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2. Schuif het leer-schuifje naar ‘Learn mode’. De Smart
Remote gaat naar de leermodus.
Alle melders die met elkaar moeten worden verbonden
met de Smart Remote in de woning, moeten in de ‘Leermodus’ worden gezet door het schuifje van elk toestel
op ‘Learn Mode’ te zetten.

Commerciële referentie: 9001
Ontwikkeld door CAVIUS

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK!
Algemene omschrijving:
De Smart Remote is ontwikkeld om een alarm af te
geven door middel van snel knipperend licht en om
de serie CAVIUS Draadloze Melders op afstand te
kunnen bedienen. Zaklampfunctie om in het donker een
vluchtroute te vinden.

Dop op uiteinde van batterijvak
Knop op zijkant voor knipperlicht
Knipperlicht

Normale modus

Leermodus

3. De Smart Remote gaat branden als teken dat de
‘Leermodus’ is geselecteerd.
Let op: Verwijder de batterijen tijdens de ‘Leermodus’
niet, omdat dit het leerproces onderbreekt.
4. Houd alleen de testknop van de Smart Remote
ingedrukt tot er een piepje klinkt en het lichtje knippert.
Dit wordt het de master-melder en zal een specifieke
huiscode gaan versturen naar de andere melders.
5. Zodra de andere melders de specifieke huiscode
ontvangen, zal de rode LED op hun toestel ook gaan
knipperen.

Magneethouder
Schuifje leermodus

Knop voor test/onderdrukking

Technische informatie:
De Smart Remote kan worden gebruikt met de melders
uit de serie CAVIUS Draadloze Melders: rook-, hitte-,
water-, CO-melders en netstroom melder. Het maximale
aantal melders dat kan worden verbonden is 32.Minimum
bereik is 100 m in open veld. De RF-omstandigheden
zijn ook afhankelijk van de indeling en constructiemateriaal
van de woning. Moet u altijd een test uitvoeren na installatie
en na het verwisselen van batterijen.
Diameter: 27 mm Lengte: 140mm
De Smart Remote werkt op 3 vervangbare AAA batterijen.
Verbonden via RF: 868 MHz.
Voldoet aan normen: RoHS, REACH, RED, EN60065,
EN300-220.
Aansluiting op de serie Draadloze Melders:
1. Open het batterijcompartiment door op de kliksluiting
te drukken. Plaats de batterijen in het compartiment en
let op de polen.

Het versturen van een testsignaal met de Smart Remote:
Test na installatie en minimaal eenmaal per kwartaal
alle melders door de testknop in te drukken op de
afstandsbediening om te controleren dat zij correct
werken en binnen elkaars bereik zijn.
Aanbevolen wordt elke week visueel te controleren of
de LED correct knippert op de melder (om de 48 sec.)
Houd de rode knop op het uiteinde ingedrukt gedurende
twee alarmsequenties totdat de afstandsbediening stopt
met knipperen, geluid te geven en te trillen.
De afstandsbediening verstuurt nu een testsignaal naar
al uw melders. Tijdens de test zal de Smart Remote
knipperen en geluid geven. Als de Smart Remote een
testsignaal ontvangt van een ander toestel, zal hij ook
gaan knipperen en geluid geven om aan te geven dat
het toestel onderdeel van de groep is. Deze indicatie
stopt, zodra u de knop op het uiteinde indrukt.
OPMERKING: Om een optimale werking onder normale
omstandigheden te garanderen verstuurt de testfunctie
een verlaagd RF-signaal uit.
Alarmmodus:
Wanneer een van de verbonden melders naar alarm gaat
en het RF-signaal verstuurt, zal het knipperlicht op de
Smart Remote snel gaan knipperen (stroboscoop).
De Smart Remote heeft een ingebouwde triller en klankfunctie die het geluidspatroon volgt van de melder die het
alarm veroorzaakt. Tijdens het alarm worden klank- en
trilfuncties geactiveerd.
De zaklamp kan worden overgeschakeld van stroboscopisch knipperen naar een constant licht door de knop op
de zijkant in te drukken.
Let op: Het knipperlicht knippert met 2 Hertz (2 maal per
seconde) om fotosensitieve epilepsie te vermijden.
De serie CAVIUS Draadloze melders kent twee verschillende meldersignalen:
Alarmsignaal 1 (--- --- ---) geeft een levensbedreigende
situatie aan, zoals een rookmelder.
Alarmsignaal 2 (- - -) geeft een niet-levensbedreigende
situatie aan, zoals een watermelder:
Signaal rookmelder:
--- --- --Signaal hittemelder:
--- --- --Signaal watermelder:
- - Signaal melder lage concentratie CO: - - Signaal melder hoge concentratie CO: --- --- ---

6. Wanneer de rode LED op alle melders knippert, zijn
de melders verbonden en kunnen ze uit de ‘Leermodus’
worden gehaald en worden geïnstalleerd.

