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2. Skyd læringsknappen til “Lærings-tilstand”
Smart Remote er nu i lærings-tilstand. Alle alarmer
der skal forbindes til Smart Remote skal også
sættes i lærings-tilstand.

Normal-tilstand

Lærings-tilstand

LÆS VENLIGST MANUALEN
GRUNDIGT FØR BRUG OG GEM
TIL FREMTIDIG BRUG!
Generel beskrivelse:
Smart Remote er udviklet til at alarmere med
hurtige advarselsblink ved alarm, og til at fjernbetjene CAVIUS Wireless Alarm Family alarmer. Inkl.
en lygtefunktion til at finde flugtveje i mørke.
Endedæksel med batteriadgang
Knap til lygte

Bemærk: Batterierne må ikke tages ud, mens
alarmen er i lærings-tilstand da dette vil afbryde
processen.
4. Tryk og hold testknappen på Smart Remoten,
indtil den bipper og lyset blinker. Den er nu
styringsalarm og vil sende en specifik kode til de
andre alarmer.

Lygte

5. De andre alarmer vil også begynde at blinke,
efterhånden som de modtager den specifikke
kode.

Magnet holder
Knap til lærings-tilstand

3. Smart Remote vil lyse op for at indikere at
lærings-tilstand er blevet valgt.

Knap til test/pause

Sådan sender du et testsignal ved hjælp af
Smart Remote:
Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør
alle alarmerne testes for at sikre at de fungerer
korrekt og kan kommunikere med hinanden. Det
tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om
LED’en blinker korrekt (hver 48. sekund).
Smart Remote kan aktivere RF testfunktionen af
alarmerne ved at trykke på testknappen for enden
af Smart Remote’en.
Smart Remote vil blinke/bippe hvert 8. sekund i 2
minutter for at indikere at et testsignal er ved at
blive sendt.
Hvis Smart Remote modtager et testsignal fra en
anden enhed, vil den blinke/bippe hvert 8. sekund
i 2 minutter for at indikere at den er en del af gruppen.
Indikationen kan stoppes ved at trykke på knappen for enden af Smart Remote’en og holde den
nede, indtil den har brummet og blinket 3 gange.
BEMÆRK: For at sikre optimal funktion under
alarm, vil en test udsende et svækket RF signal.
Alarm tilstand:
Når en alarm går igang, sender den et RF signal
ud til de andre alarmer og til Smart Remote.
Smart Remote’ens lys/lygte vil blinke.
Smart Remote har også indbygget vibrator som
vibrerer når en forbundet alarm går igang.
Det blinkende lys kan ændres til konstant lys/lommelygte ved tryk på side knappen.
Lommelygten kan tændes og slukkes på side
knappen.
Bemærk: Lommelygten blinker ved 2 hertz (2
gange i sekundet) for at forhindre tilfælde af
fotosensitiv epilepsi.

Teknisk information:
Smart Remote kan bruges med alle alarmer fra
CAVIUS
Wireless Alarm Family, herunder Røg-, Varme-.
Oversvømmelses-, CO- og 230v-alarmer.
Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en
gruppe. Minimum rækkevidde på 100m i åbent
landskab. Rækkevidden er afhængig af husets
grundplan og byggematerialer. Smart Remote
skal testes efter installation af alarmer og efter
batteriskift.
Diameter: 27mm Længde: 140mm
Smart Remote bruger 3 udskiftelige DURACELL
AAA Alkaline batterier. Bemærk at Smart Remote
fungerer bedst med DURACELL batterier.
Forbundet med RF: 868 MHz
Overholder standarderne: RoHS, REACH, RED,
EN60065 og EN300-220.
Sådan forbindes til Wireless Alarm Family:
1. Åben adgangen til batteriet ved at trykke på
udløseren. Isæt batterierne med hensyntagen til
batteriernes poler.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarm
signaler.
Alarm signal 1 (--- --- ---) er livstruende alarmer,
som f.eks. røgalarm.
6. Når all alarmerne blinker, er de forbundet,
hvorefter de skal sættes tilbage i normal-tilstand.
Montering:
Smart Remote har en indbygget magnet, så den
kan hænge på en metalplade på væggen, et køleskab eller anden metaloverflade.
Den medfølgende metalplade kan monteres med
de medfølgende skruer eller med dobbeltsidet
tape.
Smart Remote har et strophul i batteridækslet,
som kan bruges hvis man ønsker at hænge den i
en snor på en krog eller lign.

