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FJERNBETJENING.  
 

GRIPO 6862. 
Din fjernbetjening virker trådløst, og kan sende igennem 
vægge derfor kan den anvendes ude og inde,  

Funktion: Med fjernbetjeningen kan du tilkoble systemet 
helt eller delvist og frakoble systemet. Endvidere har fjern- 
betjeningen en overfaldsknap.  

Note: tast altid roligt og tryk ca. 1 sekund på knappen.  
Meget hurtige tryk vil ikke blive registreret af kontrolpanelet.   

Overfaldsknappen virker altid (undtaget hvis systemet er i 
test eller programmeringstilstand)  

Du bør kunne høre til og frakoblingstoner fra kontrolpanelet 
for at være sikker på at der altid er god forbindelse. 

Antal: Du kan tilslutte et ubegrænset antal fjernbetjeninger 
til dit system.  

Batteri: Fjernbetjeningen skal forsynes med et CR2032 3V 
Litium batteri (medfølger)  

Batterilevetid: Ved normalt brug (en bolig) vil levetiden 
være mere end et år (levetiden er afhængig af hvor meget 
fjernbetjeningen anvendes) 

Batteriudskiftning: Ved lav batteristand vil 
fjernbetjeningens røde diode blinke i stedet for at lyse fast 
når du trykker på en knap. Du skal herefter skifte batteriet 
inden 14 dage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering: 

1. Åben fjernbetjeningen ved at fjerne skruen på bagsiden 
og forsigtigt vippe forsiden og bagsiden fra hinanden 
uden brug af værktøj.  

2. Systemhuskoden vælges (se detaljer under indstilling) 

3. Jumperlink ”lille sort hætte” (se detaljer under indstilling) 

4. Isæt batteriet under metalbøjlen + skal vende opad mod 
metalbøjlen. Vær opmærksom på, at plus er den side af 
batteriet der er mærket +  

5. Monter dækslet (husk at få overfaldsknappen og 
karabinhagen rigtigt på plads)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indstilling: 
Huskode: (SW1) kontakt nr. 1-8 

Den systemhuskode du har valgt i alle dine dele!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumperlink: (T1)   

     

 Jumper (T1) 

HA50, 1500/S, 5200/S/U/X OFF 

6800, 6820 ON (standard) 
 
 
 
Test af trådløs forbindelse.  
Test af fjernbetjenings forbindelse til kontrolpanelet. 

Se manualen der fulgte med dit kontrolpanel da det er 
forskelligt fra model til model!  

Systemhuskoden. 
(koden du indstiller på den lange blok i fjernbetjeningen)  

System huskoden er de af tallene fra 1 til 8 der er skubbet mod 

ON markeringen! (der står ON med hvid skrift på blokken) 
På illustrationen herunder er kontakterne vist som hvide 

firkanter.System huskoden således 3567  

 Systemhuskode (SW1)

        Jumperlink

Batteriholder

Batteri

    Tilkobling 

Diode 

Delvis tilkobling 

    Frakobling 

  Skub op 

    Panik 
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