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Bevezetés
A REM3 egy stílusos, 2-irányú kézi távkezel . A REM3 két partíció független élesítését/hatástalanítását teszi lehet vé bármilyen 

módon (éles, alvó, stay vagy kikapcsolt). Mindkét partíció rendszerállapotát külön LED kijelzésekkel mutatja, két külön Led sorban. 

S t, a REM3 megmutatja az élesítési állapotot is, amikor a felhasználó már közel jár a lakáshoz, vagy éppen távozik.

Áttekintés
1. Távirányító hozzáadása a rendszerhez – másik oldal

2. Távirányító kinyitása - alul

3. Rendszerállapot megtekintése - alul

4. Rendszer élesítés / hatástalanítás az élesít  gombokkal - alul

5. A távirányító jelzéseinek jelentése – alul, és a Távirányító jelzések rész a túl oldalon

6. PGM kimenetek kapcsolása (programozható kimenetek, pl. garázsajtó) a PGM gombokkal - alul

7. Pánik riasztások kapcsolása a Kombinált gombokkal - alul

8. Elemcsere – másik oldal

A távirányító kinyitása
• A gombok véletlen megnyomása 

ellen a távirányító billenty!zete 

lezárható, ha nincs használatban. 

Tartsa nyomva az Információ 

gombot [i] egy másodpercig a 

billenty!zár feloldásához.  

• A távirányító visszazár öt 

másodperc tétlenség után.

• M!velet végzéséhez fel kell oldani 

a billenty!zárat. 

Rendszer élesítés/hatástalanítás
1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] 

billenty!zár feloldásához.

2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy 

[OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. 

partícióhoz, amíg nem csippan. 

3. Adja meg a felhasználókódot a 

távirányítón. A rendszer élesítve / 

hatástalanítva. 

Megjegyzés: A túloldali Távirányító 

visszajelzés táblázatban található a 

rendszer élesítése/hatástalanításakor 

történ  fény- és hangjelzések leírása.

A PGM gombok használata
1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] 

billenty!zár feloldásához.

2. Tartsa nyomva a kívánt PGM gombot (1-6) 

három másodpercig a programozott 

m!velet kapcsolásához.

3. Adja meg a felhasználókódot a 

távirányítón.

Megjegyzés: A PGM gombok 

programozhatók úgy is, hogy ne legyen 

szükség felhasználókódra. Egyszer!en 

nyissa a billenty!zárat és tartsa nyomva a 

kívánt PGM gombot (3mp). B vebb 

tájékoztatást a telepít t l kérjen.

A kombinált gombok használata
1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] 

billenty!zár feloldásához.

2. Tartsa nyomva egyszerre a két gombot 

([x] + [ ] vagy [ ] + [ ]).

Megjegyzés: A kombo gombokkal 

m!veletet kapcsolhat (pl. t!zoltóság 

riasztása és egyéb pánik riasztások) a 

billenty!zár feloldása vagy 

felhasználókód megadása nélkül. A 

kombo gombokat a telepít  kapcsolja be.

Távirányító áttekintés

A rendszer élesítése/
hatástalanítása nyomógombbal

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] 
billenty!zár feloldásához.

2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy 

[OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. 

partícióhoz, a második csippanásig. A 

rendszer élesítve / hatástalanítva.

Megjegyzés: Az egygombos élesítést/

hatástalanítást a telepít  engedélyezheti.

Legutóbbi rendszerállapot 
megtekintése
1. (A rendszer hatósugarában kell 

tartózkodni) Tartsa nyomva az 

Információ gombot [i] egy másodpercig.

2. A távirányító megjeleníti a legutolsó 

elmentett rendszerállapotot.

Távirányító visszajelzések
Az Információ LED kijelzi s rendszer és a 

távirányító állapotát is. Lásd, Távirányító 

visszajelzések a túl oldali táblázatban.

Aktuális rendszerállapot 
megtekintése

1. (A rendszer hatósugarában kell 

tartózkodni) Tartsa nyomva az 

Információ gombot [i] egy 

másodpercig.

2. Tartsa nyomva az Információ gombot 

[i] ismét egy másodpercig az aktuális 

rendszerállapot megjelenítéséhez.
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