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1. INTRODUKSJON
Gratulerer med kjøpet av GARO SR5 kom-
fyrvakt. 

Denne guiden beskriver bruk, installasjon 
og vedlikehold av de tre versjonene av pro-
duktet: GARO SR5 BT, GARO SR5 Wi-Fi og 
GARO SR5 Pro.

Før du leser, vennligst sjekk Garo-nett-
stedet for en oppdatert versjon av denne 
bruksanvisningen: www.garo.no.

Vi ønsker deg en trygg og hyggelig matla-
ging

1.1 Produsentinformasjon
GARO SR5 er designet og produsert av 
Safera, et finsk selskap med eksperter på 
smart matlaging.

1.2 Agenten i Norge

GARO AS
Sankt Hallvardsvei 3,
3414 LIERSTRANDA

www.garo.no 
Tlf. 32 89 64 50
garo@garo.no

2. INFORMASJON 
OG ADVARSLER 
Følg disse anvisningene nøye og vær særlig 
oppmerksom på anvisningene som er mar-
kert på følgende måte:

 ⚐ ADVARSEL
Følg anvisningene som er markert med ad-
varsel nøye for å forhindre personskade og 
skade på eiendom.

 ⚐ OBS
Følg anvisningene som er markert med 
merknad nøye for å forhindre skade på 
eiendom.

 ѧ TIPS
Tips gir deg nyttige råd om bruk av utsty-
ret.

2.1 Generelle advarsler

 ѥ ADVARSEL
Denne enheten er laget i henhold til EN 
50615 kategori B – forebygging av bran-
ner som oppstår av overoppheting av olje 
i panner og gryter på en kokeplate. Denne 
enheten er kanskje ikke egnet for branner 
som oppstår fra brennbare materialer som 
er blitt etterlatt i nærheten av eller på ko-
keplaten. Denne enheten er kanskje ikke 
egnet for branner som oppstår fra ovnen.

Bruk av GARO SR5 fritar deg ikke for an-
svar for sikker matlaging. Les kapittel 10 
og 11 nøye for begrensninger. 

GARO SR5 erstatter ikke lovpålagte bran-
nalarmer i hjemmet. Forsikre deg om at 
brannsikkerheten i hjemmet ditt er i sam-
svar med det lokale regelverket.

Tilberedning av mat med åpen flamme er 
forbudt under kjøkkenventilatoren. Det er 
også forbudt å bruke gasskomfyrbrennere 
uten kokekar.

GARO SR5 er kun ment for husholdnings-
bruk. Utstyret må ikke brukes i storkjøkke-
ner eller sammen med komfyrer og plate-
topper som er ment for profesjonell bruk.

GARO SR5 kan ikke repareres av bruke-
ren. Av sikkerhetsmessige og driftssikre 
grunner må du ikke demontere produktet. 
Kontakt GARO for alle servicebehov.

GARO SR5 styrer kun komfyren og/eller 
ovnen hvis den er utstyrt og riktig koblet 
til valgfri Power Control Unit (PCU).

2.2 Ytterligere advarsler når 
sammenkoblet med valgfri 
strømstyringsenhet (se kapittel 5.)

 ѥ ADVARSEL
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av 
en kvalifisert elektriker.

Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må 
den erstattes av servicepersonellet til pro-
dusenten eller deres representant for å 
unngå farer.

Hvis apparatet har blitt oppbevart i et 
kaldt rom, må det oppnå romtemperatur 
før det kobles til strømnettet.
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2.4 Sikkerhetsinformasjon om 
laser
GARO SR5 Pro inneholder to laserlyskilder:

1. Klasse 1-laser som er en del av systemet 
for optisk avstand og bevegelsesdeteksjon. 
Dette er en usynlig infrarød laser som ligner 
på vanlige autofokuslasere i (mobiltelefon) 
kameraer. Den er rettet fra sensorlinsens 
område mot komfyrområdet.

2. Klasse 3R-laser som er en del av sensor-
systemet for luftkvalitet. Denne klassifiserin-
gen gjelder bare i tilfeller der denne laseren 
er inne i produktet og ikke er direkte synlig 
for brukeren under normal drift. Diffuse re-
fleksjoner kan sees hvis batteridekselet/
monteringsfestet fjernes. Ikke stirr direkte 
inn i disse refleksjonene eller inspisere dem 
med optiske instrumenter. Det må utvises 
forsiktighet for ikke å skade eller demontere 
sensorenheten slik at laserkilden blir helt ek-
sponert. Ved utilsiktet skade på innkapslin-
gen som fullstendig eksponerer den synlige 
røde laserstrålen, unngå direkte eksponering 
av strålen mot øyet og ikke undersøk den 
med optiske instrumenter. I slike tilfeller må 
du fjerne batteriene og slutte å bruke pro-
duktet.

2.3 Sikkerhetsinformasjon om 
batterier

 ѥ ADVARSEL
Hvis du ikke følger instruksjonene under kan 
det medføre til at batteriene lekker væske og 
gass, eller til og med eksploderer:

• Du må ikke eksponere batteriene for 
sterk varme, sette dem inn med feil po-
laritet eller prøve å lade dem opp.

• Skift alltid alle batteriene samtidig, med 
samme produsent, modell og alder på 
alle batteriene.

• Ikke la tomme batterier være i enheten 
over lengre perioder.

