Batteriaktiveringsslip
Til punkt 4.
LeakAlertor batteriudskiftnings guide
LeakAlertoren bruger et helt almindeligt CR2032 lithium batteri, som kan købes i de ﬂeste
forretninger, der fører batterier.
1. Placer spidsen af en kniv eller en ﬂad
skruetrækker i revnen hvor slippen har siddet,
som vist på billedet. Tryk forsigtigt for at løsne
“låget” på LeakAlertoren. Basen skal blive
siddende på toilettet.

6. Hold låget af LeakAlertoren i én hånd og lad
batteriaktiveringsslippen glide ud gennem
åbningen i låget

2. Brug en træ-tandstikker eller Lignende. Fjern
forsigtigt printkortet ved at løfte i den ene ende.

7. Pres printkortet på plads i låget med et let
tryk således at printkortet sidder sikkert fast
mellem de seks integrerede gribearme.

3. Brug tandstikkeren til at fjerne batteriet.
8. Pres og klik LeakAlertoren tilbage på basen
som vist på billedet.

4a. Tag batteriaktiveringsslippen, som er tapet
fast til denne vejledning.
4b. Placer slippen i batteriholderen,
nøjagtigt som vist på billedet.

9. Hold igen på enheden og træk lige nedad i
aktiveringsslippen.

5. Placer det nye batteri i batteriholderen ved at
lade batteriet glide ovenpå slippen indtil det
stopper.

Installationen & Betjening

Spørgsmål og svar

1. Den ideelle placering af LeakAlertoren er på ydersiden af cicternen, 5 cm under låget.

Spørgsmål: Hvad sker der hvis jeg glemmer at skylle ud i toilettet når jeg installerer LeakAlertoren?

2. Fjern beskyttelsespapiret fra klæbepuden og pres LeakAlertoren mod cicternens yderside på
det ønskede placeringssted. Under den stiblede linie. Se tegningen på emballagen.

Svar: Ikke noget problem! LeakAlertorens softvare vil gå i “Teach mode”. Hvilket gør den i stand til
at lære toilettets karakteristika alligevel.

3. Når LeakAlertoren er blevet placeret træk da batteriaktiveringsslippen ud ved at trække lige
nedad imens der holdes igen på enheden.

Sørgsmål: Hvor længe, efter installationen, vil det tage LeakAlertoren at opdage lækager?

4. Efter nogle sekunder vil den grønne lampe blinke. Derefter blinker den røde lampe og enheden
bibber. Skyl ud i toilettet efter det sidste bib.
5. Sådan! LeakAlertoren er nu installeret!
BEMÆRK: den røde lampe vil lyse indtil Leakalertoren er færdig med at tilpasse sin softvare til
toilettet.

Svar: Det kan tage LeakAlertoren op til 48 timer at lære toilettets karakteristika , men typisk vil en
gentagen lækage opdages inden 4 timer.
Spørgsmål: Kan jeg ﬂytte LeakAlertoren til et andet toilet?
Svar: Det anbefales at når LeakAlertoren er installeret lader man den sidde, da den lærer
karakteristika for det toilet den først er installeret på og den husker kun historikken fra det.

Den GRØNNE LAMPE

Spørgsmål: LeakAlertoren hverken blinker eller bibber når jeg trækker ud i toilettet. Hvorfor?

Den GRØNNE LAMPE vil altid lyse. Det betyder at LeakAlertoren virker og at den IKKE har
registreret nogen lækager. Den grønne lampe vil blinke 2 gange efter de ﬂeste skyl.
Den RØDE LAMPE og “alarm”

Svar: LeakAlertoren er højst sansynligt i sit “Teach mode” hvilket betyder at da den blev installeret
på toilettet var den ikke i stand til at genkende det første skyl. I denne tilstand kan det tage op til
en uge før enheden lærer den korrekte cyklus i skyllene, afhængig af hvor ofte toilettet benyttes.
Når den har lært cyklusen i skyllene vil den begynde at give sine indikationer efter de ﬂeste skyl.

Den RØDE LAMPE vil blinke og LeakAlertoren vil bibbe når toilettet har en lækage.

Sørgsmål: Kan LeakAlertoren give en falsk possitiv?

LeakAlertoren vil:

Svar: Omfattende afprøvninger har vist at hver eneste gang LeakAlertoren har blinket rødt og
bibbet har toilettet haft en lækage.

1. Blinke rødt og bibbe efter de ﬂeste skyl, når en lækage gentager sig. Jo mere Leakalertoren
blinker rødt og bibber, des mere vand går der til spilde.
2. Blinke rødt og bibbe periodeisk hvis lækagen er betydelig, selv når der ikke skylles ud i toilettet.
3. Straks begynde at blinke rødt og bibbe hvis cicternen ikke kan genfyldes f.eks hvis bundpakningen er meget utæt.
Den GULE LAMPE (og/eller “små bib”)
Den GULE LAMPE blinker kun når batteriniveauet er lavt og batteriudskiftning er nødvendigt.
Den GULE LAMPE:
1. Blinker og enheden bibber når batteriniveauet er lavt og udskiftning af batteriet er nødvendigt.
Dette gør den efter de ﬂeste skyl.
Se vejledning til batteriudskiftning på bagsiden.
Part # 20140066 (0314-C)

Spørgsmål: Hvor lang er holdbarheden på batterierne?
Svar:Typisk er batteriernes levetid 15 til 18 måneder, men er der ikke opdaget nogen lækager, kan
de holde sig op til 2 år.
Yderligere teknisk information er tilgængelig i den tekniske produkt bulletin også på hjemmesiden:
www.clanhandel.dk eller www.leakalertor.com
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