Gratulerer med nye røykvarslere
Du har nå mottatt to eller tre nye røykvarslere fra Ustmyra borettslag. Røykvarslerne
skal snarest seriekobles og deretter monteres, en i hver etasje.
Seriekoblingen gjør at dersom den ene røykvarsleren aktiveres, så vil alarmen
aktiveres i de andre også. Samtidig læres hvilke røykvarslere som hører sammen slik
at dine røykvarslere ikke aktiveres av en alarm hos naboen.

Sett inn batteriene
1. Pakk ut alle røykvarslerne og legg dem ved siden av hverandre på et bord
2. Fjern monteringsplaten fra alle røykvarslerne
3. Ta ut batteriene og fjern plastikken rundt dem. Sett batteriene tilbake igjen.
Pass på at du setter i batteriene rett vei og at kontakten til det største
batteriet trykkes hardt på plass til du hører et lite knepp. Vær også
oppmerksom på en liten rød tapp som skal brettes inn under AA-batteriene.
4. Trykk inn og hold TEST-knappen noen sekunder. Røykvarsleren vil da pipe for å
indikere at alt er i orden.
5. Gjenta pkt. 3 og 4 for de øvrige røykvarslerne

Start læringsprosess
1. Legg røykvarslerne ved siden av hverandre på et bord
2. Sørg for at batteriene er satt inn og at røykvarslerne er testet i henhold til
beskrivelse over
3. Velg ut en av røykvarslerne til å være hoved-røykvarsler. Vi kaller denne for
"master". Det kan være lurt å merke denne på en måte slik at man senere kan
identifisere denne som "master".
4. Trykk LEARN-knappen to ganger på "master"-varsleren. Lysdioden for LEARN
vil lyse grønt.
5. Trykk LEARN-knappen en gang på de øvrige røykvarslerne. Lysdioden for
LEARN vil lyse rødt.
6. Trykk og hold TEST-knappen på "master"-varsleren inntil de øvrige
røykvarslerne piper for å markere at de har lært seg kodene. Du har 15
sekunder på deg fra du aktiverer LEARN-funksjonen i pkt. 4 til du må trykke
TEST-knappen i pkt. 6.

Avkoding
Ble det feil, eller rakk du ikke å bli ferdig? Fortvil ikke. Du kan avkode røykvarslerne og
gjenta læringsprosessen. Dette gjøres slik:
1. Trykk to ganger på LEARN-knappen. Lysdioden for LEARN vil lyse grønt.
2. Trykk en gang på TEST-knappen. Du vil nå høre et lydsignal som indikerer at
røykvarsleren er avkodet og klar for ny programmering.
3. Gjenta pkt. 1 og 2 på de øvrige røykvarslerne og gjenta prosedyren for "Start
læringsprosess".

Montering
Det skal plasseres en røykvarsler i hver etasje. Denne skal festes i taket. For mer
informasjon om hva man bør tenke på ved plassering av røykvarsleren, se
installasjonsbeskrivelsen som følger med i pakken.
Røykvarsleren som under programmeringen ble merket som "master", bør plasseres i
1. etasje.
Montering gjøres slik:
1. Utse plass. Bruk takfestet som mal for å merke ut de to hullene som skal
borres.
2. Bor hull i taket.
3. Bruk de medfølgende skruene for å montere takfestet.
4. Når røykvarsleren skal monteres i takfestet, vær oppmerksom på at de to
krokene som sitter i takfestet plasseres i hullene på røykvarsleren. Skru så
røykvarsleren med klokken til den sitter på plass.
5. Etter monteringen, kontroller at røykvarsleren funksjonerer riktig.
6. Et alternativ til borring og skruer, er å bruke borrelås til å feste dem med.

Vær oppmerksom på at det bare finnes et lydnivå på røykvarslerne. Lydsignalene som
gis under programmeringen vil derfor være like intens som alarmen den gir ved
brann.
Når røykvarslerne er i normal drift vil den røde lysdioden blinke hvert 40. sekund.

-Styret

