Installationshandbok för basen
Tack för att du köpt vår produkt. Ägna en stund åt att läsa igenom denna handbok ordentligt, så
att du och din familj gör er förtrogna med produktens funktion. Spara den sedan för framtida
referens.

Beskrivning:
Basen kan användas för att ansluta och montera den angivna produkten från Safewithme. Den är i
nuläget lämplig för följande modeller: PV517/ PV518/ PV517A/ PV518A/ PV517E/ PV518E

Montering:
1. Ta upp basen och avlägsna sedan ett av dessa fyra ställen på basen med en tång eller liknande
verktyg.
Se de svartmarkerade ställena i schema 1.

Materialförteckning:
 Bas

╳1

 Skruv 2,9 * 10 mm

╳2

 Skruv 2,9 * 25 mm

╳2

 Plastpluggar

╳2

 Bubbelpåsar

╳1

 Installationshandbok
╳1
Schema 1
(Obs! I verkligheten är dessa fyra ställen inte svartmarkerade.)
2 Välj lämplig position där du vill montera produkten.
3 Håll basen mot monteringspositionen och märk ut basens monteringshål med en blyertspenna.
4 Borra två monteringshål vid märkena med en eldriven borr. Hålen ska vara 5 mm i diameter.
Slå i de två plastpluggarna i hålen med en hammare.
5 Fäst basen vid plastpluggarna och dra åt skruvarna (2,9 * 25 mm) ordentligt i plastpluggarna.
6 Anslut den externa fasledaren, neutralledaren och sammankopplingsledaren till den ena sidan
av basens kopplingsplint.
7 Anslut de tre ledarna med nätsnabbkopplingen, för produkten som ansluts till basen, till den
andra sidan av kopplingsplinten.
VARNING: Felaktig anslutning av kablarna kan leda till att larmet skadas, inte fungerar som
det ska eller utgör en risk för elstöt.
Nätsnabbkoppling

Kopplingsplint i basen

Anslutning av PV517/518:




Svart tråd – nätanslutningens fasledare
Vit tråd – nätanslutningens neutralledare
Gul tråd – I/O-sammankopplingsledare

Anslutning av PV517A/518A/517E/518E:




Brun tråd – nätanslutningens fasledare
Blå tråd – nätanslutningens neutralledare
Vit tråd – I/O-sammankopplingsledare

8 Ta ut hållaren för den produkt som ska anslutas till den här basen.
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9 Dra NÄTSNABBKOPPLINGEN genom mittenhållet i hållaren. Fäst stadigt med skruvar
(2,9 * 10 mm) i basen.
10. Anslut NÄTSNABBKOPPLINGEN till larmet.
11. Passa in larmet mot hållaren och vrid larmet medurs.

VARNING:


Denna produkt får endast installeras av en licensierad, behörig elektriker.



Iaktta och följ alla lokala och nationella el- och byggnadsregler vid installationen.



Nätströmmen måste stängas av innan produkten installeras eller avlägsnas.



Använd en isolerad kabel på minst 0,8 mm2, 250 V för all kabeldragning, inklusive signalledare.



Anslutningen måste göras korrekt.

Monteringsschema:
1. Fäst basen vid innertaket
med skruvar och plastpluggar.

2. Anslut nätsnabbkopplingen
korrekt med fas-, neutral- och
I/O-ledarna.

4. Sätt i nätsnabbkopplingen i den
produkt som ska anslutas till
basen.

3. Fäst hållaren vid
basen med hjälp av
skruvarna.

Bilden visas ENDAST för
referens
5. Passa in produkten mot basen.
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