Batteribytte
Instruksjonshåndbok for bytte av batterier i din boligalarm
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Gjør det selv!
I denne brosjyren finner du instrukser på hvordan du bytter batterier på
alarmkomponentene i din bolig. Å bytte batterier selv er enkelt, raskt, og
kostnadsfritt. Du kan gjøre det når du vil, uten å måtte ta deg fri fra jobb
- og vi leverer batteriene til deg uten ekstra kostnader.

Du kan også se våre
instruksjonsvideoer på:
www.sectoralarm.no/
batteri

For å unngå at alarmen går av bør den være avslått før du begynner.
Du behøver ikke å kontakte oss før du bytter batterier. Alarmstasjonen er
informert om at du har mottatt batterier og vil bytte selv. Det er derfor lagt
inn en forsinkelse på sabotasjealarmen, slik at du skal ha mulighet til å fullføre
batteribyttet før alarmstasjonen eventuelt ringer. Ha likevel telefonen i
nærheten og passord klart i tilfelle du blir kontaktet av oss.

Tenk på miljøet!
Vi ber deg teipe over polene og oppbevare batteriene i en egen boks før
disse leveres til gjenvinning. De må ikke kastes i vanlig søppel, da dette
kan medføre brannfare. Batteriene kan leveres til kommunale mottak,
forhandlere som selger lignende batterier eller matbutikker som har
gjenvinningsstasjoner for farlig avfall.

+
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Betjeningspanel
BATTERIER:
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3 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren til høyre på
undersiden av panelet med en flat
skrutrekker.

2

Skyv panelet opp fra bakfestet.

3

Ta alle batteriene forsiktig ut ved hjelp
av en flat skrutrekker.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett panelet tilbake på festet og sørg for
at komponenten sitter godt fast.

Betjeningspanel
BATTERIER:

2 STK LITIUM 3V CR123A

1

Skru opp skruen øverst på panelet med
en liten stjerneskrutrekker.

2

Skyv panelet opp fra bakfestet.

3

Ta ut begge batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett panelet tilbake på festet og skru på
skruen igjen. Sørg for at komponenten
sitter godt fast.
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Betjeningspanel
BATTERIER:
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3 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
panelet og fjern nedre frontdeksel med
en liten flat skrutrekker.

2

Skru løs panelet fra bakfestet med en
liten stjerneskrutrekker.

3

Ta forsiktig ut batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett panelet tilbake på festet og skru
tilbake skruen. Sett på frontdekselet og
sørg for at komponenten sitter godt fast.

Kameradetektor
BATTERIER:
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2 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
komponenten med en flat skrutrekker.

2

Løft komponenten av bakfestet.

3

Ta ut begge batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

Kameradetektor
BATTERIER:
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2 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
komponenten med en flat skrutrekker.

2

Løft komponenten av bakfestet.

3

Ta ut begge batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

Kameradetektor
BATTERIER:

3 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
komponenten med en flat skrutrekker.

2

Løft komponenten av bakfestet.

3

Ta ut alle batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.
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Kameradetektor
BATTERIER:
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2 STK LITIUM 1,5V AA

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
komponenten med en flat skrutrekker.

2

Løft komponenten av bakfestet.

3

Ta ut begge batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

Bevegelsesdetektor
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR123A

1

Trykk inn plastsperren på undersiden av
komponenten med en flat skrutrekker.

2

Løft komponenten av bakfestet.

3

Ta batteriet forsiktig ut ved hjelp av en
flat skrutrekker.

4

Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere
den positive og negative polen i riktig
retning.

5

Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.
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Optisk røykvarsler
BATTERIER:

1 STK LITIUM 9V*

1

Løsne komponenten ved å vri den mot
klokken.

2

Ta batteriet ut av holderen og løsne det
fra festet.

3

Sett fast det nye batteriet og plasser det
i holderen.

4

Sett komponenten tilbake ved å vri den
med klokken og sørg for at den sitter
godt fast.
* Dersom det ikke følger med et batteri til
denne komponenten, har den et innebygd
batteri og behøver derfor ikke batteribytte.
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Optisk røykvarsler
BATTERIER: Komponenten har innebygd batteri
og behøver derfor ikke batteribytte.
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Magnetkontakt
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR123A

1

Se etter en T-formet åpning på senderen
(kortsiden på den store delen). Åpne
forsiktig med en flat skrutrekker.

2

Ta ut batteriet.

3

Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere
den positive og negative polen i riktig
retning.

