
Fördelar
Fjärrkontroll med en knapp för kontroll och test av 
brandvarnaren ASD-10QR.

1. Kontrollera att samtliga brandvarnare fungerar 
i kretsen. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och 
samtliga brandvarnare i kretsen ger larmsignal

2.  Starta pausfunktionen. Ett knapptryck på 
fjärrkontrollen och minskad känslighet råder 
under 10 min. för att undvika falsklarm t.ex. vid 
stekning

3.  Stoppa falsklarm. Ett knapptryck på 
fjärrkontrollen och falsklarmet stoppas

Fjärrkontrollens ljusdiod lyser när fjärrkontrollen 
aktiveras.

Fjärrkontrollen ljusdiod blinkar när batteriet skall 
bytas.

Specifikationer

Ljussignaler

Bruksanvisning
ASD-RRC 

Fjärrkontroll för  
ASD-10QR trådlös brandvarnare

Strömförbrukning i 
viloläge 

≤ 2,2 µА

Strömförbrukning vid 
signalöverföring 

≤ 17 mА

RF-band  868 MHz

Strömförsörjning 
radiofrekvens

-6 dBm max.

Radiofrekvensräckvidd 3–10 meter  
oblockerad signalväg

Batterilivslängd 2–3 år under normala 
förhållanden

Batterityp Litium, CR2032, 3 V

Pausfunktion 10 ±2 min.

Indikeras med lysdiod Aktiv, samt vid låg  
batterinivå

Drifttemperatur 0–55 °C

Luftfuktighet vid drift <93 % relativ  
luftfuktighet vid 40 °C

Mått 72 x 39 x 15

Godkännanden R&TTE

Lysdiod Funktion

Ej blinkande Viloläge 

Snabbt blinkande Aktiv

Blinkar var tredje 
sekund

Låg batterinivå.
Byt batteri. 



Testa en brandvarnare
• Välj ut den brandvarnare som ska testas. Brand

varnaren i viloläge.
• Tryck in testknappen 5–10 sekunder, tills brand

varnaren ljuder.
• Avsluta testen genom att släppa fjärrkontrollens 

testknapp. 

Aktivera brandvarnarens 
pausfunktion
• Välj ut den brandvarnare som skall sättas i 

pausfunktion. Brandvarnaren i viloläge.
• Tryck en gång på fjärrkontrollens testknapp. 

Pausfunktionen startar inom 7 sekunder och 
brand varnarens lysdiod blinkar.

• Brandvarnarens pausfunktion är nu aktiverad. 
• Brandvarnarens ljusdiod blinkar var 10-sekund 

tills pausfunktionen upphör.

Återställa brandvarnaren från 
falsklarm
• Rikta fjärrkontrollen mot den brandvarnare 

som ger ljus- och ljudsignal (den som aktiverat 
falsklarmet).

• Tryck in fjärrkontrollens knapp ett par sekunder 
tills brandvarnaren slutar att ljuda och signalera.

• Brandvarnaren är nu i pausfunktion i 10 minuter 
och återgår därefter automatiskt i normalläge.

Obs: Repetera kommandot med fjärrkontrollen 
och variera avståndet till brandvarnaren om 
resultatet uteblir. 

Kasserade elprodukter får ej kastas i 
hushållsavfallet utan ska källsorteras 
och återvinnas. Rådfråga hyresvärd 
och lokala myndigheter beträffande 
omhändertagandet av elavfall.
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