
  Bare til innendørs bruk.  
  Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.  
  Vær nøye med riktig plassering. Utfør en testalarm.

KOMFYRVAKT SGK410  
MONTERINGSINSTRUKSJONER

2. FEST DEN INTELLIGENTE VARMESENSOREN
Hvis den intelligente varmesensoren er montert på vegg, i taket eller på 
en avtrekkshette som er plassert høyere enn 60 cm over koketoppen, 
justeres følsomheten manuelt eller med Android-appen (se 5. på 
baksiden).

INSTRUKSJONER FOR MONTERING PÅ AVTREKKSHETTE

•  Se din sone i tabellene ovenfor.
•  Sone 1: over midten av kokeplatene, maks. 15 cm til siden (se bilde 1). 

Sone 2: se bilde 1. 
•  Monter den minimum 10 cm fra lampene på avtrekkshetten – 5 cm for 

LED-lamper.
•  Må bare monteres på en horisontal overflate slik at den intelligente 

varmesensoren vender rett nedover.
•  Vask overflaten ren for skitt og fett med et vaskemiddel og tørk 

overflaten godt.
  Varmesensoren kan også festes på fettfilteret.

INSTRUKSJONER FOR TAKMONTERING
For montering uten ekstra monteringsbrakett kan den intelligente 
varmesensoren bare monteres rett over midten av kokeplatene (maks.  
5 cm til siden). Vask overflaten ren for skitt og fett med et vaskemiddel og 
tørk overflaten godt.
Bruk om nødvendig et lodd eller en penn og en hyssing for å finne midtpunktet.

Ved takmontering må linsen på varmesensoren byttes:
1. Løft linsen forsiktig med en skrutrekker. 
2. Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. Forlengelsen 
skal peke oppover i en vinkel på 90°. Hvis forlengelsen beveger seg rundt, 
kontroller om den har blitt satt inn riktig vei.

INSTRUKSJONER FOR VEGGMONTERING
Følg monteringsinstruksjonene i bruksanvisningen til 
monteringsbraketten. Til slutt stiller du inn følsomheten til den 
intelligente varmesensoren manuelt (se baksiden).

Sone 1: over midten av koketoppen (maks. 15 cm til siden).

Sone 1 Sone 2

Bilde 1

Bilde 2

Koketoppbredde 90 cm
Alternativer  
(høyde målt  
fra koketopp)

Plassering Ekstra avstillingsknapp 
SGR300/SGR310 
nødvendig på 
koketopper med 
mekaniske brytere

Avtrekkshette  
(bare horisontale hetter) 
80 - 100 cm 
(60 - 80 cm**)

Sone 1  
(se bilde 1).

–

Tak  
180 - 200 cm

Rett over midten  
av kokeplatene  
(maks. 5 cm til siden). 
Andre posisjoner med 
monteringsbrakett 
(kjøpes separat).

Ja

Vegg  
80 cm (70 - 80 cm**)

Bruk monteringsbrakett 
SAI500-AB. 

–

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres i disse høydene. Under visse 
forhold er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EN standardkrav (se 
spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

1. VELG ET MONTERINGSSTED
Velg tabell basert på koketoppbredde (største koketoppbredde 90 cm). Grå bakgrunn 
betyr at du trenger en ekstra monteringsdel.

Koketoppbredde 60 cm
Alternativer  
(høyde målt  
fra koketopp)

Plassering Ekstra avstillingsknapp 
SGR300/SGR310 
nødvendig på 
koketopper med 
mekaniske brytere

Avtrekkshette  
(bare horisontale hetter) 
45 - 80 cm

Sone 1  
(se bilde 1).* 

–

Avtrekkshette  
(bare horisontale hetter) 
80 - 100 cm

Sone 1 og 2  
(se bilde 1). 

–

Tak  
150 - 200 cm

Rett over midten  
av kokeplatene  
(maks. 5 cm til siden). 
Andre posisjoner med 
monteringsbrakett 
(kjøpes separat).

Ja

Vegg  
70 - 80 cm (65 - 70 cm**) 

Bruk monteringsbrakett 
SAI500-AB. 

