Quick-guide
– sammenkobling/kodning af røgalarmer 27730/27735
Vi anbefaler, at du gennemlæser nedenstående afsnit INDEN du starter med at sammenkoble/kode dine røgalarmer. Røgalarmerne
skal være forsynet med batterier inden kodning. Vær opmærksom på at den røde diode skal blinke ca. 1 gang pr. minut som
indikation på at alarmen virker.
Vælg mellem “quick guide” for hurtig sammenkobling eller “detaljeret guide” hvis du oplever udfordringer med sammenkoblingen.

Quick guide:
1. Vælg én af røgalarmerne som “master”
2. Tryk på masterens “learn” knap 2 gange indtil LED dioden lyser GRØN
3. Vælg den/de øvrige røgalarmer der skal kobles sammen med “masteren” Tryk på dennes/deres “learn” knap 1 gange
indtil LED pæren lyser RØD
4. VIGTIGT - Tryk OG HOLD test-knappen på “master” røgalamen nede indtil BÅDE “master” og den/de øvrige alarmer
aktiveres. Først herefter er sammenkoblingen gennemført.
Detaljeret guide:
1. Vælg én af røgalarmerne som “master”.
2. Tryk på “learn” knappen 2 gange indtil LED dioden lyser GRØN. (Dioden kan både lyse rød og grøn) - BEMÆRK - Den
grønne LED lyser i ca. 10 sekunder herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den grønne LED SKAL lyse HELE
TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, start forfra.
3. Vælg den/de øvrige røgalarmer der skal kobles sammen med “masteren”. Tryk på “learn” knappen 1 gang indtil LED
pæren lyser RØD BEMÆRK - Den røde LED lyser i ca. 10 sekunder. Herefter slukkes den igen og er ikke længere aktiv. Den
røde LED SKAL lyse HELE TIDEN under kodningen af alarmerne - slukkes den undervejs, start forfra.
4. Tryk OG HOLD på “test” knappen på “master” røgalarmen INDTIL BÅDE “master” og de øvrige alarmer aktiveres. Først
herefter er sammenkoblingen gennemført.

Udvidelse af systemet:
Der kan løbende udvides med flere røgalarmer. Vigtigt - husk at bruge den fra starten valgte “master” røgalarm til
sammenkobling/kodning. Hvis dette ikke er muligt skal ALLE røgalarmer kodes på ny: Fjern ALLE batterier fra alle røgalarmerne i ca.
10 min. I sæt alle batterier igen og gentag proceduren beskrevet ovenfor.
Der kan maximum sammenkobles 15 røgalarmer i samme system.
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