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NB! For å slå  AV  unødig utløst alarm: (Huskeregel: Kode – Ring - Kode) 
1. Trykk din personlige 4-sifret kode for å stanse selve sirenen. 
2. Ring alarmsentralen på telefon 815 00 820 umiddelbart for å stanse utrykningen. 
3.  Trykk din personlige 4-sifret kode for å tilbakestille alarmen.

Har du spørsmål? 
Ring kundeservice på 987 05 270 eller gå inn på hkraft.no. 

Brann- og innbruddsalarm: Brukerveiledning

Betjene alarmen via betjeningspanel 

Helsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.
Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer  
blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.

For å slå PÅ  alarmen
Trykk             og alarmen aktiveres for hele huset.
Trykk         og alarmen aktiveres for deler av huset.

For å slå av alarmen
Tast din personlige kode (4-sifret kode) 

Betjene alarmen med kodebrikke
For å slå   PÅ   alarmen med kodebrikke: 
    Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket  
      i ca 2 sekunder, til du hører et tydelig pip. 

    Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken.  
    Du skal høre en gjentagende «kvitteringstone»  
    når alarmen er aktivert. Bokstavene A og B 
    øverst i panelet vil lyse rødt.
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For å slå   AV   alarmen med kodebrikke: 
    Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket 
    i ca 2 sekunder, til du hører et tydelig pip. 

    Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken.  
    Du skal høre en gjentagende «kvitteringstone»  
    når alarmen er deaktivert. Bokstavene A og B  
    øverst i panelet vil lyse grønt.
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Betjene alarmen via fjernkontroll
Helsikring:                     Delsikring:
      Slå på helsikring                 Slå på delsikring
      Slå av delsikring                 Slå av delsikring

Helsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.
Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer  
blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.
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NB! For å slå  AV  unødig utløst alarm: 
1. Trykk din personlige 4-sifret kode for å stanse selve sirenen. 
2. Ring alarmsentralen på telefon 815 00 820 umiddelbart for å stanse utrykningen. 

Har du spørsmål? 
Ring kundeservice på 987 05 270 eller gå inn på hkraft.no. 

Kun brannalarm: Brukerveiledning

Ekte alarm:
• Ditt lokale brannvesen rykker ut og tar  
 kontroll over situasjonen.

• Alarmsentralen vil samtidig prøve å ringe deg  
 for å avklare situasjonen.

Falsk alarm:
• Du skrur av alarmen ved å taste 4-sifret kode  
 på alarmpanelet.

• Du ringer 815 00 820 for av avbestille utrykning.  
 Alarmsentralen vil uansett prøve å ringe deg rett  
 før utrykning for å avklare situasjonen.

• Skulle brannvesenet rykke ut på en falsk alarm,  
 medfører det ingen kostnader for deg.

Hva skjer hvis brannalarmen går?
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