–

* Dersom nødvendig kan sone 2 brukes.  
** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres i disse høydene.  
Under visse forhold er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EN standardkrav 
(se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

Fjern og ta vare 
på batterifra- 
koblingstappen

Denne siden mot 
brukeren

Fjern beskyttelsen og fest 
den selvklebende platen. 
Kontroller at den festes 
godt, og at varmesensoren 
sitter tett på platen.



4. TEST KOMFYRVAKTEN
1.  Slå på koketoppens sikring (i sikringsskapet). Vent til du hører en ringelyd 

fra styringsenheten, og test deretter komfyrvakten ved å trykke på 
sensordekselet til du hører et pip. 

2.   Kontroller at styringsenheten avgir en ringelyd. Etter noen sekunder avgir 
varmesensoren et alarmsignal. Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel 
(eller at det ikke er spenning på koketoppens stikkontakt).

3.   Slå på strømforsyningen til koketoppen igjen med et trykk på 
varmesensordekselet. Sjekk deretter at koketoppen kan slås på (eller at det er 
spenning på koketoppens stikkontakt). 

  Hvis varmesensoren ikke reagerer, eller hvis testalarmen ikke kan avstilles, se 
feilsøking nedenfor.

Monteringen er nå ferdig!
Hvis koketoppen monteres senere, må disse monteringsinstruksjonene 
legges på et sted som er lett tilgjengelig ved montering av koketoppen.

5. INNSTILLINGER
STILLE INN FØLSOMHETSNIVÅET TIL DEN INTELLIGENTE VARMESENSOREN

  Se film: goo.gl/eS3oZF

Følsomhetsnivået til varmesensoren stilles inn manuelt ved takmontering, 
veggmontering og når avtrekkshetten er høyere enn 60 cm over koketoppen. 

Takmontering: angi nivå 1.  

Veggmontering: 
65–69 cm: angi nivå 4
70–80 cm: angi nivå 3

Montering på avtrekkshette: se tabellen under.
Følsomhetsnivået kan også justeres via Android-appen Innohome Device Setup 
(krever tilkoblingskabel ISI510-PK).

cm 45    →     61    →     65    →     71    →     76    →     81    →    10 0

nivå 8 7 6 5 4 3

1.  Ta ned varmesensoren. (Vent til varmesensoren avgir fire pip – koketoppen 
blir slått av (alarm ved flytting av varmesensor)).

2.  Trykk og hold inne varmesensordekselet. Vent til du hører to pip og slipp 
dekselet. 

3.  Still inn følsomhetsnivået ved å trykke på varmesensordekselet i intervaller 
på ett sekund (f.eks. 7 trykk = nivå 7).

4.  Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip (f.eks. 
7 pip = nivå 7). Dersom nivået var feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra 
punkt 2.

5.  Sett varmesensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet.

6. FEILSØKING
Varmesensoren reagerer ikke (den grønne lampen skal tennes)  
når dekselet trykkes inn
Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet. 

Testalarmen kan ikke avstilles
Prøv først med en ny testalarm, og vent fem sekunder før avstilling. Hvis 
testalarmen fremdeles ikke kan avstilles, må den intelligente varmesensoren  
og styringsenheten pares på nytt. Se instruksjoner i referansehåndboken, 
kapittel 3.3

SGK410-InstallationInstr-NO-revE-ver3
www.innohome.com

Montering av koketoppen
1.  Slå av strømforsyningen ved hjelp av koketoppens sikring  

(i sikringsskapet). 
2.  Plugg koketoppens støpsel til komfyrvakten, og sett koketoppen  

på plass.  
3.  Slå på strømmen.  

MERK Ved takmontering dersom koketoppen monteres etter 
montering av komfyrvakten 
Komfyrvaktens funksjon bør testes ved å slå på den største kokeplaten og 
vente til komfyrvakten alarmerer (maks. 10 minutter). Denne testen kan 
ikke utføres med induksjonstopper uten en adapterplate – se spørsmål 4 
i Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken.

3. MONTER STYRINGSENHETEN
Åpne dekselet og fest bunnen av 
styringsenheten til veggen med skruer. 
Den skal monteres ved siden av strømut-
taket til koketoppen, og plasseres slik at 
stikkontakten ikke peker oppover. Koble 
styringsenheten til koketoppens strøm-
forsyning i henhold til bildet før dekselet 
lukkes.

Bilde 3

A - Til festing på veggen

B - Til festing på veggmontasjeboksen
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