
Genel Bakış
REM101, kolay panik işlevi ve pil testi tuşu ile tek tuşlu bir uzaktan kumandadır. Kumandanın 
hem 433 hem de 868 MHz sürümleri mevcuttur.

Uyumluluk
•    Magellan Hepsi Bir Arada Kablosuz Konsollar (MG6250 / MG6130 / MG6160 / MG-6030 / MG-6060)

•    32 Zon Kablosuz Alıcı Kontrol Paneli (MG5000 / MG5050)

•    Magellan Kablosuz Genişleme Modülü (RTX3 / MG-RCV3)

•    Kablosuz Alıcı (RX1)

•    Yerleşik Alıcı/Vericili LCD Keypad’ler (K32LX / K641LX)

Kablosuz Menzili
•    Magellan Hepsi Bir Arada Kablosuz Konsollar ve RX1 ile 30m (100ft).
•    MG5000 / MG5050, RTX3, MG-RCV3, K32LX, ve K641LX ile 45m (150f).

Pil
Uzaktan kumanda ile birlikte bir 3V lityum pil (CR2032) gelmektedir. Pilin ne zaman değiştirileceği 
ile ilgili bilgi için Pil Testi, nasıl değiştirileceği ile ilgili daha fazla detay için Pil Değiştirme başlığına 
başvurunuz.

Aksesuarlar
REM101’inizi taşımak için aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:

•   Boyunda taşımak için kordon yuvası (standart).

•   Kemer mandalı (isteğe bağlı)

•   Bileklik (isteğe bağlı)

Uzaktan Kumandanın Kullanımı
REM101’i aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

•    Panik alarmlarını etkinleştirmek (polis, tıbbi, yangın).
•    Sistemi kurmak (devredışı bırakma özelliği yoktur).
•    PGM’leri etkinleştirmek.
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Eylem Tuşu
REM101’i bir panik alarmını etkinleştirmek, sisteminizi kurmak veya bir PGM çıkışını etkinleştirmek 
için kullanmak istiyorsanız, LED yanıp sönene kadar eylem tuşuna bir saniye basılı tutunuz. LED 
dört saniyelik bir süreçte hızlıca yanıp sönerek eyleminizin başarılı olduğunu size bildirir.

Pil Testi
Pil gücünü test etmek için, Test tuşuna iki saniye boyunca basılı tutunuz. Aşağıdaki iki senaryodan 
biri gerçekleşecektir:

•   LED üç saniye boyunca yanacaktır. Bu pilin şarjının dolu olduğunu ve değiştirilmesine gerek 
    olmadığını belirtir.

•   LED yedi kere yavaş yavaş yanıp söner. Bu pil gücünün düşük olduğunu ve değiştirilmesi 
    gerektiğini belirtir. Detaylar için Pil Değiştirme başlığına başvurunuz.

NOT: Pilin güç seviyesini test ederken, doğru olarak takıldığından emin olunuz.

Pil Değiştirme
Kumandanın pilini aşağıda açıklandığı gibi değiştiriniz:

1.    Uygun ebatlarda düz köşeli bir cisimle (örn. Tornavida) 
       pil kapağını saat yönünün tersine kapaktaki açık (     )  
       işareti kumandanın kutusunun arkasındaki ok (     ) işareti 
       ile hizalanana kadar çeviriniz.

2.    Pili kapağından kaldırınız ve yerine muadili bir pil takınız 
       (3V CR2032). Pili değiştirirken kutuplarının doğru 
       olduğundan emin olunuz.

3.    Pil kapağını saat yönünde, kapaktaki kilitli (     ) işareti 
       kumandanın kutusunun arkasındaki ok (     ) işareti ile 
       hizalanana kadar çevirerek kapatınız.

UYARI: Pili değiştirirken sadece üretici tarafından önerilen muadil pilleri kullanınız. Eğer 
yanlış lityum pil kullanılırsa veya yanlış yerleştirilirse patlama riski vardır. İlaveten 
kullanılmış pilleri üreticinin talimatları yönünde geri dönüşüme gönderiniz veya atınız.

LED Geribildirim
Eylem tuşuna basıldığında:
LED, REM101 ister bir panik alarmını etkinleştirmek, sistemi kurmak veya bir PGM çıkışını 
etkinleştirmek için programlanmış olsun dört saniye boyunca eylemi onaylamak için hızlı yanıp söner.

Test tuşuna basıldığında:
•    Pil değiştirildiğinde LED üç saniye boyunca yanar.

•    Pilin güç seviyesi düşükse LED yedi kere yavaş yavaş yanıp söner. Pil değişimi için Pil Değiştirme 
     başlığına başvurunuz.

REM101 Programlaması
Eylem tuşunu programlamak için, kontrol panelinin ilgili uzaktan kumanda kesimlerine giriniz ve 
istediğiniz eylemi (Panik, kurma/devredışı, PGM çıkışı) dördüncü tuş ataması seçeneğine giriniz.
Programlama ve REM101’i güvenlik sisteminize nasıl atayacağınız ile ilgili daha fazla bilgi için
kontrol panelinin ilgili programlama kılavuzuna başvurunuz.
NOT: REM101’in programlama sıralaması MG/SP, EVO, MG6250/ MG6130/MG6160 ile aynıdır.

Pil Kapağı

Ok
İşareti

Pil (CR2032)

Garanti
Patentler: Bir veya daha fazla müteakip ABD patentine uygun olabilir: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319
5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 ve RE39406 ve herhangi bekleyen bir patente uygun 
olabilir. Kanada ve uluslararası patentlere ayrıca uygun olabilir.
Ticari Markalar: Magellan, Paradox Ltd. ve onun Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki 
şirketlerinin ticari markasıdır.
Serti�kalar: UL ve CE gibi ürün onayları ile ilgili en son bilgiler için lütfen www.paradox.com adresindeki web sitemizi
ziyaret ediniz.
Garanti: Bu ürün ile ilgili bütün bir garanti bilgisi için lütfen www.paradox.com adresinde bulunan web sitemizdeki 
Sınırlı Güvenlik Bildirimine başvurunuz. Paradox ürününü kullanmanız tüm güvenlik şart ve koşullarını kabul ettiğiniz 
anlamına gelir.
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