
REM 101

Tísňové bezdrátové tlačítko

Uživatelský návod

Úvod
REM101 je jedno-tlačítkový bezdrátový ovladač pro jednoduché vyhlášení paniku a s tlačítkem pro test baterie. Je 
dostupný v obou frekvencích jak 433 MHz tak 868 MHz.

Kompatibilita
• Konzole Magellan vše v jednom (MG6250, MG6130, MG6160, MG6030, MG6060)
• Bezdrátové ústředny (MG5000/MG5050)
• Rozšiřující bezdrátové moduly (RTX3/MG-RCV3)
• Bezdrátový přijímač (RX1)
• LCD klávesnice s bezdrátovou nástavbou (K32LX/K641LX)

Bezdrátový dosah
• 30 m s konzolemi Magellan vše v jednom a RX1
• 45 m s MG5000/MG5050, RTX3, MG-RCV3, K32LX a K641LX

Baterie
Jedna lithiová baterie o napětí 3 V (CR2032), která je součástí ovladače.
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Tlačítko testu baterie/LED

Akční tlačítko

Kryt baterie/klip pro 
uchycení do náramku

Otvor pro 
uchycení držáku

Otvor pro uchycení 
držáku



Příslušenství
Následující příslušenství je součástí ovladače REM101 nebo jej lze dokoupit:

• Šňůrka pro pověšení ovladače na krk (součást dodávky).
• Klip pro zavěšení ovladače za opasek (volitelný).
• Náramek pro uchycení ovladače na ruku (volitelný).

Použití vašeho bezdrátového ovladače
Ovladač REM101 můžete použít pro následující akce:

• Aktivace paniku (policie, lékař , hasiči)
• Zastřežení systému (ne odstřežení)
• Aktivace PGM

Aktivační tlačítko
Pro aktivaci nastavené události stiskněte a podržte aktivační tlačítko po dobu jedné sekundy 
(pro verzi 1.01 stačí podržet 0,2 sekundy) dokud LED nezabliká. Pokud LED rychle blikápo 
dobu cca 4 sekund, znamená to potvrzení vaší akce.

Testování baterie
Pro zjištění stavu baterky stiskněte stiskněte testovací tlačítko po dobu dvou sekund. Mohou 
nastat dvě situace:

• LED bude svítit tři sekundy. To indikuje, že je baterie v pořádku a není potřeba ji měnit.
• LED 7x pomalu blikne. To indikuje slabou baterii a je potřeba ji vyměnit. 

Výměna baterie
Pro výměnu baterie postupujte následovně:

1. Pomocí mince nebo odpovídajícího šroubováku 
otočte krytem baterie proti směru hodinových 
ručiček a to tak aby jste naproti symbolu šipky 
na ovladači měli symbol otevřeného zámečku.

2. Vyjměte baterii z krytu a vyměňte ji za novou. 
Dejte pozor na dodržení správné polarity.

3. Vložte zpět kryt baterie a otočte jím po směru 
hodinových ručiček a to tak, aby na proti 
symbolu šipky na ovladači byl symbol 
zamčeného zámečku.
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Kryt baterie

Baterie CR2032

Šipka na 
ovladači



Varování: použijte stejný typ baterie. S lithiovou baterií zacházejte opatrně a podle  
pokynů výrobce baterie. Při neopatrném zacházení s lithiovou baterií hrozí riziko exploze  
baterie.

Zpětná vazba LED
Při stisknutí aktivačního tlačítka:
Dojde k rozblikání LED po dobu 4 sekund, toto potvrzuje že bylo tlačítko správně stisknuto.
Při stisku testovacího tlačítka:

• LED svítí po dobu tří sekund, baterie je nabitá.
• LED blikne 7x pomalu, baterie je slabá, vyměňte baterii podle postupu výměny baterie v 

tomto návodu.

Programování REM101
Ovladač přiřadíte do systému v programování bezdrátových ovladačů buď zadáním jeho 
sériového čísla nebo naučením pomocí klávesnice, postupujte podle návodu k ústředně 
případně bezdrátového modulu. Požadovanou akci (panik, zastřežení nebo akce PGM) 
naprogramujte pro čtvrté tlačítko na ovladače.
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