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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động: 3 VDC
- Số nút điều khiển: 12 nút điều khiển.
- Giao tiếp không dây: - Acis Mesh Network
- Khoảng cách giao tiếp không dây: 50m
outdoor.
- Repeater: Tích hợp
- Bảo mật: AES-Random 2 chiều
- LED báo trạng thái: Có.
- Công nghệ áp dụng: Repeater, AES, Random
security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan
device.
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LẮP ĐẶT
- Mở nắp pin (từ phía dưới lên).
- Lắp đầy đủ 1 viên pin cho thiết bị.
- Đậy nắp cho khớp với vỏ hộp.

THIẾT LẬP VÀO HỆ THỐNG
- Chuyển MCE vào chế độ học thiết bị.
- Nhấn giữ phím “1” trên Remote cho đến khi MCE báo
thiết bị đã được thiết lập thành công.

LIÊN KẾT KỊCH BẢN
- Xem HDSD IHOME phần thiết lập liên kết kịch bản
với Remote.

LIÊN KẾT VỚI RE
- Xem HDSD Công tắc cảm ứng (RE,SSW) phần thiết
lập liên kết với Remote.
*Tất cả các nút trên remote đều có tính năng tương
tự nhau là liên kết được kịch bản hoặc kênh trên
thiết bị Công tắc cảm ứng (RE,SSW) của cùng 1 hệ
thống.
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SPECIFICATION

• Operating voltage: 3VDC
- Control channel: 12 channels.
- Connectivity: Wireless, Acis Mesh Network
- Wireless range: 50m outdoor.
- Repeater: Intergrated
- Security: AES-Random 2 way.
- LED status indicator: Yes.
- Technology: Repeater, AES, Random
security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan
device.
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INSTALLATION
- Open battery cover (from bottom to top).
- Push 1 battery to battery container.
- Close battery cover

ADD DEVICE TO SYSTEM
- Make sure that center controller device (MCE) is in
“Add device” mode.
- Press and hold “1” button until MCE notify that “Add
device” successful.

SCRIPT LINKER
- Read IHOME user guideline, section set up script for
Remote.

TOUCH SWITCH LINKER
See TOUCH SWITCH user guideline. Remote setup.
*All remote buttons have same function, they can
link to any scripts or any touch switch channels in a
system.
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