rött ljus.
4. Ta nu värmedetektorn eller rökdetektorn du vill parkoppla.
5. Ett kort tryck på den svarta knappen. Två tryck på knappen för detektorer tillverkade efter februari 2022.
6. Lysdioden skall blinka rött tre gånger.
7. Nu är enheterna parkopplade.
8. Observera enheten som lyser med fast ljus, vänta tills dioden slocknar.
9. För att testa enheterna, håll inne testknappen i minst 20 sek. Då skall de parkopplade rökdetektorerna /
värme-detektorerna börja larma.

230V detektor. Hur man ansluter enheterna via trådlös kommunikation.

1. 2. 3. 4.

5. 6.
1. Sätt i batteriet och montera enheten i monteringsfästet så att den drivs av batteribackup.
2. Håll ner den vita knappen på sidan av fästet, håll den nere tills lysdioden lyser med fast rött sken.
3. Lysdioden lyser rött och är synkroniserbar i 30 sek.
4. Ta rökdetektorn / värmedetektorn som skall synkronisera, och tryck kort på knappen tills den blinkar tre gånger.
5. Nu er de parkopplade. Observera enheten som lyser med fast ljus, vänta tills dioden slocknar.
6. För att testa enheterna, håll inne testknappen i minst 20 sek. Då skall de parkopplade rökdetektorerna / värme-
detektorerna börja larma.
Obs - Med seriekopplade brandvarnare kommer den röda lysdioden bara att blinka snabbt på den enhet som är 
aktiverad. De andra enheterna kommer att avge ett högt alarmerande ljud, men den röda lysdioden blinkar inte. 
Testa alla enheter och kontrollera att larmet utlöses på alla enheter. Rökdetektorn har en inbyggd spjällfunktion i 
testknappen. Om detektorn ger larm, t.ex. vid matlagning kan testknappen hållas intryckt i tre sek. och detektorn 
sätts i viloläge i 10 min.

Underhåll av detektorerna
■ Batteriet i 230V-enheterna har en normal livslängd på 3-5 år. Underhåll/rengör detektorerna regelbundet, minst
två gånger om året.
■ Testa rökdetektorn / värmedetektorn genom att hålla ned testknappen. Detta bör göras regelbundet. Minst två
gånger om året.
■ Batteribyte 230V rökdetektor / värmedetektor, öppna rök- eller värmedetektorn genom att trycka på låsknap-
pen på sidan av den gula etiketten, skjut enheten åt sidan mot låsknappen.
■ Rök- eller värmedetektorerna med 3 V batterier har inga utbytbara batterier, hela enheten byts ut efter 10 år.
■ Lysdioderna på brandvarnarens framsida indikerar om det är problem med nätanslutningen eller om batteriet
behöver bytas.
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