Brukermanual for produkt: AlertBrick
Versjon: PHSA V1.0
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Velkommen
Gratulerer med kjøpet av AlertBrick, en rimelig investering til en tryggere hverdag.
AlertBrick er en varslingssentral og har egenskaper som følger;
-

Unike varslingskombinasjoner
Bruker batteri, behøver ikke strømadapter.
Kundestyrt
Brukervennlig
Rimelig i innkjøp og rimelig i bruk

Viktig sikkerhetsinformasjon
Det er viktig at du leser og følger bruksanvisningen nøye. Tenk igjennom hvilket
bruksområde du ønsker for din AlertBrick-enhet, og hvor du vil plassere/montere
den. Gjeldene brukermanual og annen nyttig brukerinformasjon er også
tilgjengelig på www.alertbrick.com.
Vi vil under veiledningens gang gi anbefalinger og tips om blant annet fornuftig
plassering av produktet i de ulike bruksområder.
De ulike bruksområder kan være;
1.
2.
3.

Bruk av AlertBrick til røyk/gass-varsler
Bruk av AlertBrick som temperatur-varsler
Bruk av AlertBrick som tyveri/innbrudds-varsler

De ulike varslinger kan også kombineres.
OBS! Vær nøye med å informere AlertBrick AS ved bytte/endring av eget
telefonnummer eller e-post, da dette er unikt og vil være kontakt nummer ved
alarm.
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Telefonnummer er det nummeret eier av AlertBrick-enheten oppgir ved kjøp av
produktet.
Dette er kundens ansvar. Nummer kan endres via vår web; www.alertbrick.com
eller ved å kontakte vår support på telefon nummer +47 902 00 005.
OBS! Det er IKKE lov å bytte SIM kort i produktet. AlertBrick- enheten har et
spesifikt produktnummer som er koblet mot SIM kortet. Om dette byttes vil du
som kunde ikke motta varsling fra AlertBrick AS, og produktet mister sin funksjon.
AlertBrick-enheten fungerer i områder med GSM dekning.

Hva finnes i esken
* AlertBrick

* Batterier 3 stk. AA
(type Energizer L91 FR6)

* Reset-pinne
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Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick-enhet via PC/WEB

Du kan enkelt via internet www.alertbrick.com installere og endre din AlertBrickenhet.
Ønsker du å gjøre det per telefon med en kundebehandler hos AlertBrick AS,
kontakt vår support telefon på; +47 902 00 005.
Installere AlertBrick –enhet via PC:
1. Åpne deksel, og sett inn batterier, 3 stk. Er batteriene allerede satt
inn, fjern beskyttelsestape på batteriet.
2. Sett deretter på deksel igjen.

3. Logg deg inn på www.AlertBrick.com
- Logg deg inn med dine konto-detaljer via innloggingen på forsiden.
- Se etter hvilken AlertBrick-enhet du ønsker installere/endre, og trykk
“Innstillinger” på den aktuelle enheten.

Du vil nå starte installasjonsprosessen. På nettsiden følger du guiden som
enkelt tar deg igjennom installeringen steg for steg.
Når du på nettsiden får beskjed om at produktet er ferdig installert, vil du
motta en statusmelding til din mobil.
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Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick-enhet via mobil
Ved å installere AlertBrick-enheten via mobil vil du KUN få utført følgende
oppgave:
- Legge til nummer som skal motta alarmvarslinger.
NB! Endring av eierens nummer kan kun utføres via support eller ved å gå til
www.alertbrick.com
1. Åpne deksel, og sett inn batterier, 3 stk. Er batteriene allerede satt
inn, fjern beskyttelsestape på batteriet.
2. Sett deretter på deksel igjen.

