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FS154S Fjernbetjening             FS168B  Tågekanon                     FS310W LCD betjeningspanel 
 

� Indhold:  
Inden installationen påbegyndes check at 
 Alt det bestilte udstyr er tilstede: 
 

� FS168B Basis sæt: 
1. 1 stk. FS168B Tågekanon farve sort 
       Beslag og 1 stk. pose med 500cc væske 

1 stk. Højttaler/Sirene 
 
Tilbehør: 

1. FS122 Trådløs bevægelses sensor 
2. FS131L Trådløs magnetisk sensor 
3. FS154S Fjernbetjening (4 knapper) 
4. FS310W LCD betjeningspanel   
5. FS148S Udendørs sirene 
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INSTALLATIONS & BETJENINGS MANUAL 
A: INTRODUKTION 

Tågekanonen installeres i rum, som indeholder værdigenstande, der ønskes maksimalt beskyttet mod 
indbrud og tyveri. 
Tågekanonen udspyr en uigennemsigtig tåge, som hurtigt spredes i hele rummet, for at forhindre 
indbrudstyve i at orientere sig, tågen er baseret på plantesaft og er uskadelig for mennesker. 
Kan anvendes såvel akut i tilfælde af røverier (banker, guldsmede o.l.) - som alarm-udløste ved indbrud 
(kontorer, butikker og private hjem) 
� Advarsel! 
＊ Varm strålespids! Hold mindst 50 cm afstand til tågekanonens strålespids. 
＊ Varmelegemet i kanonen bliver ekstremt varmt, pas på når kabinettet er åbent. 
＊ Undlad selv at forsøge reparation, kontakt autoriseret forhandler hvis reparation er påkrævet. 
＊ Afbryd forbindelse til elforsyningen før sikringen skiftes.. 
＊ Installationen bør kun betjenes af voksne. 
＊ Anvend kun original Antari tåge-væske. Anvendelse af andre væsker kan beskadige kanonen eller medføre fare for person-

skade: 
＊ Må ikke anvendes uden tåge-væske. 
＊ Kun til indendørs brug, tåler ikke fugt. 
＊ Luft grundigt ud efter eventuel afgivelse af tåge, for at minimere væske-rester på interiøret. 
 

1. Før installation: 
Check at alt udstyr er til stede og intakt. Check også mærkaten bag på tåge-kanonen for at sikre at den er 
leveret til korrekt net-spænding og -frekvens.. 
 

2. Opstart af tåge-kanonen: 
Når kanonen tændes vil den indbygge lydgiver giver en “beep-lyd” af 30 sekunders varighed. Hvis posen 
med tåge-væske ikke er monteret vil den orange lysdiode på siden endvidere blinke! Det tager cirka 20 
minutter for kanonen at nå den operationelle temperatur for korrekt funktion (afhængig af den omgivende 
temperatur). Bemærk! Ved 230 volt strømsvigt og der igen tilsluttes 230 volt vil tågekanonen først virke 
efter der er gået 20 minutter også selv om tågekanonen er opvarmet. Det er indbygget i tågekanonens 
software. 
3. Installation og udskiftning af tåge-væske pose: 
● Tåge-væske (500cc) ligger i en speciel pose, som monteres øverst i kanonens kabinet 

Lad kanonen være tændt medens posen med tåge-væske installeres/udskiftes, hvorved kanonens timer kan 
reset'es og registrere tidspunktet for skift - og væske-beholdning - korrekt. 

●  Løsen og fjern poseklemmen og tag den gamle pose ud af kabinettet.. 
●  Stik nålen (væske-kanylen) helt ind i posens prop (Bem: Nålen skal være i OUT position) læg posen 

tilrette i kabinettet. Kontrollér at posens krave “reset'er” timerens mikro kontakt – og skru atter 
poseklemmen fast. 
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B:  GRUNDLÆGGENDE BESKRIVELSE 

 
● Denne model arbejder via trådløse og kabelførte forbindelser. 
● Signalgivere kan være infrarøde bevægelses sensorer, magnetiske (åben/luk) sensorer, fjernbetjeninger 

med videre. 
● Denne model kan anvende to spæningsforsyninger. Hvis elektricitetsforsyningen (230V) afbrydes, kan 
    elektronikken og pumpen fortsat fungere med strøm fra en UPS (Un-interrupted Power Supply), medens 

varmelegemet vil blive afbrudt. Hvis netspændigen (230V) afbrydes vil tåge-kanonen kun kunne afgive 
tåge én gang (så længe varmelegemet er tilstrækkeligt varmt), men ikke kunne afgive en anden omgang. 

