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Bevezetés
A REM3 egy stílusos, 2-irányú kézi távkezelő. A REM3 két partíció független élesítését/hatástalanítását teszi lehetővé bármilyen 
módon (éles, alvó, stay vagy kikapcsolt). Mindkét partíció rendszerállapotát külön LED kijelzésekkel mutatja, két külön Led sorban. 
Sőt, 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 élesítő 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 billentyűzete 
lezárható, ha nincs használatban. 
Tartsa nyomva az Információ 
gombot [i] egy másodpercig a 
billentyűzár feloldásához.  

• A távirányító visszazár öt 
másodperc tétlenség után.

• Művelet végzéséhez fel kell oldani 
a billentyűzárat. 

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

billentyűzár 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 
történő fény- és hangjelzések leírása.

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

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

három másodpercig a programozott 
művelet kapcsolásához.

3. Adja meg a felhasználókódot a 
távirányítón.
Megjegyzés: A PGM gombok 
programozhatók úgy is, hogy ne legyen 
szükség felhasználókódra. Egyszerűen 
nyissa a billentyűzárat és tartsa nyomva a 
kívánt PGM gombot (3mp). Bővebb 
tájékoztatást a telepítőtől kérjen.

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

billentyűzár feloldásához.
2. Tartsa nyomva egyszerre a két gombot 

([x] + [ ] vagy [ ] + [ ]).
Megjegyzés: A kombo gombokkal 
műveletet kapcsolhat (pl. tűzoltóság 
riasztása és egyéb pánik riasztások) a 
billentyűzár feloldása vagy 
felhasználókód megadása nélkül. A 
kombo gombokat a telepítő kapcsolja be.

Távirányító áttekintés

A rendszer élesítése/
hatástalanítása nyomógombbal

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] 
billentyűzár 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 telepítő 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.



Távirányító hozzáadása a rendszerhez (használjon kezelőt)

Lépés Művelet Részletek
1 [ ] + [MESTERKÓD] Az [ ] gomb villog. LED/gomb világít = programozott felhasználó
2 [FELHASZNÁLÓSZÁM] Adjon meg egy felhasználószámot: 01 - 32
3 [KÓD] Adja meg a 4- vagy 6-jegyű kódot
4 [KÓD MEGERőSÍTÉS] Adja meg újra a 4- vagy 6-jegyű kódot.
5 [TÁVIRÁNYÍTÓ TANÍTÁS] Nyomja meg az Információ [i] gombot a rendszerhez hozzáadni kívánt távirányítón. 

Fontos: Partícionált rendszer esetén, lépjen a 6. lépésre. Nem partíciózott rendszernél, lépjen a 
2. lépésre másik felhasználó hozzáadásához vagy [CLEAR]  gombbal kiléphet. 

6 [1] és/vagy [2] + [ENTER] Rendelje a felhasználót egyik vagy mindkét partícióhoz, majd [ENTER] gomb. 
Folytassa a 2. lépéssel, vagy nyomja meg a [CLEAR] gombot kilépéshez. 

Távirányító visszajelzések

Elemcsere

Rendszer / Távirányító állapot Fényjelzés (LED) Hangjelzés

Rendszer riasztásban [i]: Pirosan villog (az ARM LED is villog)
„bííp…” (két hangszín és 
folyamatos)

Távirányító lezárva [i]: Sárga világít
A távirányító kódra vár [i]: Zöld világít
A távirányító információkat küld a rendszernek [i]: Sárga villan
A távirányító nem tud kommunikálni a 
rendszerrel [i]: Piros gyorsan villog „bííp” (3 mp)
A távirányító elem gyenge [i]: Piros villog

Művelet Fényjelzés (LED) Hangjelzés
Élesítés:
Nyomja meg az [ARM] gombot
Nyomja meg az [SLP] gombot
Nyomja meg a [STAY] gombot

Élesítés / Alvó / Stay: Be „bíp-bíp-bíp-bíp”

Hatástalanítás:
Nyomja meg az [OFF] gombot

Nem világít: Be „bíp-bíp”

Kilépés késleltetés kapcsolása:
Nyomja meg az [ARM] gombot
Nyomja meg az [SLP] gombot
Nyomja meg a [STAY] gombot
Nyomja meg az [OFF] gombot (csak StayD módban)

Élesítés / Alvó / Stay: Villogás „bíp-bíp-bíp-bíp”

Garancia
A termék teljes garancia információi a www.paradox.com/terms oldalon található Limited Warranty Statement dokumentumban találhatók. A termék használata a garancia elfogadását jelenti.
A REM3 a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. A legfrissebb termék engedélyinformációk, például UL és CE, a 
www.paradox.com weboldalon találhatók.
© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 
5920259 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 és RE39406. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók. 

1. Vegye ki a csavarokat a távirányító hátuljából. Óvatosan vegye le a hátlapot, ügyelve a két gumi tömítőhengerre.
2. A füllel húzza ki az elemet.
3. Helyezze be az új elemet az elemtartóba. Ügyeljen rá, hogy az eleme pozitív oldala nézzen felfelé. 
4. Tegye vissza a burkolatot, húzza meg a csavarokat.

A REM3 hang- és fényjelzésekkel nyugtázza a műveleteket (pl. élesítés, hatástalanítás), és nyújt tájékoztatást a rendszer vagy a 
távirányító állapotáról. Az alábbi két táblázat magyarázza a távirányító jelzéseit. 

Ha a telepítő nem tette meg, a távirányítót a rendszerhez kell adni. A távirányító rendszerhez adásához kövesse az alábbi lépéseket, 
egy kezelő segítségével. 


