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Månedlig testing 
Test funksjonene av systemet minst en gang hver måned på følgende måte: 
 
1a. Hold alarmknappen (1) inne (ca. 5 sek.) til et pip høres. Komfyrvakten kobler fra strøm-/gasstilførselen. 
1b. Tilbakestill ved å trykke to ganger på alarmknappen (1). 
2a. Løs ut eventuelle andre alarmgivere som brann-, røyk-, karbonmonoksid- eller gassvarslere og 
 påse at komfyrvakten kobler fra strøm-/gasstilførselen. 
2b. Tilbakestill ved å trykke en gang på alarmknappen (1). 
 
Rengjør komfyralarmen med en lofri klut fuktet i mildt såpevann. 
 
For å fjerne eventuelle påleiringer fra alarmen, skru ut skruen (2) for å fjerne dekslet, fjern de elektroniske delene 
og vask dekslet med husholdningsrengjøringsmiddel og vann. Det anbefales å rengjøre alarmen på denne måten 
når batteriet skiftes eller oftere ved behov. Kontroller at alle delene er helt tørre før den monteres sammen igjen. 

 
 

Innstilling av sensitivitetsnivået 
 
Følsomhetsnivået reflekterer hastigheten på varmeendringene som skal til for å løse ut komfyralarmen og 
er fra fabrikk tilpasset de fleste installasjoner (forutsatt en avstand mellom komfyralarmen og kokesonen på 
ca. 50-65cm). Normalt er det ikke behov for å justere dette. Fabrikkinnstilling nivå 5. 
 
Dette kan imidlertid variere avhengig av plassering, komfyrtype og måten platene brukes på. Følsomhets-
nivået justeres automatisk dersom en falsk alarm avstilles ved å trykke på alarmknappen (1) en gang. 
 
For å unngå at følsomhetsnivået endres uforvarende under normal bruk må alarmen resettes ved å 
fjerne batteriet før dette utføres. Etter justering må punkt 3 til 5 side 4 gjentas. 
Følsomhetsnivået kan ved behov justeres manuelt fra 1 til 16 (fabrikkinnstilling 5). 1 representerer det mest 
følsomme nivået og 16 det minst følsomme. For å øke følsomhetsnivået ett trinn, juster f.eks. fra nivå 5 til 4. 
Trykk knappen (1) to ganger, først i 5 sekunder til lydsignal høres og deretter til nok et lydsignal høres 
(lampen flimrer når knappen trykkes inn). Trykk deretter kort antall ganger på knappen (1) tilsvarende 
ønsket nivå. eks. for nivå 4 trykk 4 ganger. Etter en stund vil alarmen avgi korte signaler tilsvarende antall 
som innstilt følsomhetsnivå etterfulgt av en serie til med samme antall korte signaler. 
 
Når komfyralarmens plassering endres må fabrikkinnstillingen tilbakestilles slik at alarmen kan justere seg 
til de nye forholdene. Dette gjøres som beskrevet over. Velg nivå 5. 

 
Hvis komfyralarmen ikke avgir noen alarm ved testing (tom plate på), er det mulig at sensitivitetsnivået 
trenger justering. 
 
             
           Innstilling av følsomhetsnivå: 
 

a. Hold alarmknappen (1) inne i 5 sekunder til et pip høres. 
b. Trykk knappen inn igjen til nok et pip høres. 
c. Trykk på alarmknappen antall ganger (1-16) som tilsvarer 

ønsket nivå. 
d. Alarmen vil nå avgi dobbelt så mange pip som tilsvarer 

innstilt følsomhet (2+2 pip for nivå 2, 3+3 pip for nivå 3 osv.) 
 
 
 

Alarmens montasjehøyde over koketopp
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Skissen angir omtrentlig anbefalt utgangspunkt for innstilling av følsomhet i forhold til montasjehøyde av 
alarmen over koketopp. 
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