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RØGALARM

Installationsguide til røgalarm

Med denne guide kan du nemt tilslutte røgalarmen til dit G4S Everhome trådløse 
alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går i gang med installationen.

Røgalarmen er batteridrevet og skal monteres med skruer på loft eller væg.

Du skal igennem 3 trin, før røgalarmen er en integreret enhed i dit G4S Everhome 
alarmsystem.

Montering af røgalarmens bagbeklædning med skruer

Tilslutning og aktivering til dit G4S Everhome alarmsystem

Placering af røgalarm på bagbeklædning.

For at gennemføre installeringen skal du bruge:

• En boremaskine med et 5 mm bor
• 4 skruer (3,5 x 16 mm) og evt. 4 x 5 mm rawplugs
• En skruetrækker
• 2 batterier (Str. AA)
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Om placering af røgalarmen:

For optimal udnyttelse af røgalarmen, skal den placeres:

• Så tæt på midten af loftet som muligt
• Så tæt på soveværelser som muligt
• 10-15 cm fra loftet, hvis den skal placeres på væg
• På en tør, ren og jævn overflade

For at undgå, at partikler, støv og smuds påvirker sensorerne, skal røgalarmen IKKE 
placeres:

• I meget fugtige eller våde værelser, f.eks. badeværelser med dårlig udluftning
• I meget varme eller meget kolde værelser
• I meget støvede eller beskidte lokaler

Montering af bagbeklædning med skruer:

Skil bagbeklædningen fra røgalarmen ved at dreje den mod uret som vist på 
tegningen

Anbring bagbeklædningen dér, hvor røgalarmen skal sidde og marker hullerne 
med en blyant

Bor huller, indsæt rawplugs og skru bagbeklædningen fast
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Tilslutning og aktivering af røgalarmen 
til dit G4S Everhome alarmsystem:

Log dig ind på systemet med din G4S Everhome mobil applikation. 

Klik på menu-ikonet og vælg ENHEDER.

En ny knap, TILFØJ ENHEDER, vises.

Klik på den og klik på RØGDETEKTOR, som vises i roll-down menuen. 

Du har nu 3 minutter til at sætte batterier i røgalarmen

Når batteriet er placeret korrekt i røgalarmen, stopper uret nedtællingen i dit kontrolpanel.

Klik på NÆSTE

Tilføj navn eller placering på røgalarmen, f.eks. BØRNEVÆRELSE’ eller ’ENTRE 

Klik på AFSLUT

Røgalarmen er nu tilsluttet dit G4S Everhome trådløse alarmsystem.

Hvis du ikke når at sætte batteriet i, før tiden udløber, skal du blot 
udtage batteriet og starte registreringen på ny.
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Placering af røgalarm på bagbeklædning:

Anbring røgalarmen korrekt i forhold til de tre låsemekanismer på 
bagbeklædningen

Tryk op og drej røgalarmen med uret indtil den klikker på plads

TEST AF RØGALARMEN:
For at sikre, at røgalarmen fungerer som den skal, skal du trykke på testknappen i midten 
af røgalarmen i 3 sekunder, indtil alarmen begynder med en høj, pulserende lyd og alle 
LED-lamper blinker.
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