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Faktainformasjon

Trådløs betjeningsknapp til mKomfy komfyrvaktsensor.

Brukes hvis komfyrvaktsensor monteres i taket, eller for enklere 
tilgang til knappen ved bevegelseshemming.  

Knappen fungerer parallelt med knapp på komfyrvaktsensor, og 
nullstiller eventuelle alarmer fra komfyrvakten. Se bruksanvisning 
til komfyrvakten.

Produktet krever mKomfy Stikk fra serienr.: 000001_v3



Paring

Har du kjøpt en mKomfy Resetknapp løst må denne manuelt pares 
mot stikk. 

Dette kan gjøres på 2 måter. Les hele instruksen for begge 
alternativene før paring gjennomføres! 

Alternativ 1: Paring av Sensor uten fysisk tilgang til stikk. 

1. Kutt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på aktuell 
sikringskurs.  Innen 20 sek etter at sikringskursen er slått på: 
Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når 
Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.

2. Kutt på nytt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på 
aktuell sikringskurs. NB! dette må utføres innen 1 min etter 
strømmen ble satt på stikk i punkt 2, ellers så blir ikke paringen 
lagret.

3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til 
Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen 
vellykket. 

4. Du er nå ferdig med paringen. 

Alternativ 2: Paring av Sensor ved aktivering av 
programeringsknapp på stikk. 

1. Trykk kort på programeringsknappen på Stikk. Gul lysdiode skal 
nå begynne å blinke. Stikk er nå i parings-modus i 30 sekunder. 

2. Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når 
Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.

3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til 
Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen 
vellykket. 

4. Du er nå ferdig med paringen. 



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

Takk til Deg som valgte...

2718
  art.n

r: 12113

Tekniske data

Batteri:
CR2450

Batterilevetid: 
Inntil 5 år

Rekkevidde:
Inntil 30 meter

RF:
868.100 Mhz / +5 dBm

IP-grad:  
20

Dimensjoner:
58 x 36 x 18 mm