• Gjenvinn de tomme batteriene i hen-
hold til lokale forskrifter, ikke kast i hus-
holdningsavfall.

• Hvis du får lekket væske i øynene må 
du ikke gni dem, ettersom det kan være 
fare for å miste synet. Skyll øynene med 
vann og kontakt lege umiddelbart.

• Hvis du får lekket væske i munnen, skyll 
med vann og kontakt lege umiddelbart.

• Hvis du får lekket væske på huden eller 
klærne, skyll med store mengder vann 
for å forhindre brannskader.

CLASS 1
LASER PRODUCT

CLASS 3R
LASER PRODUCT

3. HOVED-
FUNKSJONER
3.1 Matlagingssikkerhet
GARO SR5 overvåker komfyrområdet og 
forbedrer sikkerheten under matlaging ved 
å gi en alarm med et rødt blinkende lys hvis 
det oppdager en potensiell farlig matla-
gingssituasjon. Disse situasjonene kan for 
eksempel være et kokekar som overopp-
hetes eller langvarig fravær av personer 
under matlaging. Når du hører alarmen, ta 
det rolig og kontroller situasjonen. Hvis det 
ikke er noen fare, kan du stoppe alarmen 
ved å trykke på OK-knappen.

For å sammenkoble GARO SR5 til plate-
toppen og kjøkkenmiljøet ditt er det nød-
vendig med Bluetooth-tilkobling til en mo-
biltelefon under installasjonen (se kapittel 
4.4). Etter installasjonen er ikke Bluetooth 
nødvendig for funksjonen som gjelder for 
sikkerhetsalarm ved matlaging. Med GARO 
SR5 Wi-Fi og SR5 Pro kan fjernalarmer 
aktiveres ved å konfigurere en Wi-Fi-tilko-
bling via Safera App (se kapittel 4.4).

Vær oppmerksom på at ikke alle mulige fa-
rer kan oppdages. Legg også merke til be-
grensningene i kapittel 2.1 og 11.

3.2 Luftkvalitet
Kun GARO SR5 Pro-versjon: SR5 Pro indi-
kerer og overvåker kjøkkenluftkvaliteten. 
Denne funksjonaliteten krever Safera App 
og Bluetooth-tilkobling til en mobiltelefon, 
se kapittel 4.4.

3.3 Smart matlaging
Smarte tilberedningsfunksjoner hjelper 
deg med å lage mat bedre og enklere.  Dis-
se funksjonene inkluderer automatiserte 

tidsur og temperaturrelaterte hjelpere. 
Denne funksjonaliteten krever Safera App 
og Bluetooth-tilkobling til en mobiltelefon, 
se kapittel 4.4. 

Ytterligere funksjoner vil bli lagt til via tråd-
løs programvareoppdatering fra Safera-ap-
pen.

3.4 Indikasjonssammendrag
LED-farge Lyd Funksjon
Rødt 
blinker tre 
ganger, 
raskt

Ja, høy 
lydtone

Komfyrfare

Rødt 
blinker tre 
ganger 

Ja, lav 
lydtone 
3-tone

Lavt batteri

Blå blink, 
kontinu-
erlig

Nei Sense leter etter en 
Bluetooth-forbindelse 
til en mobiltelefon

Blått lys, 
konstant

Nei Sensorenheten er i 
programvareoppda-
teringsmodus. Hold 
mobiltelefonen din i 
nærheten og ikke lukk 
Safera-appen under 
programvareoppda-
tering.

Grønt lys,
konstant

Nei Sensorenheten går 
inn i programvare-
oppdateringsmodus. 
Hvis det grønne lyset 
ikke blir blått innen to 
minutter, må du fjerne 
og sette inn batterie-
ne igjen.

Lilla lys, 
konstant

Nei Sensorenheten er 
i sammenkoblings-
modus for valgfritt 
tilbehør

Gult lys,
konstant

Nei Tilbakestilling av 
fabrikkinnstillinger 
pågår, dette kan ta et 
par minutter
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1. Kjøkkenvegg 

Bruk veggmonteringsfestet (installert som 
standard). Sensorenheten skal installeres i 
vater slik at sensorene peker nedover mot 
komfyren.

2. Under kjøkkenventilator 

Bruk festet for kjøkkenventilator (separat 
i esken). Sensorenheten skal installeres i 
vater på undersiden av kjøkkenventilato-
ren. Forkanten på sensorenheten skal plas-
seres i forkant av de fremre kokeplatene, 
OK-knappen skal vende mot brukeren.

4.1 Kontroller eskens innhold
Følgende komponenter skal være inklu-
dert:

1. Sensorenhet og batterier (3 x AA)
2. Veggmonteringsfeste (forhåndsinstal-

lert)
3. Monteringsfeste for kjøkkenventilator 

(ikke installert)
4. Denne bruksanvisningen

OK-knapp

Monteringsteip-
beskyttere (3 stk)

Ekstra knapper 1 og 2

Sensorer

4.2 Slå på sensorenheten
Fjern veggfestet for å åpne batteriplas-
sen ved å trekke det forsiktig opp. Festet 
holdes på plass av magneter. Sett inn de 
medfølgende batteriene, legg merke til po-
lariteten. Sensorenheten skal nå slå seg på. 

