
Byte av batteri
Jablotron 80 Oasis

Alla batteridrivna tillbehör utför regelbundet test av batteristatus. När batterikapaciteten börjar ta slut, 
indikeras detta i manöverpanelen, samt att ett sms skickas till första kontaktperson från larmcentralen. 
Exempel på indikering: Urladdat batteri 05 MK Entré 
 
När en indikation om lågt batteri visas, bör dessa bytas snarast. Vid batteribyte gör ni följande eller 
kontaktar produktsupport för handledning. 

1. Ställ ert larm i underhållsläge, Tryck: Stjärna + 0 + Masterkod.
“Underhållsläge“ ska visas i displayen.

2. Öppna detektorn eller manöverpanelens kapsling. Se beskrivning nedan.

3. Ta ur detektorns batterier och vänta minst 10 sekunder innan nya batterier installeras. 
Var noga med att använda batteri av god kvalitet och rätt typ.

4. Stäng detektorns kapsling och testa dess funktion. Rörelsedetektorer testas genom att man rör sig 
framför denna inom 10 minuter efter man stängt kapslingen. Detta indikeras med rött ljus på detektorn. 
Magnetkontakter testas genom att öppna dörren, detta indikeras med rött ljus på detektorn. 

5. Avsluta underhållsläget genom att trycka “#“ två gånger. 

OBS! Normal driftstid för batterier är cirka två år. Omgivningens temperatur påverkar batteriers driftstid. 
När en komponent larmat eller är äldre än två år, är rekommendationen att byta samtliga batterier. 
Manöverpaneler har normalt sett kortare batteritid.
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Manöverpanel JA-80F samt JA-81F (2 stycken CR 123A 3v) 
Öppna manöverpanelen genom att trycka in plasttappen i underkant. 
Häng av manöverpanelen från bakfästet. Var försiktig med eventuella 
kabelanslutningar på baksidan. 
Ta ur båda batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya 
batterier sätts i. 
Häng tillbaka manöverpanelen på bakstycket och tryck fast den i 
nederkant.

Rörelsedetektor JA-80P samt JA-83P 
Öppna detektorn genom att trycka in plasttappen i underkant. 
Häng av den främre kåpan. 
Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan det nya 
batteriet sätts i. 
Var noga med att det blir rätt batterityp. 
Står det upp i detektorn, JA-80P, Litium 14500 3,6v AA. 
Ligger det ner i detektorn, JA-83P, CR123A 3v. 
Sätt tillbaka kåpan på detektorn i överkant och tryck fast den i 
underkant, detektorn skall då lysa rött annars kontrollera batteriet.

JA-80F JA-81F

JA-80P JA-83P
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Magnetkontakt JA-80M samt JA-83M 
Öppna detektorn genom att trycka in plasttappen försiktigt enligt pilen. 
Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan nya 
batterier sätts i. 
Var noga med att det blir rätt batterityp. 
JA-80M, Litium 14500 3,6v AA. 
JA-83M, CR123A 3v. 
Sätt tillbaka detektorn genom att haka fast den i fästplattan och tryck 
fast den med plasttappen.

Brandvarnare JA-80S/JA-82ST/JA-85ST 
Öppna brandvarnaren genom att skruva den motsols. 
Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier 
sätts i. Var noga med att det blir rätt batterityp. 
Läs noga vid batteriets placering. 
JA-80S Litium 14500 3,6v AA 
JA-82ST 3st Alkaliska AA 1,5v

JA-80M JA-83M

JA-80S JA-82ST/JA-85ST

Rörelsedetektor med dubbla linser JA-86P 
Öppna detektorn genom att trycka in plasttappen i underkant. 
Häng av den främre kåpan. 
Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan det nya 
batteriet sätts i. 
Var noga med att det blir rätt batterityp. 
JA-86P, Litium 14500 3,6v AA. 
Sätt tillbaka kåpan på detektorn i överkant och tryck fast den i 
underkant, detektorn skall då lysa rött annars kontrollera batteriet.

JA-86P

Fjärrkontroll RC-86 (11A 6v) 
Öppna fjärrkontrollen genom att skruva upp skruven på baksidan. 
Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan det nya 
batteriet sätts i. 
Var noga med att det blir rätt batterityp och att batteripolerna 
är åt rätt håll. 
Sätt ihop fjärrkontrollen och skruva fast skruven. 
Kontrollera så att fjärrkontrollen fungerar genom att trycka på 
öppet hänglås.RC-86


