ACCT-510 Keychain Remote Control

#71219

Afstandsbediening aan sleutelhanger

Compacte afstandsbediening aan sleutelhanger om lichten en apparaten draadloos te bedienen

Eigenschappen

• Rond en compact van vorm, past in uw broekzak, ideaal om mee
te nemen
• Eén knop om snel een of meer lampen/apparaten mee te
bedienen
• Bevestigd aan sleutelhangerkoord
• Werkt met alle Trust Smart Home Start Line-ontvangers, zoals
stopcontactschakelaars, LED-lampen, schakelaars voor
zonwering/garagedeur, enz.
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Indicatie bij bijna lege batterij

Wat zit er in de verpakking

• Afstandsbediening aan sleutelhanger met
meegeleverde batterij (CR2450)

Systeem vereisten

• Trust Smart Home Start Line-ontvanger

• Handleiding
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ACCT-510 Keychain Remote Control
Compact ontwerp
De compacte ACCT-510-afstandsbediening aan een
sleutelhanger kunt u gemakkelijk met u meenemen, waar u
ook heen gaat. Met dit kleine apparaat kunt u met een druk
op de knop één of meerdere Trust Smart Home-ontvangers
bedienen, zoals uw verlichting, zonwering of
garagedeurschakelaar. Met één druk op de knop schakelt u de
tuinverlichting in of opent u de garagedeur wanneer u 's
avonds laat thuiskomt.

Draadloos bedienen
Ondanks de compacte afmeting heeft deze sleutelhanger een
lange batterijlevensduur en een indicatielampje dat aangeeft
wanneer de batterij bijna leeg is. Aangezien deze
afstandsbediening draadloos werkt binnen een bereik van 30
meter, is dit de compacte oplossing voor in en rondom uw
huis!
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ACCT-510 Keychain Remote Control
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

53 mm

Width of main product
(in mm)

37 mm

Total weight

20 g

Weight of main unit

20 g

Automatic

Start Line Product type

Transmitter

Controller type

Remote

Controls

On/off

LCD display

False

Indicators

Power on/off

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system

CONTROL

TRANSMITTER
Number of control
channels

1

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery life

36 month

Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM

INPUT
Power source

Battery

OUTPUT
Power output

False

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3V

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

30 m
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ACCT-510 Keychain Remote Control
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