4.3 Montering av 
sensorenheten
Det finnes to alternative monteringsmeto-
der:

4. INSTALLASJON For informasjon om den mest oppdaterte 
monteringsmetoden og informasjon om 
komfyrstøtte, vennligst se «Installasjons-
veiviser»-delen i Safera-appen. For den 
fabrikkutsendte programvareversjonen er 
de tillatte spesifikasjonene for monterings-
høyde:

Installasjon Høyde
Veggfeste, komfyrbredde 
opptil 60 cm

50 cm 
± 5 cm

Veggfeste, komfyrbredde 
fra 60 cm til 90 cm

60 cm
± 5 cm

Kjøkkenventilatorfeste, 
elektrisk platetopp bredde 
opptil 60 cm

45 - 85 cm

Kjøkkenventilatorfeste, 
elektrisk platetopp bredde 
fra 60 cm til 90 cm

55 - 85 cm

Kjøkkenventilatorfeste, 
gasskomfyrer

75 - 85 cm

Hvis du ikke kan bruke Safera-appen og in-
stallasjonsveiviseren, kan du installere pro-
duktet, men du er begrenset til følgende 
standard monteringsspesifikasjoner:

• Veggfeste, elektrisk komfyr med bred-
de opptil 60 cm -- monteringshøyde: 
50 cm ± 5 cm

• Kjøkkenventilatorfeste, elektrisk kom-
fyr med bredde opptil 60 cm -- monte-
ringshøyde: 60 cm ± 5 cm

Monteringshøyden skal måles fra kom-
fyroverflaten til toppen av sensorenhetens 
deksel.
Vær oppmerksom på at i skrivende stund 
støttes ikke komfyrer bredere enn 90 cm.

❸

❶

❷

1

2

Sensorenes
synsfelt

Sensorenes
synsfelt

Cooker hood
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Monteringsveiledning:

1. Velg den mest passende monteringsme-
toden og sett på riktig monteringsfeste 
på sensorenheten. 

2. Forsikre deg om at det ikke er noen 
hindringer i sensorenes synsfelt mel-
lom den valgte sensorenhetens plasse-
ring og komfyren. 

3. Forsikre deg om at monteringsstedet 
er fritt for direkte sollys og andre kilder 
til kraftig lys og varme.

4. Rengjør monteringsstedets overflate 
grundig.

5. Merk den nøyaktige plasseringen til 
monteringsstedet.

6. Fjern den røde beskyttelsesteipen som 
dekker teipen på monteringsfestet, og 
trykk sensorenheten godt på plass på 
det markerte stedet.

4.4 Koble til Safera Mobile App 
med Bluetooth
Installer Safera-appen på mobiltelefonen 
din. Appen er nødvendig ved første opp-
sett, firmwareoppdateringer, konfigurasjon 
og avanserte funksjoner (Smart Cooking og 
luftkvalitet).
Sammenkoble Safera-app med GARO SR5:
1. Last ned og installer Safera App til din 

mobiltelefon (søk etter «Safera App» i 
App Store).

2. Åpne Safera-appen og velg «Koble til 
en ny Safera Sense».

3. Trykk på OK-knappen på sensorenhe-
ten.

4. «Safera» eller «Safera Sense» skal vises 
i listen. Velg ved å trykke.

5. Hvis du blir spurt om Blue-
tooth-sammenkobling, svar for å tillate 
det.

6. Hvis du blir spurt om du vil oppdatere 
sensorenhetens firmware, tillater du 
det. Dette er veldig viktig for å sikre at 
produktets ytelse er oppdatert

7. Gå til «Installasjonsveiviser»-delen i 
Safera-appen (denne delen kan også 
starte automatisk på dette tidspunk-
tet). Appen guider deg gjennom spørs-
mål angående kjøkken og komfyrtype 
og konfigurerer deretter automatisk 
GARO SR5 for ditt miljø.

5. VALGFRITT: 
SAMMENKOBLING 
MED SAFERA 
POWER CONTROL 
(PCU)
5.1 Sammenkobling med PCU
1. Installer en Safera strømstyringsenhet 

som beskrevet i kapittel 5.3 og fortsett 
deretter sammenkoblingen fra trinn 2 
nedenfor.

2. Trykk på ekstra knappen 1 i fem 
sekunder til du hører signalet og 
OK-knappen lyser blått.

3. Sett inn sikringene eller aktiver auto-
matsikringen for komfyr og stekeovn, 
eller koble strømstyringsenhetens 
strømkabel til et vegguttak. Strømsty-
ringsenheten vil nå kontakte sensoren-
heten som gir et lydsignal (•••).

4. Åpne Safera-appen og gå til delen 
«Installer en ny Safera Sense» (denne 
delen kan også starte automatisk på 
dette tidspunktet). Appen vil guide deg 
gjennom spørsmål angående kjøkken 
og komfyrtype.

5.2 Sjekk operativ tilstand
1. Slå på en komfyrplate med maksimal 

effekt. Bruk en egnet kjele for induk-
sjonskomfyr.

2. Trykk og hold OK-knappen i 5 se-
kunder: Systemet skal kutte strømmen 
til komfyren.

3. Test at ingen av komfyrplatene og ste-
keovnen (hvis koblet til komfyrbeskyt-
telsen) kan brukes: Hvis ok, slå av kom-
fyren og stekeovnen.

