
Koketoppbredde 60 cm - monteringsalternativer for varmesensor
Alternativer   
(høyde målt fra koketopp)

Plassering

Avtrekkshette (bare horisontale 
hetter) 45 - 80 cm

Sone 1 (se bilde 1). * 

Avtrekkshette (bare horisontale 
hetter) 80 - 120 cm

Sone 1 og 2 (se bilde 1). 

Vegg 80 cm Krever monteringsbrakett  
(kjøpes separat). 

Tak 150 – 200 cm Rett over midten av komfyren (maks. 
5 cm til siden). Andre posisjoner med 
monteringsbrakett (kjøpes separat).

* Dersom nødvendig kan sone 2 brukes. Men når den brukes med enkelte typer kjeler, 
er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i 
Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

Koketoppbredde 90 cm - monteringsalternativer for varmesensor
Alternativer   
(høyde målt fra koketopp)

Plassering

Avtrekkshette (bare horisontale 
hetter) 80 - 120 cm**

Sone 1 (se bilde 1).

Vegg 80 cm Krever monteringsbrakett  
(kjøpes separat). 

Tak 150 – 200 cm Krever monteringsbrakett  
(kjøpes separat). 

** Dersom nødvendig kan varmesensoren monteres mellom 60–80 cm over 
koketoppen (sone 1). Men når den brukes med enkelte typer kjeler, er ikke denne 
monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål 
i referansehåndboken).

1. Montering og testing

KOMFYRVAKT SGK510  
MONTERINGSINSTRUKSJONER

Kompatibilitet: Alle elektriske koketopper. Største koketoppbredde 
90 cm. (Bredere koketopper krever to varmesensorer – kontakt 
forhandleren ved spørsmål) 
Standard samsvar: Koketopper med 4 kokeplater. Kan trygt brukes 
med andre typer koketopper.
Monteringsdeler må kjøpes separat for:  
-  Veggmontering og noen typer takmontering (se tabellene 

nedenfor): Monteringsbrakett, delenr. SAI500-AB
-  Koketopper med mekaniske brytere når varmesensoren er høyere 

enn 90 cm over koketoppen: Avstillingsknapp, delenr. SGR300

  Bare til innendørs bruk. 

  Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken. 

  Styringsenheten skal monteres av en autorisert elektriker. 

  Vær nøye med riktig plassering. Utfør en testalarm.

TRINN 1 -  Monter den intelligente varmesensoren
Monter den intelligente varmesensoren under avtrekkshetten, på veggen eller i taket. Dette dokumentet inneholder instruksjoner for standard montering (se tabellene 
over). Veiledningen for monteringsbrakett inneholder instruksjoner om montering med monteringsbrakett.

Montering på avtrekkshette

•  Se din monteringssone i tabellene.  
Sone 1: over midten av koketoppen, 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 varmesensoren 
vender rett nedove.

  Sensoren kan også festes på fettfilteret. Vask overflaten ren (for skitt og fett) 
med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før sensoren festes.

1. La den intelligente varmesensoren tilpasse seg romtemperaturen først. 
Fjern den klebende baksiden fra varmesensorens montasjeplate og fest 
varmesensoren til undersiden av avtrekkshetten. Pass på at LED-lampen på 
siden av varmesensoren peker mot deg (se bilde 2, A). Fjern varmesensoren 
fra platen (varmesensoren avgir et pip). Trykk montasjeplaten bestemt mot 
overflaten for å få den til å sitte godt.
2. Fjern den røde batterifrakoblingstappen fra varmesensoren (se bilde 2, 
B). Ta vare på den til eventuell senere bruk. Sett varmesensoren tilbake på 
montasjeplaten, kontroller at den står riktig vei og sitter helt inntil platen.
3. Mål avstanden mellom koketoppen og avtrekkshetten. For standard 
avstander mellom 63 cm og 70 cm trenger ikke følsomhetsnivået å justeres. 
For alle andre avstander må varmesensorens følsomhet stilles inn manuelt. Se 
instruksjoner på baksiden av dette arket.

Takmontering
MERK: Koketopper med mekaniske brytere krever en ekstra avstillingsknapp. 

For standard montering (uten ekstra monteringsbrakett) kan 
varmesensoren bare monteres rett over midten av komfyren  
(maks. 5 cm til siden).
Vask overflaten ren (for skitt og fett) med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før 
varmesensoren festes. Bruk om nødvendig et lodd eller en penn og en hyssing for 
å finne midtpunktet.

1. Bytt linsen på varmesensoren.

2. Monter varmesensoren 
i henhold til 
instruksjonene i punkt  
1 og 2 for montering 
under avtrekkshetten  
(til venstre).
3. Still inn 
følsomhetsnivået 
manuelt til nivå 1, gå til 
Innstillinger på baksiden 
av dette arket.

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

Sone 1 Sone 2

Bilde 1 Bilde 2

Løft linsen forsiktig med 
en skrutrekker.

Batterifrakoblings- 
tapp

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.

