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Comando remoto sem fios porta-chaves
#71219

Comando remoto compacto para ter no porta-chaves e ligar sem fios luzes e dispositivos

Características principais
• Formato redondo e compacto que cabe no bolso, ideal para

levar consigo
• Botão único para controlar rapidamente uma ou mais

luzes/dispositivos
• Com fio porta-chaves
• Funciona com todos os recetores Trust Smart Home Start Line,

tais como interruptores de tomada, lâmpadas LED, interruptores
para persianas/portas de garagem, etc.

• Pilha de grande autonomia (incluída)
• Indicação de pilha fraca

O que está na caixa
• Comando remoto sem fios porta-chaves

com pilha incluída (CR2450)
• Manual

Requisitos de sistema
• Recetor Trust Smart Home Start-line
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Compact design
The compact ACCT-510 Keychain Remote Control is ideal to
take with you everywhere you go. With this small device, you
can control one or multiple Trust Smart Home receivers such
as your lights, blinds controller or garage door switch with a
single push of a button. Turn on the garden lights or open the
garage door when you arrive home late at night with a single
push of a button.

Wireless control
Next to its rounded, compact shape, this keychain comes with
a long battery life and battery low indicator. Since the
keychain remote control works within a wireless range 30
meters, this is the compact solution for in and around your
home!
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GERAL
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

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system Automatic Start Line Product type Transmitter

CONTROL
Controller type Remote Controls On/off

LCD display False Indicators Power on/off

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

3 V

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 30 m
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT FRONT 1 PACKAGE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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