
HURTIGVEILEDNING FOR FEILMELDINGER AQUALARM, 
LYD- 
SIGNAL LED LED INTERVALL FEIL/ÅRSAK HVA SKJER GJØR FØLGENDE

1 pip 
Første varsel: 1 blink

Hvert 30. sek  
på sensor. 
Hvert 5. sek  
på hovedenhet

Lite strøm på batteri i sensor, eller 
gulvsensor. Kun sensor har varsel.

Batteri i ferd med å gå tomt 
for strøm. Ventil er fortsatt åpen.

Bytt batteri (CR2450HR) 
Omstart hovedenhet*.

1 pip 
Andre varsel: 1 blink

Sensor eller gulvsensor er nå 
tom for strøm. Både sensor og 
hovedenhet varsler.

Batteri er tomt. Ventil er nå 
stengt. Grønt lys på hoved-
enhet er slukket.

Bytt batteri (CR2450HR) 
Omstart hovedenhet*.

2 pip 2 blink Hvert 15. sek  
på sensor

Sensorkabel eller sensorplugg er 
ikke tilkoblet sensorutgang.

Ventil vil ikke stenge ved 
lekkasje.

Trykk  sensorkabel eller sensorplugg helt inn i 
hovedenheten/sensoren.

Hovedenhet 
3 pip 3 blink Hvert 5. sek

Lekkasje er indikert på 
sensorkabel til hovedenhet. Finn 
eventuell lekkasje.

Ventil stenger. 
Hovedenhet blinker og piper.

1. Tørk opp vannet.

2. Trykk lett på OFF på hovedenheten for å slå av alarm. 
Trykk lett på RESET/ON på hovedenheten, for å resette 
system og åpne ventil.

Sensor eller 
gulvsensor 
3 pip

3 blink 0-5 min
Hvert 5. sek

Lekkasje er indikert på 
sensorkabel til sensor.
Finn eventuell lekkasje.

Ventil stenger. 
Både hovedenhet og sensor 
blinker og piper.

1. Tørk opp vannet.

3 blink 5-65 min
Hvert 30. sek

2. Sensor: Trykk lett på OFF knappen på aktuelle sensor for 
å slå av alarmsignal. Trykk lett på ON/RESET på sensor 
og systemet resettes og ventil åpner.

        Gulvsensor: Trykk lett på sort knapp på aktuelle 
gulvsensor for å slå av alarm. Trykk så lett på knappen en 
gang til og systemet resettes og ventil er åpen.

3 blink > 65 min
Hvert 5. min

Hovedenhet 
4 pip 4 blink Hvert 5. sek

Hovedenhet har ikke kontakt med 
sensor, dørbryter eller gulvsensor. 
Årsak kan være at avstand mellom 
enhetene er for lang. Eller at 
enhetene ikke er tilkoblet hverandre. 
 Kan også være "løst" batteri.

Ventil stenger.

1. Sjekk at batteri i sensor, gulvsensor eller dørbryter er 
tilstrekkelig på plass og er satt inn rett vei. Ta deretter  
omstart på hovedenheten. 

2. Ta omstart.* Vedvarer problemet etter 1 døgn, kontakt 
rørlegger

Dørbryter, 
sensor eller 
gulvsensor
4 pip

4 blink Hvert 15. sek Dørbryter/sensor har ikke kontakt 
med hovedenhet. Ventil er fortsatt åpen.

Trykk lett på OFF så lett på ON på sensor/dørbryter, eventuelt 
trykk to ganger på gulvsensor. Dersom sensor/dørbryter 
piper en gang er kontakten gjenopprettet.

6 pip 6 blink Hvert 10. sek Aktuatorventil klarer ikke 5 
døgns egentest.

Ventil vil ikke stenge ved 
lekkasje

Kontroller at rattet på ventilen er trykket ned. Trykk så 
lett på OFF og lett på RESET/ON knappen på hovedenhet. 
Gjentas feilmeldingen etter 5 dager må rørlegger kontaktes.

* Omstart av hovedenhet gjøres ved å ta ut strømtilførsel i 10 sek og sette den inn igjen.

TRÅDLØS+ HOVEDENHET OG SENSOR OG GULVSENSOR


