
Slå av koketoppens sikring (i sikringsskapet). Fjern beskyt-
telsesfolien fra sensorens montasjeplate og fest den under 
avtrekkshetten slik at lampen vender mot brukeren. Kan 
festes på fettristen.

Ta ned sensoren og fjern den røde batteri-
frakoblingstappen (A)(et pip høres). Sett sensoren 
tilbake. Standard sensorhøyde (følsomhet) er satt til 
55 - 60 cm over koketoppen. Ved andre høyder, juster 
følsomheten manuelt iht. tabellen på baksiden.

Plugg styringsenheten mellom koketoppen og koketop-
pens stikkontakt, fest deretter styringsenheten til veggen 
ved hjelp av skruer.

a) Slå på koketoppens sikring. Vent i 30 sekunder.
b) Hold inne sensordekslet til sensoren avgir et pip.
c) Kontroller at styringsenheten avgir en ringelyd.
 Etter noen sekunder avgir sensoren et alarmsignal.
d) Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel (eller at 
 det ikke er spenning på koketoppens stikkontakt),  
 tilbakestill deretter strømforsyningen igjen med et trykk  
 på varmesensordekselet. Sjekk at koketoppen har  
 strømtilførsel igjen.
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Hurtigveiledning for montering, igangkjøring og test
Denne hurtigmanualen gjelder kun for montering på horisontale �ater på 
undersiden av ventilatorhetten (montering uten ekstra montasjebrakett).

Montasjehøyder: 60 cm koketopp: 45-120 cm - og 90 cm koketopp: 80-120 cm.
Se tilleggsinformasjon for riktig plassering på baksiden!
For alle andre montasjer (vegg 80cm og tak 150 – 200 cm), se installasjonsinstruksen (eget ark).
NB: La sensoren tilpasse seg romtemperatur før batteriet aktiveres.
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Stille inn følsomhetsnivået til den intelligente varmesensoren
Stilles inn manuelt når avtrekkshetten er mindre enn 55 cm eller mer enn 60 cm over koke-
toppen i henhold til tabellen under. Følsomhetsnivået kan også justeres med en Androide 
App (krever en spesiell kabel, artikkel nr. ISI510-PK).

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til sensoren avgir �re pip og koketoppen blir slått av.)

2.  Sett batterifrakoblingstappen inn i hullet på undersiden av sensoren (B, se bilde 2 på den andre siden). Hold sensoren i hånden  
 og trykk frakoblingstappen og dekselet mot hverandre, hold i cirka 5 sekunder. 

3.  Slipp taket (sensoren avgir et pip) og fjern batterifrakoblingstappen. I løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes én kort gang,  
 hold deretter inne dekselet igjen i cirka 5 sekunder til et pip høres. Slipp det og trykk det inn igjen umiddelbart, og hold inne til  
 et pip høres. 

4. Sjekk at den grønne lampen ikke blinker, og i løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes inn like mange ganger som 
 følsomhetsnivået du vil sette sensoren på. Trykk på dekselet med intervaller på ett sekund. 

5. Den intelligente varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip. 
 Dersom nivået er feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.

6. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet.  
 Ta vare på batterifrakoblingstappen til eventuell senere bruk.

Det anbefales å sette seg godt inn i produktets funksjoner og bruksmåter. 
Les nøye gjennom installasjonsveiledningen og hovedmanualen.

Se ytterligere informasjon på www.scel.no

Sone 2Sone 1

15cm
Høyde over 
koketopp 

45 - 80 cm

80 - 120 cm

Koketoppbredde
90 cm

 ----

Horisontal �ate i sone 1

Koketoppbredde
60 cm

Horisontal �ate i sone 1*

Horisontal �ate i 
sone 1 og 2**

* Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres innenfor sone 2 men 
 opererer ikke nødvendigvis fullt i samsvar med EN standardkrav.
**Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres mellom 60 – 80 cm over 
 koketoppen, men opererer ikke nødvendigvis fullt i samsvar med EN standardkrav.
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  cm 45...50...55...60...65...70...75...80...90...100...120

  nivå      10  9   8   7   6   5   4   3   2    1    