Alarm signal 2 (- - -) er til ikke livstruende alarmer,
som f.eks. oversvømmelsesalarm.
Røgalarm signal:
--- --- --Varmealarm signal:
--- --- --Oversvømmelsesalarm signal: - - CO alarm lav niveau signal: - - CO alarm høj niveau signal: --- --- --Bemærk: at det kun er den aktiverede alarm der
blinker, så den kan identificeres.¨
Sådan pauser du en alarm ved hjælp af Smart
Remote:
Når alarmerne fra CAVIUS Wireless Family går i
alarm, kan de blive pauset ved et kort tryk på den
røde pauseknap for enden af Smart Remote.
• I løbet af de første 30 sekunder af en alarm:
Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen holder op med at udsende lyd og
vibrere. LED blinker langsommere.
Fjernbetjeningen venter nu på at sende
pause-signalet, som starter automatisk inden
for 30 sekunder.

• Efter 30 sekunder af en alarm:
Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen vil sende et pause signal i 13
sekunder.
Hvis det er nødvendigt at pause alarmer i flere
rum kan dette gentages så mange gange som
nødvendigt.
Bemærk: På grund af forventet kommende krav,
vil pause signalet blive sendt med svækket signal,
hvilket betyder at man skal være tæt på alarmen for
at kunne pause den.
En hvilken som helst af de forbundne RF alarmer
kan pauses, så længe man er tæt nok med Smart
Remote’en.

Lommelygte:
Lommelygten kan tændes og slukkes ved at trykke
på knappen på siden.
Bemærk: Lyset slukker automatisk efter 5 minutter.
Lavt batteri signal:
Når batterierne nærmer sig udløb af levetid, vil
Remote’en udsende et kort bip hver 48. sekund
i 30 dage.
Kun den enhed med lavt batteri vil udsende et bip,
ingen af de andre forbundne enheder vil bippe.
Det er sikkert at udskifte batterierne i Smart
Remote uden at gennemgå læringsprocessen
igen. Smart Remote mister ikke forbindelsen til de
forbundne alarmer ved et batteriskift.
Udskiftning af batteri:
Batterierne kan tilgås ved at fjerne endedækslet.
Udskift batterierne, husk at vende dem korrekt mht.
polerne.
Advarsel: Brug af andre batterier end de anbefalede i denne manual kan medføre en eksplosionsfare.
Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale
miljøbestemmelser.

Vedligehold og fejlfinding:
Hvis Smart Remote ikke virker, når test knappen
trykkes, skyldes det formentligt problemer med
batteriet. Tjek om batteriet er fladt og udskift det
eventuelt. For yderligere information, besøg
venligst www.cavius.com.
Hvordan Smart Remote opfører sig:
Når Smart Remote:
• Modtager et alarm signal fra en anden alarm:
vibrerer, lyd og LED blinker.
• Venter på at sende et pause signal i løbet af de
første 30 sekunder af en alarm: LED blinker.
• Sender et pause signal: Vibration, lyd og
LED blinker - i 13 sekunder.
• Modtager et testsignal: kort beep, vibration og
kort blink fra LED.

CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets
overensstemmelse med de gældende europæiske
direktiver.
Ansvarsfraskrivelse: CAVIUS Aps kan ikke gøres
ansvarlig for fejl og mangler i denne manual.
CAVIUS ApS forbeholder sig ret til, til enhver tid og
uden varsel, at kunne ændre i produkt, programmel
og/eller specificationer vedr. produktet. CAVIUS ApS
påtager sig ingen ansvar for at opdaterer indholdet
denne manual. Alle nævnte varemærker tilhører
deres respektive ejere. Copyright © Cavius Aps.

Når den aktiverende alarm (den der blinker med
rød LED) bliver pauset, vil alle andre forbundene
alarmer bliver pauset.
Hvis en anden alarm end den aktiverede alarm
bliver pauset, vil de andre alarmer stadig hyle.
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