SE

Installations- och bruksanvisningar
Spara dessa anvisningar för senare behov

FJÄRRKONTROLL

2 ST

EXTRA FJÄRRKONTROLLER TILL IIQUU RÖRELSESENSORLARM.
1. Tryck ner LEARN-knappen.
2. Rikta omedelbart fjärrkontrollen mot larmenhetens framsida och tryck ned
ARM-knappen. Larmenheten avger en kort ljudsignal för att bekräfta att hopparningen av fjärrkontrollen och larmenheten har lyckats.

BATTERIVARNING

Fjärrkontrollen används för att koppla på eller av larmläget, och för att välja om
enheten skall fungera som larm eller som dörrklocka. Fjärrkontrollen används för
att styra larmsystemet. Med fjärrkontrollen kan man välja larmfunktion (ALARM)
eller dörrklockfunktion (CHIME). Fjärrkontrollen fungerar med infraröd teknologi och
bör därför riktas rakt mot larmenheten för att fungera.

BATTERIINSTALLATION

Fjärrkontrollen utrustad med ett färdigt installerat batteri av typ CR2032. Batteriet
har en medellivslängd upp till ett år vid normal användning. Batterifacket är
placerat på fjärrkontrollens baksida.
1. Lossa batterifackets skyddslock genom att skjuta det bakåt.
2. Lossa försiktigt batteriets isoleringsskiva.
3. Placera tillbaka batterifackets lock på sin plats.

HOPPARNING AV FJÄRRKONTROLL OCH LARMENHET
Försäkra dig om att batterierna är rätt placerade i fjärrkontrollen och i larmenheten
innan du fortsätter. Lokalisera LEARN-knappen på alarmenhetens baksida (nära
batterifacket).

- Avlägsna batterierna innan långvarig lagring.
- Batterierna kan läcka skadliga eller antändliga ämnen, eller explodera och orsaka
person- eller produktskador.
- Använd aldrig nya och gamla eller olika batterityper samtidigt.
- Byt alla batterier samtidigt.
- Byt helt tömda batterier genast.
- Sätt aldrig knappbatterier i munnen, detta kan vara skadligt för hälsan. Håll
batterierna borta från barn. Barn kan svälja batterierna och kvävas.
- Använd inte under våta förhållanden.

FELSÖKNING

Fjärrkontrollen fungerar inte:
- Dåliga, tomma eller fel installerade batterier.
- Infrarödsändarens LED är övertäckt.
- Fjärrkontrollen riktas inte rakt mot infrarödsensorn.

BORTSKAFFNING OCH ÅTERVINNING

Vid slutet av förpackningens och produktens livscykel skall de föras till en
ändamålsenlig återvinningscentral. Kasta ej med hushållsavfall.
FÅR EJ BRÄNNAS

PASSAR FÖLJANDE ENHETER

iiquu larmenhet som fungerar med rörelsesensor och fjärrkontroll (510ILSAA001).
Takmodell.
iiquu larmenhet som fungerar med rörelsesensor och fjärrkontroll (510ILSAA002).
Väggmodell.

