Ofte stilte spørsmål
Jeg får ikke slått på alarmen.

Sjekk om det lyser på Driftsklar og at du bruker riktig kode.
Hvis Driftsklar ikke lyser sjekk at alle alarmerte dører og vinduer er
lukket. Prøv så igjen.

Trenger jeg å resette/
nullstille alarmen etter at
den har gått?

Ved utløst brannalarm må denne resettes. Innbruddsalarm resetter seg
selv.

Når må batteriene byttes?

Verisure overvåker spenningen på samtlige batteri til ditt alarmsystem.
Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale
servicetekniker.

Hva gjør jeg når det piper fra
røykvarsleren?

Røykvarslerne til denne alarmen har ikke lyddiode og vil ikke kunne lage
pipelyder. Sjekk derfor alle lokale røykvarslere. Har du en gammel
røykvarsler som er tatt ned og ligger i skap eller skuff med gamle
batterier?

Jeg skal pusse opp og
alarmkomponenter blir
berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i
servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg!

Det blinker i lamper på
betjeningspanel eller hovedboksen. Hva gjør jeg?

Dette kan være indikasjon på at alarmen har en hendelse i minne eller at
det er et signal som skal følges opp. Trykk * + 2 + #. Hvis ikke
blinkingen opphører kontakter du kundeservice på telefon 06010

Luft godt og hold så inne Brann Ok i 2 sekunder. Ved godkjent resetting
vil rød brannlampe slukke.

Jeg får annen lyd enn normalt Hvis alarmen ikke starter å telle ned ned / jevne pipelyder har den ikke
når jeg skal slå på alarmen.
slått seg på. Sjekk at du trykker inn riktig kommando og kode.
Vær oppmerksom på at nattsikring/delsikring som oftest er lydløs
tilkobling.
Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen
går automatisk over på batteribackup. Sjekk at strømledningen til
hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Hvis dette er i
orden sjekk om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet
strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice på tlf 06010.

Det blinker på spenningslampe og piper fra panelet.

Det betyr at alarmen har et signal den vil melde om.
Kontakt kundeservice på telefon 06010 for feilavlesning.
Piping kvitteres bort med *+2+#

Jeg ønsker å justere lyden på
betjeningspanelet.

Holde inne * - tasten. Lyden vil øke og minske. Slipp tasten når det er
ønsket lydstyrke.