B

A



Stille inn følsomhetsnivået til den intelligente 
varmesensoren
Følsomhetsnivået til varmesensoren stilles inn manuelt ved takmontering 
og når avtrekkshetten er mindre enn 63 cm eller mer enn 70 cm over 
koketoppen. 
Takmontering: angi nivå 1.  
Montering på avtrekkshette: se tabellen nedenfor.

cm 45 → 49 → 52 → 57 → 63 → 71 → 82 → 94 → 108 → 120

nivå 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nivå 1 er det mest følsomme nivået, og fabrikkinnstillingen er 5. 

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til varmesensoren avgir fire pip – koketoppen 
blir slått av (alarm ved sensorflytting))
2. Sett den røde batterifrakoblingstappen inn i hullet på undersiden av 
varmesensoren (se bilde 2, B). Hold varmesensoren i hånden og trykk 
frakoblingstappen og dekselet mot hverandre, hold i cirka 5 sekunder. 
3. Slipp taket (varmesensoren avgir et pip) og fjern batterifrakoblingstappen. I 
løpet av 20 sekunder må først dekselet trykkes én kort gang, hold deretter inne 
dekselet igjen i cirka 5 sekunder til et pip høres. Slipp det og trykk og hold det 
inne igjen umiddelbart, til et nytt pip høres. Slipp taket. 

4. I løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes inn like mange ganger som 
følsomhetsnivået du vil sette varmesensoren på, med korte trykk. Vent til den 
grønne LED-lampen slukkes mellom hvert trykk.
5. Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip som 
kommer i to omganger – se tabellen nedenfor. (Etterpå avgir varmesensoren en 
ny serie med 3 + 7 pip.) Dersom nivået er feil, må fremgangsmåten utføres på nytt 
fra punkt 2.

6. Sett varmesensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet. 
Ta vare på batterifrakoblingstappen til eventuell senere bruk.

Beeps Sensitivity 
level

l
3 sekunder 

pause l så 3 + 7 pip 1

l l
3 sekunder 

pause l l så 3 + 7 pip 2

l l l
3 sekunder 

pause l l l så 3 + 7 pip 3

. . . . . .

Varmesensoren avgir ikke lyd når dekselet trykkes inn
Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet.

1. Montering og testing, forts

2. Innstillinger

3. Feilsøking
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TRINN 2 - Monter styringsenheten
Skal bare monteres av en kvalifisert elektriker. Styringsenheten skal 
monteres på veggen bak koketoppen, ved siden av strømuttaket til 
koketoppen. 

Pass på følgende: 
•  Styringsenheten må ikke kunne bli tildekket eller blokkert, og den må ha fri 

lufttilførsel rundt seg. 
•  Styringsenheten må ikke utsettes for vannsprut.
•  Innstillingsknappen (se bilde 3) skal være tilgjengelig når koketoppen flyttes. 
•  Styringsenheten må ikke monteres inne i et skap eller i nærheten av en 

oppvaskkum.
1. Slå av strømmen med sikringen.
2. Fest styringsenheten til veggen med skruer og koble den til strømuttaket og 
koketoppen i henhold til kretsdiagrammene (se egen tilkoblingsveiledning). 
3. Pass på at alle kabler er sikkert installert og tilkoblet i henhold til gjeldende 
elektroforskrifter, at klemmeskruene er strammet til, og at alle kontakter 
er ordentlig festet.  Dobbeltsjekk at det ikke er noen kortslutninger på 
koketoppens side av kretsen. 
4. Slå på strømmen igjen. Det kommer en summelyd fra styringsenheten, og 
etter 20 sekunder kommer det en ny summelyd.
Nå er standardfunksjonene aktivert.

Aktiver tilleggsfunksjonene ved behov – se kapittel 2 i 
referansehåndboken. 
• Bruk sammen med en kullos-/røykalarm.
•  Ekstrafunksjoner for koketopper med mekaniske brytere.  

Anbefalt for eldre, uføre, studentboliger og familier med barn eller kjæledyr. 
Også til koketopper uten termostat. 

• Stille alarm.
Deretter må komfyrvakten testes (trinn 3).

TRINN 3 - Test komfyrvakten
1. Hold inne varmesensordekselet til varmesensoren avgir et pip. 
2. Kontroller at styringsenheten avgir en summelyd. Etter noen sekunder avgir varmesensoren et alarmsignal. 
3. Sjekk at koketoppen ikke har strømtilførsel.  Trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren og kontroller at koketoppen har strømtilførsel igjen. 
Ved takmontering ibør også komfyrvaktens funksjon testes ved å slå på den største kokeplaten og vente til komfyrvakten alarmerer (maks. 5 minutter). Vær oppmerksom på 
at denne testen kan ikke utføres med induksjonstopper uten en adapterplate – se Vanlige spørsmål, kapittel 4 i referansehåndboken, spørsmål 1.6. 

Komfyrvakten er nå klar for bruk!

Oppsettsknappen
Bilde 3


