
Vezeték nélküli távirányító CFF3000

Alkalmazási terület

Csomag tartalma

Kezelés

Egyéb fontos információk
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Az ABUS CFF3000 távirányítót speciálisan az ABUS CFA3000 vezeték néküli 
motoros egységéhez fejlesztettük ki. A távirányító vezérlési parancsot küld 
AES-128-Bit kóddal és ezáltal igen erős védelmet jelent a kódlopással 
szemben („lehallgatás“ és a jel illetéktelen személyek általi későbbi 
kiküldése). A távirányítóról nem lehet másolatot készíteni, ami a 
hagyományos kulcsok esetében könnyű. A távirányító elvesztése esetén 
nincs szükség új zárbetétre, elegendő kitörölni a távirányítót a CFA3000 
vezeték nélküli motoros egység memóriájából. Egy CFF3000 távirányító 
max. két CFA3000 vezeték nélküli motoros egységet tud működtetni.

Gombelem

Távirányító1 x A

1 x B
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3.1

1.

2.

       
Kérjük, a távirányító kezelésével kapcsolatban tanulmányozza a 
HomeTec Pro vezeték nélküli  motoros egység kezelési utasítását! 

 Vigyázat!  Utasítások  Figyelem! Az apró alkatrészeket 
nehogy lenyeljék a gyerekek!

INFO3.
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1 x 

max. 2 

1 2

3.2

   Motoros egység   1  = csatorna 1

   Motoros egység  2  = csatorna  2  
   opció
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Nyitás

Zárás
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2

1
    1x nyomni

  2x nyomni 1 mp. 
   időn belül

3.4

Megjegyzés: A motoros egység legyen programozási üzemmódban. Lásd 
CFA3000 kezelési utasítás.
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       Az ajtó bezáródikAz ajtó kinyílik

= =

 Motoros egység üzemen kívül, vagy nincs beprogramozva

=

3.5

press press
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press

 Az 1 -es motoros egység státuszának lekérdezése

3.6

3.7
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press 2 x

A 2 -es motoros egység státuszának lekérdezése 
(választhatÓ)
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A 2 -es motoros egység státuszának lekérdezése 
(választhatÓ)

LED

3.9

LED ++

3.8
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3.9 a

3.9 b

++

+++ ++

click!
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Az elemekkel kapcsolatos utasítások
Az elem nem kerülhet gyermekek ke-
zébe, mert azt a gyermekek a szájukba 
vehetik és lenyelhetik, ami komoly 
egészségügyi károsodást okozhat. Ilyen 
esetben azonnal orvosi segítséget kell 
igénybe venni! A károsodott elem, 
vagy az elem kifolyt tartalma marás-
veszélyes! Ilyen esetben használjon 
megfelelő védőkesztyűt és törölje át az 
elemtartó részt egy száraz kendővel. 

Az elemeket nem szabad felhevíteni, 
vagy tűzbe dobni (robbanásveszély!).

Garancia
Az ABUS termékeket a legnagyobb 
gondossággal fejlesztették, gyártották 
és az érvényes előírások alapján 
ellenőrizték. A garancia kizárólag olyan 
hiányosságokra terjed ki, melyek 
anyag- vagy gyártási hibára vezethetők 
vissza. Amennyiben bebizonyosodik az 
anyag- vagy gyártási hiba, a terméket 
az ABUS megjavítja, vagy kicseréli. Eb-
ben az esetben a garancia az eredeti 
szavatossági idő leteltével befejeződik. 
A további igények teljesen kizártak. 
Az ABUS nem vállal felelősséget olyan 
hiányosságokért, vagy károkért, 
melyek külső ráhatáson (pl. szállítás, 
erőszakos behatás), szakszerűtlen ke-
zelésen, rendes kopáson, és a kezelési 
utasítás be nem tartásán alapulnak. 
Egy garanciális igény érvényesítésekor 
a megkifogásolt termékhez mellékelni 
kell a vásárlás dátumával ellátott 
eredeti vásárlási bizonylatot és a hiba 
rövid leírását. 

Megfelelőségi nyilatkozat
Az ABUS August Bremicker Söhne 
KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter 
nyilatkozik, hogy a HomeTec Pro 
készülék rendeltetésszerű használat 
esetén megfelel az alapvető köve-
telményeknek és az 2014/53 EU-irányelv 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat a következő 
címen szerezhető be: ABUS August 
Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 
25, 58300 Wetter, Németország.

Ártalmatlanítás
A készüléket az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2002/96/EC irányelv alapján – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) kell ártalmatlanítani. 
Kérdések esetén kérjük, forduljon az ár-
talmatlanításban illetékes hatósághoz. 
A használt berendezéseket visszavevő 
helyekkel kapcsolatban tájékozódhat 
pl. a helyi önkormányzatoknál, a helyi 
hulladékkezelő vállalatoknál, vagy a 
kereskedőnél. 

Műszaki változtatások fenntartva. 
Nyomdai hibákért és tévedésekért nem 
vállalunk felelősséget.

 

             WEEE-Reg.-Nr. DE79663011
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