
www.innohome.com 

Montering av komfyrvakt 
for en elektrisk komfyr 

Komfyrvakten må ha romtemperatur før den spenningsettes og aktiveres.

INNOHOME KOMFYRVAKT SGK500

1.  Fjern monteringsplaten (1) som dekker bunnen av den intelligente varme-
sensoren ved å løfte den opp. Dette vil også føre opp batteriets frakoblingsdel (2).  
Sensoren vil avgi et signal når batteriet settes inn. Trykk så én gang (1 sek) på 
sensorens deksel for å initiere start. Fjern batteriets frakoblingsdel og ta vare på 
den for eventuell senere bruk.

2. Sensoren må alltid plasseres på den selvklebende magnetiske platen. Plassér 
den magnetiske platen bak på den intelligente varmesensoren. Plassér sensoren 
på undersiden av ventilatoren, så nær midten av komfyrtoppen som mulig, men 
minst 10cm fra lyskilder - 5 cm er tilstrekkelig fra LED-lys. Hvis den intelligente 
varmesensoren ikke kan plasseres på et sentralt sted er det bedre å ha den på 
siden av avtrekkshetten enn inne i et hjørne. Vask først bort fett og smuss og 
tørk godt. 

3. Fjern dekkpapiret på den magnetiske platen. La platen sitte på sensoren og 
press den fast til underlaget. For å være sikker på at platen er ordentlig festet, ta 
av sensoren et øyeblikk og press platen godt fast med �ngrene. Sett sensoren 
tilbake på plass og kontroller at den sitter korrekt på platen. Hvis sensoren må 
monteres på vegg, må veggbrakett benyttes (tilbehør). 

4. Slå av sikringen for komfyr/-topp og koble til stikkontakten ihht. tegning. 
Plugg styringsenheten til stikkontakten og fest den til veggen, så nær gulvnivået 
som mulig. Plugg komfyrstøpselet i stikkontakten.
Se sikkerhetsinstruksjoner fra Kapittel 4 før installasjonen.

5. Slå på sikringen. Styringsenheten avgir umiddelbart ett signal (brum) og etter ca. 
20-30  sekunder ett signal (brum) til. 

6. Sjekk at stikkontakten har spenning eller komfyrens kontrollampe lyser. Trykk 
og hold inne sensordekselet til et lydsignal (pip) høres fra sensoren (ca. 5 sek.). 
Spenningen brytes, kontrollampen slukker, og styringsenheten signalerer (brummer) 
hvert 5.sekund.

7. Resett så vakten ved å trykke én gang (1 sek.) på sensordekselet. Kontrollér at 
spenningstilførselen gjenopprettes og varslingssignalet opphører.

8. Installasjonen av standardfunksjonene er nå ferdig. For aktivering av tilleggs-
funksjoner, gå til Kapittel 5. 

 Dersom avtrekkshetten er plassert høyere enn 65 cm over komfyren må   
 sensitivitetsnivået stilles inn manuelt (se Kapittel 6.1).  

 Gjør deg og brukeren kjent med sikkerhetsinstruksjonene, se første side i   
 brukerhåndboken.
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