4

Sett senderdelen tilbake på festet og
sørg for at komponenten sitter godt fast.
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Magnetkontakt
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR123A

1

Åpne komponenten (den store delen)
forsiktig med en flat skrutrekker. Sørg
for å ha en vinkel på skrutrekkeren.

2

Ta ut batteriet.

3

Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere
den positive og negative polen i riktig
retning.

4

Sett komponenten tilbake på festet og
sørg for at den sitter godt fast.
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Glassbruddetektor
BATTERIER:
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2 STK LITIUM 3V CR123A

1

Åpne komponenten forsiktig med en flat
skrutrekker på kortsiden.

2

Ta ut begge batteriene.

3

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

4

Sett dekselet på festet igjen og sørg for
at komponenten sitter godt fast.

Sjokksensor med
magnetkontakt
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR123A

1

Se etter en liten åpning på komponenten
(kortsiden på den store delen). Åpne
forsiktig med en flat skrutrekker.

2

Ta ut batteriet.

3

Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere
den positive og negative polen i riktig
retning.

4

Sett komponenten tilbake på festet og
sørg for at den sitter godt fast.
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Sirene
BATTERIER:
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ADVARSEL!
3 STK LITIUM 3V CR123A

1

Fjern den runde pluggen på forsiden av
sirenen.

2

Løsne skruen med en stjerneskrutrekker
og løft sirenen av bakfestet.

3

Ta ut alle batteriene.

4

Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere
de positive og negative polene i riktig
retning.

5

Sett sirenen tilbake på bakfestet. Skru
fast skruen og sett på pluggen igjen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

Ved demontering uler
sirenen svært høyt!
Ta vare på hørselen din
og bruk hørselvern.

Vannsensor
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR123A

1

Se etter en liten åpning på komponenten
(kortsiden på den store delen). Åpne
forsiktig med en flat skrutrekker.

2

Ta ut batteriet.

3

Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere
den positive og negative polen i riktig
retning.

4

Sett komponenten tilbake på festet og
sørg for at den sitter godt fast.
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Fjernkontroll, hvit
BATTERIER:
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1 STK LITIUM 3V CR2032

1

Åpne fjernkontrollen forsiktig med en flat
skrutrekker i markeringen på baksiden.
Separer midtdelen fra rammen.

2

Ta batteriet forsiktig ut ved hjelp av en
flat skrutrekker.

3

Sett inn nytt batteri med den positive
polen liggende opp.

4

Sett sammen fjernkontrollen. Sørg for at
delene sitter godt fast.

Fjernkontroll, sort
BATTERIER:

1 STK LITIUM 3V CR2032

1

Skru opp skruen på baksiden av
fjernkontrollen. Ta av dekselet.

2

Vipp opp batteriet.

3

Sett inn nytt batteri med den positive
polen liggende opp.

4

Sett dekselet på fjernkontrollen igjen,
og skru fast skruen. Sørg for at dekselet
sitter godt fast.
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Fjernkontroll, hvit
BATTERIER:
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1 STK LITIUM 3V CR2032

1

Skru opp skruen på baksiden av
fjernkontrollen. Ta av dekselet.

2

Vipp opp batteriet.

3

Sett inn nytt batteri med den positive
polen liggende opp.

4

Sett dekselet på fjernkontrollen igjen,
og skru fast skruen. Sørg for at dekselet
sitter godt fast.

Få full kontroll over din bolig
- last ned Sector Alarm app.
Slå alarmen av og på
Uansett hvor du befinner deg kan du enkelt styre din boligalarm ved hjelp av
Sector Alarm app. Appen er gratis og produsert som et hjelpemiddel for deg.

Last ned Sector Alarm app i
App Store eller Google Play

Få melding når barna kommer hjem fra skolen
Du kan se når noen slår alarmen av eller på. Dette er en trygghet for deg som
ønsker å få melding når barna kommer hjem fra skolen.
Ha full kontroll på temperaturen i din bolig
Du kan følge med på temperaturen i din bolig og hytte. På denne måten kan
du tidlig oppdage eventuelle problemer og unngå kostbare skader.
Les hendelsesloggen
Du kan enkelt lese av hendelsesloggen. Dette er bra for deg som vil ha
oversikt over hvem som skrur av eller på alarmen.
Enklere hverdag med Yale Doorman
Med elektronisk dørlås og Easylock fra Sector Alarm, kan du enkelt låse
opp og igjen døren via appen. I tillegg er smekklås og oppsett av 24-timers
koder integrert i løsningen.
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