3. Lag en SMS melding på din mobil telefon og start meldingen med
følgende tekst: Ab install
Lag deretter et mellomrom og skriv mobilnummeret til din AlertBrickenhet med landskode(0047). Ta frem AlertBrick-enheten og bruk resetpinne (IKON) til å restarte AlertBrick. Vent ca 15 sekunder, trykk
deretter reset/restart igjen.
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4. Vent 15 sekunder, send deretter meldingen til nummer 2462. Du vil i
løpet av noen minutter motta SMS-melding med bekreftelse om
installasjonen ble vellykket. Etter 10 minutter vil venstre lampe blinke
svakt rødt, og dette indikerer at produktet er i operativ modus og klar
til bruk.
Legge til mottakere
1. Lag en SMS melding på din mobiltelefon og start meldingen med
følgende tekst: Ab add
2. Lag deretter et mellomrom og skriv mobilnummeret til din
AlertBrick-enhet med landskode(0047).
Landskode for Norge er 0047. Ønsker du liste over andre landskoder,
send sms med tekst: Landskoder og send meldingen til 2462. Du vil ta
motta en liste med informasjon om landskoder for flere land på SMS.)
3. Lag et nytt mellomrom, og skriv inn det første nummeret som du
ønsker skal få SMS-varsling. Nummeret MÅ skrives med landskode.
Ønsker du flere mottakere, lag et mellomrom og legg til mottaker
nummer 2, 3, 4 (maks 5). Et eksempel på hvordan meldingen skal se ut:
Ab add 004799558855 004785854545 004745854588 004769698855
004747474141
4. Send SMS meldingen til 2462.
Du vil i løpet av kort tid motta en SMS melding med bekreftelse
på om mottakere er lagt til.
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Alarm test av produktet ved bruk av røykvarsler:
-

Når den blå lampen har sluttet å blinke, plasser AlertBrick-enheten
riktig i henhold til plassering på røykvarsler, med en avstand på ca 4 - 7
cm fra røykvarsleren.

-

Trykk inn “test” knapp på Røykvarsler, slik at alarm-lyd kommer.

-

Hold test knapp inne i minimum 15 sekunder.

I løpet av 15 sekunder vil AlertBrick våkne og blinke blått. Den vil deretter
sende SMS-varsling til definerte mottakere, inklusive deg selv. Dersom du
ikke mottar melding, kontakt support.
Alarm test på produktet ved bruk av temperaturvarsling:
1. Vent inntil 10 minutter til den blå lampen har sluttet å blinke.
2. Plasser AlertBrick-enheten eller temperaturføleren i et område hvor
temperaturen er innenfor den valgte temperaturen du ønsker at
AlertBrick-enheten skal sende deg varsling for.
3. Vennligst vent til temperaturføleren har justert seg til valgt
temperatur. Dette kan ta inntil 10 minutter. Dette for at AlertBrick-
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enheten skal registrere temperatur-verdien. Om du har installert
enheten riktig, vil den våkne og sende SMS varsling.

Montere AlertBrick
AlertBrick-enheten kan monteres på flere måter grunnet flere bruksområder.
I denne guiden har vi tatt høyde for de mest aktuelle bruksområdene
slik at du kan få tips om hvordan du på en mest effektiv og anbefalt måte,
benytter din AlertBrick-enhet som alarmvarsler.

Benytte AlertBrick til varsling sammen med røykvarsler:
Når du har installert og testet AlertBrick- enheten, plasserer du den ved siden av
røykvarsleren i huset. Det er lurt å plassere enheten ved den røykvarsleren(f.eks.
ved seriekoblet brannalarmsystem ), som for deg er lett tilgjengelig. Dette for å
gjøre det lettere ved batteriskifte og eventuelle fremtidige tester. AlertBrickenheten blir levert med et deksel som skal monteres med medfølgende skruer i
for eksempel taket.
Vi anbefaler en avstand på ca. 4 - 7 cm fra røykvarsler. Fest AlertBrick-enheten på
dekselet å forsikre deg om at mikrofonen på enheten peker i retning røykvarsler.
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Når dette er utført anbefales det å gjøre en røykvarsler-test i 15 sekunder. Dette
for å bekrefte at enheten sender SMS når røykvarsleren er aktiv.

Benytte AlertBrick til temperatur varsling:
Når du har installert og testet AlertBrick-enheten, plasser den på ønsket
bruksområdet.
Produktet har en intern temperaturføler, og kan festes i alle områder hvor det er
dekning så fremt plasseringen er i boligen, båten osv.
Ønsker du å plassere AlertBrick-enheten i andre områder(ute-bod, båt ++)
anbefales det at du kjøper en ip65 boks som tåler fukt, temperatur og har GSMdekning.
Ønsker du å benytte AlertBrick-enheten til fryser, kjøledisk/kjøleskap så kobler du
til den eksterne temperatur-kabelen til kontakt markert TEMP på produktet.
Deretter kobler du av den sorte jumperen markert JP2 som er montert på
produktet ved siden av TEMP tilkoblingen. Denne må fjernes for at ekstern
temperaturkabel skal fungere.
(Produktet leveres ikke med temperaturkabel om det ikke er bestilt ekstra).