 
● Når posen med tåge-væske er tom vil den orange lysdiode (LED) blinke og lydgiveren afgive “beep”-

lyde som advarsel (se LED og lydgiver status tabellen nedenfor) og tåge-genereringen vil standse (for at 
undgå beskadigelse af udstyret) 

● Udskift altid posen med en helt fuld ny pose, da den indbyggede timer ellers ikke vil kunne registrere 
væske-standen korrekt, hvilket kan beskadige kanonens pumpe. 

.5. Kanonens indre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCB tilslutninger: 
� Strømforsyning input: 
1‧UPS Power Stel 
2‧UPS Power Linie 
3‧AC Main Power Linie 
4‧AC Main Power Neutral 
 

� Strømforsyning output: 
5‧Varmelegeme Stel 
6‧ Varmelegeme Linie 
23‧ Pumpe tilslutning 
 
� Sikringer: 
24‧F800mA/250V(220V~240) 

 
25‧F2A/250V(100V~120V) 

 
26‧T5A/250V(220V~240V) 
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� Terminaler: 
7‧ Væske Timer Reset Switch 
8&9‧ Micro Switch (Sabotage) 
10‧Lydgiver  
11‧Jumper (til frakobling af lydgiver)  
19‧Forbindelse til trådløs fjernbetjenings modtager 
13‧Ikke i brug 
14‧Forbindelse til temperatur sensor ledning 
15‧Trefarvet LED (lysdiode)  
16‧DIP Switch 1&2 
17‧Knap PB2 (tænd sluk for UPS Funktion) 
18‧Knap PB1 (For Test & opsætning af tåge-afgivelses varighed) 
20‧Ikke i brug 
21‧Hukommelses IC 
 
7. LED (lysdiode) & lydgiver Status Tabel: 

Kanonens tilstand Lydgiver LED 
Standby  Tavs Permanent grøn 
Tilkoblet Tavs Grønt lys blinker langsomt 
Overophedning 1 kort “beep” hvert 5 sek. To røde blink hvert 2. sek. 
Kabinet åbnet 1 langt “beep” hvert minut Et rødt blink hvert 2. sek.. 
UPS Power afbrudt 3 korte “beep” hvert 30. sek. To røde blink hvert 5. sek. 
AC Power afbrudt 2 korte “beep” hvert 30. sek. Et rødt blink hvert 5. sek.. 
Varmelegeme fejl 1 langt “beep” hvert 10 sek. Hurtigt rødt blink 
Tåge-væske “tom” 1 langt og 1 kort “beep” hvert 5. min. Orange blink 
Tåge-væske “lav stand” 1 kort “beep” hvert 5. min. Permanent orange  
Varmelegeme endnu ikke 
fuldt opvarmet 

Langt “beep” efter 30 sek. derefter 3 korte 
“beep” hvert 5. min. 

Permanent rød  

� Betingelser for lydafgivelse: 
1. Sæt i Tilkoblet tilstand/ Register ID kode udført = 2 “du” lyde. 
2. Sæt i Frakoblet tilstand/ Slet ID kode udført = 5 “melodi” lyde. 
3. Sæt i Forsinket alarm  = “du du …” lyde 
4. Udløst alarm =  Talesignal: ATTENTION  ATTENTION ROBBING  HAPPEN GET DOWN NOW 
                 alarmering. 
 

� Modtager modul beskrivelse: 
1.     SW1: TX til afsendelse af ID kode for registrering af alarm central, udendørs sirene, betjeningspanel,    
AC  spændingsforsynings kontakt. 
2.     SW2: Kontakt for sletning af (alle) ID koder. 
3.     SW3: Kontakt for registrering af ID koder for (nye) sensorer. 
4. VR1: Volumen kontrol for “du”-lyden: Drej med uret for at øge. 
5. CN1: Forbindelse til tåge-generatoren for funktionskontrol. 
6. CN6: Output til højttaler. 
7.       Alarm LED: Blinker ved lav batterispænding – eller sabotage alarm modtaget fra sensor. 
8. Armed LED: Vil lyse når enheden sættes i Tilkoblet tilstand, og den slukkes når enheden er i 
Delvis Tilkoblet / Frakoblet tilstand. 
9. CH1 LED: når der modtages sensor signal på kanal 1 ID kode lyser den 1 sekund. 
10. CH2 LED: når der modtages sensor signal på kanal 2 ID kode lyser den 1 sekund. 
11. TX LED: Lyser i 1sekund, når Senderen aktiveres til afsendelse af signal. 
12. JP1 Åben: Central og sensorer kan udløse alarm. 