4. Slå på strøm til komfyren ved å tryk-
ke på OK-knappen: Indikatorlampen 
skal blinke grønt én gang. Hvis ikke, se 
Feilsøking i kapittel 8.

5. Vellykket kontroll av funksjon:

Dato  Installering

 ѥ ADVARSEL
Hvis du bytter komfyr eller strømstyrings-
enhet, må du sammenkoble strømsty-
ringsenheten igjen og kjøre «installasjons-
veiviseren» i mobilappen på nytt.

Ekstra knapper 
1 og 2
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5.3 Installation of Power Control Units (Optional)

PCU6.1-S
1-fases, Schuko-stikkontakt IN/
OUT.
Se sidene 18-19.

PCU6.1-P
1-fases, stikkontakt UT.
Se sidene 12-13.

PCU6.3-F
3-fase, fast installasjon i TN-nett.
Kobling: 400V anlegg med 3 fase 
16A forsyning.
Se sidene 16-17.

PCU6.1-PP
1-fases, stikkontakt INN og UT.
Se sidene 14-15.

PCU6.1-F
1-fases,
Se sidene 20-21.
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 ѥ ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er strømforsy-
ning til komfyren og ovnen ved å slå av sik-
ringen. Forsikre deg også om at komfyren 
er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når 
strømstyringsenheten er koblet til strøm-
nettet. Hvis en ledning er løs, må den dek-
kes ordentlig.

 ѥ VIKTIG
Installer strømstyringsenheten slik at den 
ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontrol-
ler at alle kabler kan beveges fritt. 

Monter strømstyringsenheten i ventilert 
område, og ikke utsett den for overdreven 
varme. Se etiketten på strømstyringsenhe-
ten for brukstemperaturer.

PCU6.1-P - INSTALLASJON
1-fases, stikkontakt UT.

239 mm
40 mm

113 mm

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 25 A

MICRO DISCONNECTION

226 mm

99
 m

m

95
 m

m

4

3
6

4xA A

A

A

B

2xB

Koble til 
platetop-

pen med 3-pin-
ners plugg.

7

2

AV1

L

N/L

PE

IN

5
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PCU6.1-PP - INSTALLASJON
1-fases. Stikkontakt INN og UT.

 ѥ ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er strømforsy-
ning til komfyren og ovnen ved å slå av sik-
ringen. Forsikre deg også om at komfyren 
er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når 
strømstyringsenheten er koblet til strøm-
nettet. Hvis en ledning er løs, må den dek-
kes ordentlig.

 ѥ VIKTIG
Installer strømstyringsenheten slik at den 
ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontrol-
ler at alle kabler kan beveges fritt.

Monter strømstyringsenheten i ventilert 
område, og ikke utsett den for overdreven 
varme. Se etiketten på strømstyringsenhe-
ten for brukstemperaturer.

PCU6.1-PP: spesielt tilpasset for eksis-
terende installasjoner, med enkel etter-
montering. Denne modell er ikke i henhold 
til kravene i NEK 400:2014 for installering 
i nyinstallasjoner, da denne er pluggbar. 
Da må PCU6.1-P eller PCU6.3-F velges.

Monter strømstyrings-
enheten på veggen.2

3

4

4xA

A

A

226 mm

99
 m

m

95
 m

m

L = 750 mm

239 mm
40 mm

113 mm

AV1

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 25 A

MICRO DISCONNECTION
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PCU6.3-F - INSTALLASJON
3-fase, fast installasjon i TN-nett

 ѥ ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er strømforsy-
ning til komfyren og ovnen ved å slå av sik-
ringen. Forsikre deg også om at komfyren 
er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når 
strømstyringsenheten er koblet til strøm-
nettet. Hvis en ledning er løs, må den dek-
kes ordentlig.

 ѥ VIKTIG
Installer strømstyringsenheten slik at den 
ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontrol-
ler at alle kabler kan beveges fritt. 

Monter strømstyringsenheten i ventilert 
område, og ikke utsett den for overdreven 
varme. Se etiketten på strømstyringsenhe-
ten for brukstemperaturer.

42 mm

239 mm

113 m
m

OUTIN
PE

N

L1

L2

L3

PE

N

L

L

L

MAX         16A

MAX         16A

MAX         16A

MICRO DISCONNECTION

225,5 mm

78 mm
60 mm

60
 m

m95
 m

m

AV1

2
6

4

3

4xA

A

A

A

B
2xB

IN

L3

L2

L1

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

N
PE

OUT
5

IN

Faserekkefølgen kan velges fritt. Hvis bare to faser brukes, 
kobler du dem til terminal L1 og L2.
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PCU6.1-S - INSTALLASJON
1-fases, Schuko-stikkontakt IN/OUT

 ѥ ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er strømforsy-
ning til komfyren og ovnen ved å slå av sik-
ringen. Forsikre deg også om at komfyren 
er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når 
strømstyringsenheten er koblet til strøm-
nettet. Hvis en ledning er løs, må den dek-
kes ordentlig.

 ѥ VIKTIG
Installer strømstyringsenheten slik at den 
ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontrol-
ler at alle kabler kan beveges fritt.

Monter strømstyringsenheten i ventilert 
område, og ikke utsett den for overdreven 
varme. Se etiketten på strømstyringsenhe-
ten for brukstemperaturer.

