
Installationsanvisning TMP+ utan basstation 

 
1. Bestäm dig för vilken enhet som ska vara MASTER. 
2. Tryck in B & C -knapparna samtidigt. Håll kvar C knappen men släpp B knappen och flytta det 

fingret till A-knappen. Håll inne A och C tills att den blå LED-lampan tänds. 
3. MASTER-enheten är nu i sändningsläge / Programmeringsläge 
4. Välj ut den första enheten som ska paras ihop med MASTER-enheten och se till att MASTER-

enheten fortfarande lyser blått. 
5. Tryck in B & C samtidigt på den 1:a slavenheten och håll dem intryckta tills grön och röd diod 

börjar lysa. Släpp så fort de lyser. Vänta lite och kontrollera att den blå lampan börjar lysa 
efter ett tag. Detta kan ta lite tid.  

6. När den blå lampan lyser på slavenheten så är enheten programmerad.  
7. Upprepa steg 5 & 6 för varje ny enhet du vill koppla till systemet. 
8. När du programmerat alla enheter så ska du lämna programmeringsläget enligt punkt 9. 
9. Håll inne A-knappen på MASTER-enheten tills den blå lampan slocknar. Detta innebär att 

man lämnar programmeringsläget.  
10. Om inte den blå lampan slocknar på respektive slavenhet så tryck in A-knappen på respektive 

enhet. 
11. Gör ett test för att lösa ut respektive enhet för att säkerställa att alla är uppkopplade. Om 

t.ex. en larmknapp trycks in ska alla övriga enheter med larmdon ljuda och blixtra. Och 
samma sak gäller för om en rök eller värmedetektor löser ut.   

12. Vid test av rökdetektor med testgas så flytta detektorn direkt efter den löst ut för att 
förhindra att den löser ut igenom gas ligger kvar i luften på platsen. Om detektorn är 
monterad i tak vid testtillfället så var medveten om att den kan lösa ut flera gånger. 
Detektorn återställs automatiskt efter en kort tid. 

13. För att tysta ett larm tryck in Knapp A & B samtidigt på valfri enhet. 
14. Larmknappen återställs med en röd plastnyckel som medföljer i underkant av larmknappen. 