JP1 Lukket: Kun sensorer kan udløse alarm. 
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� Terminalrækken: (CON1) 
1. GND : Stel for in- og output. 
2. Kablet NC input: Normal-Close, Alarm udløses ved “åbning” i 24H tilstand. 
3. Kablet NO input: Normal-Open, Alarm udløses ved “lukning” i Tilkoblet tilstand. 
4. Tilkoblet/Frakoblet input: Normal-Close i Tilkoblet, Open i Frakoblet tilstand. 
 

 
            
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C: FUNKTIONS BESKRIVELSE 

1. Ved tilslutning af spænding vil der afgives 3 korte “beep” hvert 30. sekund, hvis enheden har 
detekteret tilstedeværelsen af en UPS funktion for sikring mod spændingsudfald. 

2. Kan understøtte op til 10 fjernbetjeninger og 30 trådløse sensorer. 
3. Enheden kan have én af 3 tilstande Tilkoblet, Delvist tilkoblet og Frakoblet: 

4. Efter at være sat i Tilkoblet tilstand vil enheden de første 60 sekunder bypass'e sensoren og ikke 
udløse alarm. 

5. Enheden vil forsinke alarm og tåge-generering med 60 sekunder når sensorerne Nr. 40-44 udløser 
alarm i Tilkoblet tilstand. 

6. Der kan vælges mellem 3 betjenings og funktions mønstre. 
A) Trådførte input kontakter til at kontrollere tåge kanonen fra andre trådførte alarmsystemer. 
 
B) Enheden kan kombineres med (andet) Fronti trådløst tilbehør. 
Fjernbetjeningen FS154S anvendes til at styre tilstanden og – udløse alarm. 
Betjeningspanelet FS310W anvendes til at styre tilstanden og – udløse alarm programmere funktioner og 
vise alarm hændelser. 
De trådløse sensorer kan udløse alarm, -  forsinket alarm eller 24H alarmer. 
 

C) Den kan kombineres med en Fronti alarm central, de trådløse sensorer og fjernbetjeningers ID koder kan 
registreres på såvel alarm central som tåge-kanon. 
Alarm hændelser vil udløse såvel tåge-kanon såvel som alarm givning via GSM stemmeopkald eller SMS 
Dette kan ske i forbindelse med alle modeller af  Fronti alarm centraller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstand  Kablet NO/NC  Sensor Nr: 20-39 Sensor Nr: 40-44 Sensor Nr: 45-49 
Tilkoblet  Udløser alarm   Udløser alarm Forsinket alarm 24H alarm 
Del. Tilk/ Frakobl.  Kun NC alarm Ingen alarm  Ingen alam 24H alarm 
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D: TRANSCIEVER INDSTILLING 

1. Vælg kanal for registrering af ID-kode for trådløst tilbehør: 
Trin 1: tryk REG kontakten for at aktivere kanal 1 (CH1) registrerings tilstand. 
Resultat: CH1 lysdioden blinker for at bekræfte CH1 ID kode registrerings tilstand. 
Tryk på REG kontakten  igen for at aktivere kanal 2 (CH2) ID kode registrerings tilstand. 
Tryk på REG kontakten skifter således: CH 1 → CH 2 → CH 1/2 → Exit 
2. Indlæs fjernbetjening- eller betjeningspanel 10-19 ID kode i sensor transceiveren: 

Trin 1: Tryk REG kontakt for at aktivere CH1 registreringstilstand. 
Resultat: CH1 lysdioden blinker for at bekræfte CH1 ID kode registrerings tilstand. 
Trin 2: Tryk på den trådløse enheds knap for afsendelse af ID kode inden 30 sekunder for registrering! 
Resultat 1: CH1 lysdioden lyser 1 sekund for bekræftelse af korrekt registrering. 
CH 2 knappen er til registrering af sensorer nummer 20-49. 
Hvis kanalens lysdiode blinker 2 gange og  regitrerings tilstanden afsluttes, er der ikke flere ledige pladser 

på kanalen. 
Bem: Hold mere end 1 meters afstand mellem transcieveren og den trådløse enhed under registreringen. 
3. Slet (alle) ID koder for trådløst udstyr:  

Trin1: Tryk REG kontakten for at aktivere CH1 eller CH2 registrerings tilstand. 
Resultat: Kanalens lysdiode blinker for bekræftelse af registrerings tilstand. 
Trin 2: Tryk på ERA kontakten mere end et sekund for sletning af de gamle ID koder. 
Resultat: Kanalens lysdiode vil blinke 2 gange for markering af korrekt sletning. 
4. Indlæs alarm centrallens ID kode i sensor transceiveren: 

Trin1: Tryk REG kontakten for at aktivere CH1/2 registrerings tilstand. (CH1 og CH2 lysdioder blinker) 
Trin2: Tryk TX knappen på alarm centrallens transceiver modul inden 30 sekunder. 
5. Indlæs transceiver ID kode i trådløs udendørs sirene, trådløs betjeningspanel eller 230V kontakt: 

Trin1: Tryk registrer kontakt på FS148S/FS310W eller FS172 for at aktivere ID kode registrerings tilstand. 
Trin 2: Tryk transcieverns TX kontakt for at sende ID koden til den udendørs sirene eller 230V kontakt.  
Resultat: Den udendørs sirenes – eller 230V kontakts - lysdiode lyser 1 sekund for bekræftelse af korrekt 
registrering af ID kode. 