Benytte AlertBrick til varsling ved innbrudd:
(Har du kjøpt tilleggsutstyr, for eksempel innbrudds alarm pakke følg
veiledningen som følger med aktuell pakke.)
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Ved bytte av batterier
Når du har satt inn nye batterier, trykk inn reset- knapp i 15 sekunder.

TIPS! Monter AlertBrick-enheten ved den brannalarmen/varsleren som er minst
synlig.
Teknisk informasjon
GSM Frekvens

900 / 1800 MHz

Strøm tilførsel

- 3x Lithium AA Batteri FR6, Energizer L91
- 12V DC Adapter
ADVARSEL: VED TILKOBLING AV DC
ADAPTER MÅ KUN SPESIFISERT
BATTERITYPE BENYTTES. OM IKKE KAN
DETTE MEDFØRE EKSPLOSJONSFARE.
HUSK!
BRUK KUN SPESIFISERT BATTERITYPE

Miljøforhold

10 til 50 ® C

Dimensjoner

Lengde: 65mm, Høyde: 30mm
Bredde: 65mm, Vekt: 200gr.
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Teknisk feilsøking
Oversikt over tekniske problemstillinger du som kunde kan oppleve. Vennligst les
nøye igjennom før du kontakter support.
Spørsmål
Svar
Lampen til venstre blinker skarpt
rødt

Når lampen til venstre blinker rødt,
indikerer dette problemer med dekning.
Vennligst kontroller at GSM operatøren
har dekning i området du befinner deg i.

Ingen av lampene lyser/blinker
etter batteri bytte eller ved
førstegangs- installasjon av
produktet.

Om det er første gang du benytter
AlertBrick enheten, eller nettopp har
byttet batterier er det viktig at du
kontrollerer at batteriene er ordentlig satt
inn. Kontroller at - / + sidene på
batteriene er plassert riktig. Kontroller at
batteriene har kontakt med begge sidene
av batteri- holderen.

Ingen SMS mottatt etter alarm.

Om du ikke mottar SMS melding ved
alarm kan det komme av følgende
årsaker: 1: Abonnementet ditt er inaktivt.
2: AlertBrick enheten er plassert i et
område uten dekning. 3: Ditt nummer er
ikke i alarm- mottakerlisten. Vennligst
kontroller alle 3 forslagene ovenfor før du
kontakter support avdelingen.

GSM Operatøren har ikke dekning
i området AlertBrick enheten skal
brukes.

Om GSM operatøren AlertBrick -enheten
benytter ikke har dekning i området du
skal benytte produktet, ta kontakt med
support så vil du få tilsendt et
abonnement med dekning i ditt området.
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Tilkoblings oversikt
ALARM: Input til ekstern innbrudd/tyveri alarm.

TEMP: Input til ekstern temperatur kabel.
(Fjern Jumper ved tilkobling av temperatur- kabel)

RELAY: Valgfri tilkobling, sender signal ved alarm.
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Sertifikater
Enheten er CE sertifisert som AlertBrick.
Sertifiserings dokumenter kan bli funnet på www.AlertBrick.com

1471
WEE – Håndtering av elektronisk avfall i den Europeiske Union.
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at produktet
må innleveres som spesialavfall og må ikke leveres sammen med vanlig
husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å håndtere avfall som dette ved å
deponere det til oppsamligspunkt forbholdt resirkulering av elektronisk
avfall og elektronisk utstyr. Separat oppsamlig og resirkulering av brukt utstyr vil
bidra til å ivareta natur ressursene og sikrer at avfallet blir resirkulert på en måte
at det ikke skader mennesker eller miljø. For mer informasjon om hvor du kan
levere slikt avfall for resirkulering, ta kontakt med den lokale myndighet med
ansvar for dette, eller forretningen der du kjøpte utstyret. For utstyr brukt i
profesjonell sammenheng, ta kontakt med leverandøren for å verfisere
betingelsene vedrørende dette. Om ovenstående ikke blir fulgt kan det påløpe
gebyrer.

Support
AlertBrick AS
Internet: http://www.alertbrick.com/
E-post: support@alertbrick.com
Telefon: +47 902 00 005
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