PCU6.1-S: spesielt tilpasset for eksisteren-
de installasjoner, med enkel ettermon-
tering. Denne modell er ikke i henhold til 
kravene i NEK 400:2014 for installering i 
nyinstallasjoner, da denne er pluggbar. Da 
må PCU6.1-P eller PCU6.3-F velges.

225,5 mm

95
 m

m

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 16 A

MICRO DISCONNECTION

L = 700 mm

46,5 mm
+ Schuko

239 mm 11
3 

m
m

A

A

A

Monter strømstyringsenheten på 
veggen.2

4xA

3

OUT

IN

AV1
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L OUT

N

N

L

OUT

IN

IN

PE

PCU6.1-F - INSTALLASJON
1-fases, fast installasjon.

 ѥ ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er strømforsy-
ning til komfyren og ovnen ved å slå av sik-
ringen. Forsikre deg også om at komfyren 
er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når 
strømstyringsenheten er koblet til strøm-
nettet. Hvis en ledning er løs, må den dek-
kes ordentlig.

 ѥ VIKTIG
Monter strømstyringsenheten i ventilert 
område, og ikke utsett den for overdreven 
varme. Se etiketten på strømstyringsenhe-
ten for brukstemperaturer.

Installer strømstyringsenheten slik at den 
ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontrol-
ler at alle kabler kan beveges fritt.

42 mm

239 mm

113 m
m

225,5 mm

78 mm
60 mm

60
 m

m95
 m

m

AV1 2
6

4xAA

A

A

B
4 2xB

3

5OUT

X

IN

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 35 A

MICRO DISCONNECTION
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6. VEDLIKEHOLD
6.1 Vanlig vedlikehold
For å sikre fortsatt sikker og pålitelig drift, 
følg disse vedlikeholdsinstruksjonene 
minst en gang hver tredje måned eller of-
tere om nødvendig:

1. Trykk på OK-knappen for å utføre selv-
diagnostisering: Når sensorenheten 
fungerer som den skal, vil indikator-
lampen blinke grønt. Alle andre far-
ger indikerer et problem - se avsnittet 
«Feilsøking».

2. Hvis det er synlig ansamling av smuss 
eller fett, tørk av sensorenheten med 
en myk klut fuktet med vann eller et 
mildt vaskemiddel, for eksempel opp-
vaskmiddel. Unngå å berøre knappene 
og sensorene på apparatet.

6.2 Batterilevetid og lavt 
batteri
Ved normal bruk skal batteriene vare mel-
lom 6 og 18 måneder. Hyppig bruk av 
luftkvalitetssensorene og Bluetooth-tilko-
blingen med smarttelefonappen vil ha en 
tendens til å redusere batteriets levetid.

Sensorenheten piper og et oransje indika-
torlys lyser når batterilevetiden er i ferd 
med å gå ut (vanligvis om et par uker). Bytt 
batteriene i henhold til følgende instruk-
sjoner.

Du kan nullstille alarmen for lavt batterini-
vå i 12 timer ved å trykke på OK-knappen.

Hvis batteriene ikke byttes, slår GARO 
SR5 seg av når batteriene er helt tomme. 

Hvis systemet er utstyrt med den valgfrie 
strømstyringsenheten (PCU), vil den også 
slå av strømtilførselen til komfyren.

6.3 Bytte batterier
Fjern sensorenheten fra monteringsfestet 
ved å trekke forsiktig i den.

Ta ut de tomme batteriene.

Sett inn de nye AA/LR6 alkaliske batterie-
ne i sensorenheten. Legg merke til riktig 
markering for batteriretning inne i batte-
rirommet, der “+” -symbolet markerer den 
positive terminalen på batteriet i henhold 
til dette bildet:

Sett sensorenheten tilbake på monterings-
festet.

7. FEILSØKING
Trykk på OK-knappen for å finne ut av pro-
blemtypen. Indikatorlyset:

Blinker blått Blinker gult
En gang: Proble-
mer med trådløs 
forbindelse mellom 
sensorenheten og 
strømstyringsenhe-
ten (PCU).

En gang: Problemer 
med sensorer.

To ganger: Pro-
blemer med den 
valgfrie strømsty-
ringsenheten.

To ganger: Problem 
med sensorenhe-
tens elektronikk 
eller programvare.

Tre ganger: 
Overoppheting av 
strømstyringsen-
het.

Tre ganger: Feil in-
stallasjonsposisjon 
for sensorenheten: 
Se løsning i tabel-
len nedenfor.

Problem Tiltak
Feil installa-
sjonsposisjon 
for sensoren-
heten.

Sensorenhet har 
oppdaget at den ikke 
er installert på et plant 
underlag rettet direkte 
mot komfyren.

Hvis den er montert 
under kjøkkenventilatoren 
må du kontrollere 
at bunnflaten på 
ventilatoren er i vater.

Sjekk også at 
sensoravstanden fra 
ovnen er innenfor 
begrensningene i kapittel 
4.3.