Let op: alleen de LED van de melder die als eerste
het alarmsignaal verstuurt, zal knipperen, zodat deze
melder kan worden geïdentificeerd.

Installatie:
In de Smart Remote is een magneet ingebouwd, zodat
het apparaat op een metalen plaatje aan de wand of
op de koelkast of een ander metalen ondergrond kan
worden bevestigd.

Stilzetten van een melder:
Wanneer de melders van de serie Draadloze Melders
een alarm afgeven, kan dat worden stilgezet door de
knop op het uiteinde van de Smart Remote in te drukken.

Het bijgeleverde metalen plaatje kan worden bevestigd
met dubbelzijdig tape of het inbegrepen schroefsetje.
De dop op het uiteinde heeft een gaatje voor het aanbrengen van een koord, zodat het apparaat aan een
haakje kan worden gehangen.

Het onderdrukken van een melder met de Smart Remote:
Wanneer de melders van de serie Draadloze Melders een
alarm afgeven, kan dat worden onderdrukt door de knop
op het uiteinde van de Smart Remote kort in te drukken.
• Tijdens de eerste 30 seconden van een alarm:
Druk eenmaal de rode knop op het uiteinde in en de afstandsbediening stopt met geluid geven en trillen, LED
knippert nog wel.
De afstandsbediening wacht nu op het versturen van
het onderdrukkingssignaal dat automatisch binnen 30
seconden start.
• Na 30 seconden van een alarm:
Druk de rode knop op het uiteinde eenmaal in en de
afstandsbediening
zal 13 seconden lang een onderdrukkingssignaal
versturen.
Als er verschillende melders moeten worden onderdrukt, kan dit zo vaak als nodig worden herhaald.
Let op: Op grond van aanstaande wetgeving werkt het
onderdrukkingssignaal op gereduceerd vermogen (de
afstandsbediening moet op korte afstand van het stilgezette melder zijn = dat betekent dat iemand in dezelfde
kamer/ruimte als de melder moet zijn).

U kunt een melder in het systeem alleen onderdrukken, als u in dezelfde ruimte en op korte afstand van de
melder bent.

Knipperlicht:
Het knipperlicht kan worden geactiveerd door de knop
op de zijkant in te drukken. Opnieuw indrukken schakelt
het licht uit.
Let op: Het licht gaat automatisch na 5 minuten uit.

Onderhoud & troubleshooting
Als de Smart Remote niet werkt als de test-/onderdrukkingsknop wordt ingedrukt, dan zijn de batterijen waarschijnlijk kapot/leeg en moeten zij worden vervangen.
Kijk op troubleshooting op www.cavius.com.

Signaal lege batterij:
Wanneer de batterijen het einde van de levensduur
nadert, zal gedurende 30 dagen om de 48 seconden.
Alleen het toestel met de bijna lege batterij zal piepen,
de andere aangesloten toestellen niet.
U kunt veilig batterijen verwisselen in de Smart Remote
zonder het leerproces te herhalen – de opgeslagen
codes worden tijdens het verwisselen van de batterij niet
gewist.

Het gedrag van de Smart Remote:
De afstandsbediening:
• Ontvangt een signaal van een melder: trillen, geluid
geven en de LED zal knipperen.

Batterij vervangen:
Verwijder de dop op het uiteinde voor toegang tot de 3
x AAA batterijen.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit.
Test de Smart Remote altijd na het verwisselen van de
batterijen.

• Wacht om een onderdrukkingssignaal te versturen tijdens
de eerste 30 seconden van een alarm: de LED zal
knipperen.
• Verstuurt een onderdrukkingssignaal: snel trillen, geluid
geven en LED knippert - gedurende 13 seconden.
• Ontvangt een testsignaal: snel trillen en de LED
knippert.

Pas op: er is gevaar voor explosie als de batterijen worden
vervangen door het verkeerde type. Voer gebruikte batterijen volgens de lokale milieuwetgeving af.
U kunt van ruimte naar ruimte gaan en de melders onderdrukken door kort de knop in te drukken tot u de melder
vindt die het alarm verstuurt (degene die knippert), en
dan kunt u de oorzaak van het alarm achterhalen.
Alle overige toestellen worden ook stilgezet.

De CE-markering, aangebracht op dit product, bevestigt dat
het product voldoet aan de Europese richtlijnen die gelden
voor het product.

Als u een melder onderdrukt die niet de bron van het
alarm is, blijven de resterende melders nog wel klinken.

Alle rechten voorbehouden: CAVIUS Aps aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt CAVIUS Aps zich het
recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen
specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en CAVIUS Aps verplicht zich niet de hierin opgenomen
informatie te actualiseren. Alle hierin opgenoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Copyright © CAVIUS Aps.
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