
Brugervejledning

Fjernbetjening
H-RC1

Fjernbetjening gør det muligt trådløst at slå alarmsystemet
til og fra. Du kan med fordel benytte fjernbetjeningen til at 
betjene alarmsystemet allerede inden du går ind i boligen, og 
på samme måde, som du f.eks. benytter din bilnøgle. 
Ved nødstilfælde eller ildebefindende, kan du trykke på knappen 
"SOS", for straks at igangsætte alarm og udsende SMS nødkald. 
Fjernbetjeningens kompakte design, gør den velegnet til at 
hænge i nøglebundet og ligge i en lomme eller taske.

Introduktion

Indikatorlampe

Lyser én gang: Fjernbetjening sender signal til alarmpanel. 

Svagt lys: Lav batteri spænding. - Udkift straks batteriet

Oversigt

 Slå fra

SOSHjemmetilstand

Slå til

Statusindikator

Specifikationer

Strømforsyning: DC 3V (CR2025 litium batteri) 

Strømforbrug ved aktivering: <7mA

Rækkevidde til aklarm: <80m udendørs / 20m indendørs 

Signalfrekvens:  315MHz or 433.92MHz

Materiale:  ABS Plastik

Arbejdstemperatur:  Temperatur  0°C ~ +55°C 

Fugtighed:  <80% relativ fugtighed 

Dimension: (L x B x H)   58 x 31 x 9.5mm

Tryk for at slå alarmen til. Sirenen bipper én 
gang for at bekræfte at alarmen er tilkoblet.

Tryk én gang for at slå alarmen fra. Sirenen 
bipper to gg og bekræfter at systemet er fra.

Tryk én gang for at slå hjemmetilstand til. Efter 
3 sekunder, bipper sirenen én gang for at 
bekræfte, at alarmen er sat i hjemmetilstand. 
Bemærk: Alarmpanelet modtager nu kun 
alarmsignal fra sensorer og detektorer, der er 
ikke sat i hjemmetilstand. Brugerne har nu 
mulighed for at bevæge sig frit i indenfor.

Tryk og hold inde i 2 sekunder. Alarmpanelet 
vil starte alarm og blinke, og brugere vil 
modtage nødkalds SMS og opkald.

Tryk på      [     ] knappen. Efter indikator 
lampen på fjernbetjeningen blinker en gg. Tryk       
[     ]  ]  indenfor 3 sekunder  er alarmpanelet 
slået lydløst til.

Tryk på      [     ] knappen.  Efter indikatoren på 
fjernbetjeningen blinker en gang. Tryk på 
[        ] indenfor 3 sekunder er alarmpanelet 
slået lydløst fra.               

Brug

Button System Status

EasyPRO