Apparatet 
gir gjentatte 
ganger falske 
alarmer

Test operativ tilstand i 
henhold til kapittel 5.2. 
Hvis produktet fungerer 
men stadig gir falske alar-
mer, kjør «Installasjons-
veiviseren» i Safera-appen 
på nytt for å sikre at alle 
kjøkken- og komfyrre-
laterte parametere er 
korrekte.
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8. TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER
Modellnavn Sense (IFU10B)
Batteritype 3 x AA/LR6 alkalisk
Batteri-
levetid

6 - 18 måneder avhengig 
av bruk

Trådløs  
forbindelse

Bluetooth 5.0 (BLE)
• Rekkevidde: 10 - 50 

meter avhengig av 
mobiltelefonmodell 
og fysiske hindringer

• Benyttede frekven-
ser: 2402 - 2480 
MHz

• Maksimal overføring-
seffekt: 2 dBm

• Maksimal strålings-
effekt: 3,5 dBm

802.11 b/g/n trådløs 
kommunikasjon

• Frekvensområde: 
2400 MHz - 2483,5 
MHz

• Overføringseffekt:
• 802.11 b: +20 dBm
• 802.11 g: +17 dBm
• 802.11 n: +14 dBm

Forurens-
ningsgrad

2

Drifts-
temperatur

0 - 50 C (langvarig)
0 - 70 C (kortvarig)

9. FOR PRIVATE HUS-
HOLDNINGER I EU: 
INFORMASJON OM 
AVFALLSHÅNDTE-
RING FOR BRUKERE 
AV WEEE

Dette symbolet på produktet(ene) 
og/eller tilhørende dokumenter 
betyr at brukt elektrisk og elek-
tronisk utstyr (WEEE) ikke bør 

blandes med vanlig husholdningsavfall. For 
korrekt behandling, gjenvinning og resirku-
lering, vennligst ta dette produktet til de 
utpekte innsamlingsstedene der det mot-
tas gratis. Alternativt, i noen land, kan det 
hende du kan returnere produktene dine til 
din lokale forhandler ved kjøp av et tilsva-
rende nytt produkt.

Kassering av dette produktet vil bidra til å 
spare verdifulle ressurser og forhindre po-
tensielle negative effekter på menneskers 
helse og miljø, som ellers kan oppstå ved 
feil håndtering av avfall. Kontakt dine lo-
kale myndigheter for nærmere informasjon 
om ditt nærmeste utpekte innsamlings-
sted. Straffeansvar kan oppstå ved feilaktig 
deponering av dette avfallet, i samsvar med 
nasjonal lovgivning.

10.  SAMSVARSER-
KLÆRING
Safera Oy erklærer at GARO SR5 er i 
samsvar med følgende EU-direktiver og 
standarder. Hele teksten til EU-samsvar-
serklæringen er tilgjengelig på følgende in-
ternettadresse: www.safera.com/support/
doc/sense

Direktiver: 2014/53/EU, 2015/863/EU, 
2011/65/EU, 2012/19/EU

Ytelse for komfyrbeskyttelse, kun for elek-
triske platetopper, kun når den brukes 
sammen med den valgfrie strømstyrings-
enheten (PCU): EN 50615: 2015 (Kategori 
B)

Sikkerhet: IEC/EN 62368-1:2014 + 
AC:2015 +A11:2017

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-
17 V3.2.0

RF: EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008

Denne enheten er i samsvar med del 15 
av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgen-
de to betingelser: (1) Denne enheten kan 
ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 
(2) denne enheten må godta alle mottatte 
forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som 
kan forårsake uønsket drift.

Denne enheten overholder FCC RF-ek-
sponeringsgrenser og er evaluert i samsvar 
med mobile eksponeringsforhold. Anten-
nen må installeres og betjenes med en mi-
nimumsavstand på 20 cm mellom radiato-
ren og kroppen din.

Endringer eller modifikasjoner som ikke 
uttrykkelig er godkjent av parten som er 
ansvarlig for etterlevelse, kan ugyldiggjøre 
brukerens myndighet til å betjene utstyret.

Merknad om klasse B-enhet

MERK: Dette utstyret er testet og funnet 
å overholde grensene for digitalt utstyr i 
klasse B i henhold til del 15 av FCC-regle-
ne. Disse grensene er designet for å gi ri-
melig beskyttelse mot skadelige forstyrrel-
ser i en boliginstallasjon. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle radiofre-
kvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med instruksjonene, kan 
det forårsake skadelige forstyrrelser på ra-
diokommunikasjon. Det er imidlertid ingen 
garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i 
en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- 
eller TV-mottak, som kan bekreftes ved å 
slå utstyret av og på, oppfordres brukeren 
til å prøve å korrigere forstyrrelsen med 
ett eller flere av følgende tiltak: —Snu eller 
flytte mottakerens antenne. —Øke avstan-
den mellom utstyret og mottakeren. —Ko-
ble utstyret til et strømuttak på en annen 
krets enn den mottakeren er koblet til. —
Rådfør deg med forhandleren eller en erfa-
ren radio/TV-tekniker for hjelp.

Mikko Reinikainen, administrerende direk-
tør, Safera Oy
Espoo Finland 19.8.2019
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11. LISENSVILKÅR 
FOR SAFERA SENSE 
FIRMWARE
VIKTIG MERKNAD: DETTE ER ET SMART-
PRODUKT FOR STØTTE VED MATLAGING. 
DETTE ER IKKE ET SIKKERHETSPRODUKT 
OG ER IKKE LAGET FOR Å FORHINDRE 
ULYKKER. DU FORSTÅR OG SIER DEG 
ENIG I AT PRODUKTET, SAFERA-APPEN 
(MOBILAPPLIKASJON) OG/ELLER EN KOM-
PATIBEL STRØMSTYRINGSENHET, IKKE ER 
NØDALARMER ELLER RESPONSSYSTEMER 
OG IKKE VIL VARSLE, KONTAKTE ELLER 
PÅKALLE NØDETATER. ENHVER NØDSITU-
ASJON SKAL MELDES TIL DE RELEVANTE 
NØDETATENE.

