
KENMERKEN: 

• Gebruiksvriendelijke behuizing met montage
mogelijkheid.

• Eén testknop voor alle functies
• Voor op afstand testen van rookmelder ASD-10QR
• Op afstand instellen van de “Hush” (stilte) functie

(voor 10 minuten mindere gevoeligheid).
• Het voor 10 minuten onderbreken van ongewenst

alarm.
• Wanneer u de testknop indrukt wordt de AAN (ON)

functie weergegeven door het LED lampje.
• LEGE BATTERIJ wordt weergegeven door het LED

lampje (minder dan 10% capaciteit). 
• Er wordt gebruik gemaakt van het bekende lithium

batterij type CR2032

SPECIFICATIES:
Normaal verbruik ≤ 2,2 µА
Verbruik bij zenden ≤ 17 mА
RF band   868 MHz

6 dBm maxRF vermogen -
RF bereik 3 – 10 meters open lucht
Batterij levensduur 2 – 3 jaar bij normaal gebruik

Batterij type 

Stilte (Hush) tijd 
Licht indicatie 

2 jaar – wekelijkse test van 16 rookmelders 
3 jaar –  wekelijkse test van 4 rookmelders
Lithium, CR2032, 3.0V
(Renata, Varta, Duracell, Energizer)
10 ±2min.
Zenden, lege batterij  (zie licht 
signalen tabel)

Bedrijfstemperatuur 0 – 55° C
Bedrijfsvochtigheid < 93% RH at 40° C
Afmetingen 
Keuring 

72mm 39mm 15mm
CE, RED 

LICHT SIGNALEN: 
LED Functie
Geen licht Stand-by stand
Knippert veelvuldig Zend stand
Knippert elke 3 sec. Lege batterij waarschuwing.

U dient de batterij te vervangen

HET GEBRUIK VAN DE ASD-RRC 

Hoe test u de rookmelder:  
Richt de ASD-RRC op de rookmelder. De rookmelder 
dient geactiveerd te zijn.
Druk 5 tot 10 seconden op de testknop tot de 
rookmelder alarm geeft. Het zenden gaat gepaard met 
het knipperen van het rode LED lichtje.  
Nadat het alarm is geactiveerd zal de rookmelder ± 10 
sec. alarm geven. 

Hoe zet u de rookmelder in de “Hush” (stilte) 
stand:
Richt de ASD-RRC op de rookmelder. De rookmelder 
dient geactiveerd te zijn.
Druk kort op de testknop. Ongeveer 7 seconden 
zal het rode LED herhaald knipperen en gaat de 
rookmelder in de “Hush” (stilte) stand. Het rode LED 
zal dan elke 10 seconden knipperen. 

Hoe ongewenst alarm uit te schakelen:
Benader de rookmelder zo dicht mogelijk. 
Druk op de testknop 1 à 2 seconden tot het alarm 
stopt. De rookmelder gaat nu automatisch voor ± 10 
minuten in de “Hush” (stilte) stand. 

ATTENTIE: Wanneer de afstand bediening niet 
functioneert verplaatst u zich een beetje en probeer 
het nogmaals.  

PRODUCT GARANTIE
Bij normaal gebruik en onderhoud garandeert 
de  fabrikant dit product tegen materiaal en/of 
productiefouten voor de periode van 5 jaar vanaf 
de originele aankoopdatum van de consument. 
Uitgezonderd zijn schades welke zijn ontstaan door 
 ongelukken of misbruik. Wanneer het product binnen 
de aangegeven periode defect is wordt het gratis 
vervangen of gerepareerd. Probeer niet zelf het 
product te repa reren of eraan te knutselen, hiermee 
vervalt de garantie.  

VERWIJDERINGINSTRUCTIE
Gooi uw oude afstandsbediening en 
batterij niet in de prullenbak, lever 
deze in bij een inzamelpunt van klein 
huishoudelijk afval bij u in de buurt.

EUROPEES PRODUCT

EUROPESE LEVERANCIER:

Fito Products BV
Molenvliet 22
3961 MV 
WIJK BIJ DUURSTEDE  
Nederland 
info@fito.nl - www.fito.eu

Test

ASD-RRC
ASD-10QR smoke alarm

remote control

 Hush – short press
 Alarm Reset – press 1-2 s
 Alarm Test – press 5-10 s

ASD-RRC GEBRUIKSAANWIJZING 
Afstandsbediening voor de ASD-10QR draadloos koppelbare rookmelder 


	Lege pagina

