RC-S1
ENGLISH
Getting Started

Aan de slag

1. Slide open the back cover, insert
the battery provided and close
the back cover.
2. If the accessory is purchased
separately from the kit, follow
instruction below to include the
accessory into your control
panel
If the accessory is already
included in your alarm system,
skip step 3~5.
3. Put the Control Panel into
learning mode.
4. Press any of the buttons to learn
the Remote Control.
5. Refer to Control Panel manual to
complete learning process.

1.Schuif het afdekplaatje aan de
achterzijde open, plaats de
bijgeleverde batterij en schuif het
afdekplaatje weer dicht.
2. Indien dit accessoire los van de
rest van de set aangeschaft is,
dient u de onderstaande stappen
uit te voeren om accessoire en
controlepaneel te koppelen.
Indien dit accessoire samen met
de rest van uw systeem is
geleverd, kunt u stap 3 – 5
overslaan.
3. Schakel de “koppelmodus” van
uw controlepaneel in.
4. Druk op een willekeurige knop
op de afstandsbediening om
deze met controlepaneel te
verbinden.
5. Zie verder de handleiding van
het controlepaneel voor
afronding van het koppelproces.

Operation

 Press the Away Arm button to
away arm your alarm system.

Remote Control
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Away Arm Button
Disarm Button
Panic Button
Home Arm button
LED Indicator
Back Cover

Afstandsbediening
(Nederlands)
1. Buitenshuis inschakelen
2. Uitschakelen
3. Noodknop
4. Binnenshuis inschakelen
5. LED indicator
6. Afdekplaatje batterij
(achterzijde)

NEDERLANDS

 Press the Home Arm button to
home arm your alarm system.

 Press the Disarm button to




disarm your alarm system.
Press and hold the Panic
button for 3 seconds to activate
a Panic alarm regardless of
system mode.
The LED will light up whenever
any button is pressed.

Battery
The Remote Control uses one
CR2032 3V lithium battery. It
features low battery detection
function to notify the Control Panel
when battery voltage is low.
When the Remote Control is on low
battery, follow the procedure below
to change the batteries.
1. Slide open the back cover
2. Remove the old battery
3. Insert the new batteries
observing correct polarity
4. Replace the back cover.

Specification
Environmental Condition:
-10°C to 40°C, relative humidity 85%
non-condensing.
Radio:
868 MHz

Bediening
• Druk de Buitenshuis inschakelen
knop in om het systeem in te
schakelen als u de woning verlaat.
• Druk de Binnenshuis inschakelen
knop in om het systeem in te
schakelen als u in huis blijft.
• Druk de uitschakelen knop in om
het systeem uit te schakelen.
• Druk de Noodknop gedurende 3
seconden in om een noodalarm te
activeren, ongeacht de modus
waarin het systeem zich bevindt.
• De LED indicator licht op
wanneer een knop wordt ingedrukt.

Batterij
De afstandsbediening gebruikt 1
CR2032 3V lithium batterij. Bij lage
batterijspanning wordt er een
melding weergegeven op het
controlepaneel.
Om de batterij te vervangen volgt u
de volgende stappen:
1. Schuif het afdekplaatje aan de
achterzijde open.
2. Verwijder de lege batterij
3. Plaats de nieuwe batterij op de
juiste wijze (let hierbij op de
polariteit)
4. Schuif het afdekplaatje weer
dicht.

Technische Specificaties
Omgevingscondities
-10° C tot 40° C, relatieve
luchtvochtigheid 85%, niet
condenserend.
Radiofrequentie
868 MHz