MED MINDRE DU HAR SAFERA-APPEN 
INSTALLERT PÅ EN OPPDATERT SMARTTE-
LEFON (iOS ELLER ANDROID) OG HAR 
INSTALLERT EN KOMPATIBEL STRØMSTY-
RINGSENHET KORREKT, VIL FUNKSJO-
NALITETEN TIL DENNE ENHETEN VÆRE 
BEGRENSET - SE WWW.SAFERA.COM/
PRODUKTER FOR FLERE DETALJER.

I SAMSVAR MED CENELEC STANDARDEN 
EN 50615:2015 KREVER BRUKEN AV DET-
TE PRODUKTET OGSÅ KORREKT INSTAL-
LASJON AV EN KOMPATIBEL STRØMSTY-
RINGSENHET - SE WWW.SAFERA.COM/
PRODUKTER FOR FLERE DETALJER.

VENNLIGST LES SAFERAS RETNINGSLIN-
JER FOR PERSONVERN PÅ WWW.SAFERA.
COM/PERSONVERN. FOR Å FORBEDRE 
PRODUKTER OG TJENESTER OG FUNK-
SJONALITETEN TIL APPLIKASJONEN, BRU-
KER SAFERA SENSORENE (INKLUDERT, 
BLANT ANNET, EN MIKROFON) I PRODUK-
TET TIL Å SAMLE INN GENERELLE MAT-
LAGINGSRELATERTE DATA, OG VIL I DEN 
SAMMENHENG SAMLE INN DATA SOM 

KAN BETRAKTES SOM PERSONOPPLYS-
NINGER I ENKELTE LAND. 

VED Å BRUKE PRODUKTET, ANERKJEN-
NER DU EKSPLISITT AT DU FORSTÅR OG 
SAMTYKKER TIL DET OVENNEVNTE.

Dette er Lisensvilkår for Safera Sense Firm-
ware («Vilkår») mellom deg («Du») og Safera 
Oy («Safera»). Les disse vilkårene nøye før du 
begynner å bruke produktet. 

VED Å BRUKE PRODUKTET GODTAR DU Å 
VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DU 
KAN IKKE BRUKE PRODUKTET UTEN AT 
DU GODTAR VILKÅRENE.

11.1 Garantifraskrivelse 
Saferas forhandler, som du har fått Safera 
Sens («Produkt») fra eller som på annet vis 
distribuerer produktet («Forhandler»), kan gi 
deg en garanti for Produktet i henhold til For-
handlerens garantibetingelser. 

DIN BRUK AV PRODUKTET, SAFERA-APP-
LIKASJONEN OG/ELLER EN KOMPATIBEL 
STRØMSTYRINGSENHET SKJER ETTER 
EGET SKJØNN, PÅ EGET ANSVAR OG FOR 
EGEN RISIKO. PRODUKTET OG/ELLER 
SAFERA-APPLIKASJONEN OG/ELLER EN 
KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET 
VERKEN REDUSERER ELLER FRITAR DEG 
FOR ANSVAR FOR Å FØLGE GJELDENDE 
MYNDIGHETERS REGLER, FORSKRIFTER 
OG PÅLEGG ELLER ANSVAR FOR Å HAND-
LE MED FORSIKTIGHET FOR Å UNNGÅ 
SKADER PÅ EIENDOMMER OG PERSONER. 

SAFERA FRASKRIVER SEG HERVED ALLE 
GARANTIER OG BETINGELSER I FORBIN-
DELSE MED PRODUKTET I DEN GRAD 
DET TILLATES AV GJELDENDE LOV, ENTEN 
LOVFESTET, UTTRYKKELIG ELLER IMPLI-
SERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET 
TIL, GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBAR-
HET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, 

NØYAKTIGHET OG UKRENKELIGHET AV 
TREDJEPARTS RETTIGHETER.  SÅ SANT DU 
OG FORHANDLEREN IKKE SKRIFTLIG HAR 
BLITT ENIGE OM NOE ANNET, FRASKRI-
VER FORHANDLEREN SEG DET SAMME.

