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Batteribytte iConnect 2-Way Alarmanlegg 

Tiden har kommet for å bytte batteri på hele eller deler av ditt alarmanlegg. 

Batteriene som trenger å byttes ut ligger vedlagt i denne sendingen. 

Under er en kort bruksanvisning for hvordan dette kan gjennomføres uten at alarmsirenen aktiveres. 

1. Ring vår alarmsentral (tlf.: 76114100) og meddel at du skal bytte batterier. 

 

2. Før batteribytte utføres må sentralenheten settes i batteribyttemodus. Dette gjør du ved å 

holde inn «SOS»- knappen (under «9») inntil skjermen viser: 

«REPLACE BATTERY!» (NB: Dette fungerer kun på sentralenheten, ikke på kodetastaturet.) 

- Etter ca. 15 minutter vil sentralen selv gå ut av denne modusen så hvis arbeidet utarter seg 

husk å sjekk om batteribyttemodus fremdeles er aktiv. 

- Dersom du er usikker på hvor lenge sentralen har stått i batteribyttemodus kan det være kjekt 

å trykke # for så å aktivere batteribyttemodus på ny. 

 

3. Nå kan de bytte batterier uten at sirenen aktiveres. Se vedlagte anvisninger for å bytte batteri 

på de forskjellige typer detektorer og sensorer. 

 

4. Etter at hele batteribyttet er gjennomført trykker de på «X» på sentralen til alarmanlegget, 

deretter slår de alarmen på på vanlig måte og avstiller med din egen kode. 

Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.  

 

Hvilke soner som trenger nytt batteri kan de se på appen på din telefon eller ved å logge inn på 

http://myelas.com  

eller 

- Trykk inn «PIL NED» på tastaturet på hovedenheten/sentralen. 

Her kan du bla gjennom alle enheter som rapporterer feil. 

 

Når de har fått notert ned hvilke enheter som trenger nytt batteri trykker de på «X» 

nederst til høyre på tastaturet og alarmsentralen er tilbake i normal operasjonsmodus. 

 

Før batteribytte må pkt. 1 og 2 utføres. 

Etter at batteribytte er gjennomført slåes alarmen på og av igjen for å nullstille sabotasjealarm. 

Dersom det skulle være uklarheter eller oppstå problemer underveis ta kontakt med vår 

alarmstasjon på telefonnummer: 76114100 

 

 

Med vennlig hilsen 
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