11.2 Ansvarsbegrensning
SELV HVIS DU BRUKER PRODUKTET, MÅ 
DU GRUNDIG VURDERE BRUK AV ANNET 
UTSTYR OG TILTAK FOR Å UNNGÅ SKA-
DER, OG DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR Å 
HOLDE FORSIKRINGER FOR EIENDOM OG 
PERSONER.  SAFERA ELLER FORHANDLE-
REN PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR NOEN 
SKADE PÅ EIENDOMMER ELLER PERSO-
NER ELLER FOR NOEN KOSTNADER ELLER 
ØKONOMISKE ERSTATNINGSKRAV SOM 
FORÅRSAKES AV PRODUKTETS FUNK-
SJON ELLER MANGLENDE FUNKSJON, 
SAFERA-APPLIKASJONEN OG/ELLER EN 
KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET, 
ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPE-
SIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER FØL-
GESSKADER, I DEN UTSTREKNING DET ER 
TILLATT UNDER GJELDENDE LOV.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UN-
DER GJELDENDE LOV:

(a) KAN VERKEN DU ELLER TREDJE-
PART RETTE KRAV MOT SAFERA BA-
SERT PÅ PRODUKTFEIL ELLER FEIL 
PÅ RELATERTE PRODUKTER; OG

(b) HVIS SAFERA VILLE VÆRE ANSVAR-
LIG TIL TROSS FOR FRASKRIVELSE-
NE I DISSE VILKÅRENE, ER SAFE-
RAS ANSVAR, INKLUDERT ENHVER 
TILBAKEBETALING ELLER GODT-
GJØRELSE, BEGRENSET TIL PRISEN 
SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET, 
OG SAFERA ER IKKE ERSTATNINGS-
ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER 
SPESIELT TAP, STRAFFEERSTAT-
NING ELLER DRIFTSTAP; OG,

(c) SÅ SANT DU OG FORHANDLEREN 

IKKE HAR BLITT SKRIFTLIG ENIGE 
OM NOE ANNET, ER FORHANDLER-
ENS ANSVAR, INKLUDERT ENHVER 
TILBAKEBETALING ELLER GODT-
GJØRELSE, BEGRENSET TIL PRISEN 
SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET, 
OG FORHANDLEREN ER IKKE ER-
STATNINGSANSVARLIG FOR INDI-
REKTE ELLER SPESIELT TAP, STRAF-
FEERSTATNING ELLER DRIFTSTAP.

11.3 Firmwarelisens
Firmware som er inkludert og/eller innebygd 
i Produktet, kan kun brukes som integrert i 
Produktene når du bruker Produktet til den 
tiltenkte bruken det er designet for. Firmwa-
ren kan ikke trekkes ut eller på annen måte 
skilles fra Produktet, eller brukes separat fra 
Produktet eller brukes i forbindelse med bruk 
av andre produkter eller som en del av andre 
produkter. Firmwareen kan ikke (a) kopieres 
eller på annen måte reproduseres (eventuell 
reinstallasjon skal utføres av Safera eller et 
verksted autorisert av Safera), (b) modifise-
res, demonteres, dekompileres eller omvendt 
utvikles eller (c) overleveres til tredjeparter 
annet enn som en del av Produktet ved over-
føring av Produktets eierskap. Du har kun 
rett til å bruke firmware i samsvar med denne 
bestemmelsen. Opphavsrett og andre imma-
terielle rettigheter i og til firmwaren (og til all 
annen programvare i Produktene) eies uteluk-
kende av Safera.

11.4 Gjeldende lov og 
tvisteløsning
Disse vilkårene skal være utarbeidet i tråd 
med finsk lov bortsett fra dens lovvalgbe-
stemmelser og FNs konvensjon om kontrak-
ter for internasjonale løsørekjøp.

Uenighet, tvist eller krav som oppstår fra eller 
i forbindelse med disse Vilkårene, brudd på el-
ler avvikling av Vilkårene eller Vilkårenes gyl-
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dighet, skal avgjøres ved megling på engelsk i 
henhold til det finske handelskammers regler 
for akselerert megling i Helsingfors, Finland. 

I den utstrekning det er tillatt under gjeldende 
lov, frasier Du deg eksplisitt din rett til å delta i 
gruppesøksmål, gruppemegling eller lignende 
partsgrupperinger.

Til tross for ovennevnte, skal Safera, i for-
bindelse med forsinket betaling, ha rett til å 
søke rettferdig og/eller rettslig oppreisning 
eller gå rettens vei ved enhver domstol med 
domsmyndighet på Ditt eller Saferas hjem-
sted. For å presisere, er begrenser ikke dette 
avsnittet dine rettigheter under gjeldende lov 
på ditt hjemsted.

Du og Forhandleren kan fritt enes om vilkår 
knyttet til gjeldende lov og tvisteløsning som 
gjelder mellom Deg og Forhandleren og på 
betingelser som gjelder for Deg og Forhand-
leren. Safera er ikke bundet av slike vilkår eller 
andre vilkår som stammer fra Forhandleren.

11.5 Generelt
Enhver bestemmelse i disse vilkårene som 
viser seg å være i strid med lov, skal endres 
og tolkes slik at den best oppfyller intensjo-
nen til den opprinnelige bestemmelsen i den 
utstrekning loven tillater det. Andre bestem-
melser vil forbli i full kraft og virkning.

Alle merknader om disse vilkårene må gjøres 
skriftlig. Du kan kontakte Safera på: 
support@safera.com.

Disse Vilkårene utgjør den hele og eksklusi-
ve avtale mellom Deg og Safera, hva gjelder 
dette emnet, og erstatter alle tidligere tilbud, 
enigheter, markedsføringsmateriell og annen 
kommunikasjon som gjelder emnet for disse 
Vilkårene.  

Ingen andre enn Safera kan korrigere, utvide 
eller på annen måte endre disse Vilkårene. 

Overskriftene til avsnittene i disse Vilkårene 
er av informativ natur og skal ikke benyttes i 
forbindelse med tolking av Vilkårene.