� Specifikationer：：：： 
1. Strømforsyning: AC220-240V. 
2. Effektforbrug under opvarmning: 1000W. 
3. Opvarmningstid: 10 minutter. 
4. Effektforbrug: 60W. 
5. Tåge-generering: 300 m3/ per minut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dækningsområde: 8M X 8M X 2.5M. 
7. Pose-indhold : 500 c.c. (0.5 Liter) 
8. Forbrugshastighed: 18 minutter / per liter 
9. Dimension: 43.5 L x 29.7 B x 13.6 H cm 
10. Vægt: Ca.15 kg, dog 16.5kg inkl. beslag. 
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� TILBEHØR: 
-   FS122 Trådløs bevægelses sensor - 

� BESKRIVELSE:  

1. TX LED: Lysdioden lyser ved signalafgivelse ved bevægelses detektering – eller lav batteristand. 
2. JP7 pin: Lukket: TX LED i funktion, åben: TX LED ude af funktion.   
3. Gang test LED: Lyser ved bevægelses detektering.         
4. JP1 pin   : Lukket: Gang test LED i funktion,                      

åben: Gang test LED ude af funktion..                             
5. Sabotage kontakt: Udløses ved åbning af dækslet. 
6. JP5: Indstil tidsperiode for “gentagen udløsning”:  

Lukket (HI) 60sekunder, åben (LO) 180 sekunder (sparer batteri)                 
7. JP6 pin: Lukket (HI) auto rapport “til”, åben (LO) auto rapport “fra”. 
8. Trimme potentiometer:                                         

Justerer PIR bevægelses følsomhed – rækker fra 6 til12 meter. 
 

� INSTALLATION: 
1. Åben front-dækslet for at montere et CR123A 3V Litium batteri. 
2. Indstil transcieveren til at modtage ID kode på sensor nummer 20-49 (CH2). 

Tryk og slip sabotage kontakten for at sende ID koden til transcieveren. 
1. Placer PIR sensoren mere end 2 meter over gulvniveau. 
2. Fastgør monteringsbeslaget på væggen. 
3. For opnåelse af maksimal dækning anbefales en placering i et hjørne. 
4. Når den tændes er den indstillet til gang-test de første 30sekunder. 
5. Åbning af frontdækslet udløser sabotage alarm, denne vil blive sendt til tåge-kanonen. 
6. Ved lav batteri stand: Batterispænding på 2.4 Volt udløser en “lavt batteri” kode til tåge-kanonen. 
 

� TEST: 
1. Kontroller at ID koden er registreret korrekt i tåge-kanonen. 
2. Passer gennem det overvågede område med ca. 1 skridt pr. Sekund – og betragt lysdioden. 
3. Lysdioden skal lyse hver gang det overvågede område passeres. 
4. Med trimme potentiometeret kan rækkevidden ændres mellem 6 og 12 meter 

Helt afhængig af hvor stor rummet er. 
5. Det overvågede område (angivelser i meter): 
 
� SPECIFIKATIONER:  
1. Strømforsyning: CR123A 3V litium batteri. 
2. Stand-by / arbejdsforbrug: 25uA /5mA (Max). 
3. Arbejdsfrekvens: 433.92 eller 869.25MHz. 
4. Arbejdstemperatur: -10℃ to 40℃.  
5. Dimensioner: 120 L x 70 B x 45 H (mm). Vægt: 180g. 
6. Batteri levetid: Omkring 2 år. 
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-  FS131L Magnetisk dør/vindues kontakt  - 
� BESKRIVELSE: 
1. PANIK knap: Tryk Panik knappen for at aktivere panik alarm. 

2. LED indikator：Lyser ved udløsning – eller ved lav batteristand. 

3. Magnetisk “Reed” sensor：Detekterer åbning eller lukning af dør/vindue.. 
4. JP3 pin: Lukket: auto rapport er “til”, åben: auto rapport er “fra”. 

5. Sabotage kontakt：Aktiveres når batteridækslet fjernes. 
6. JP2 pin: Lukket er ”status om dør/vindue står åben tast 7# på LCD panelet”. 

7. Udvidelses NC terminal：Normal Close er for kablet sensorer. 

 
                                                                                                 1                                     2 
 
                                                                                                 3                                     4 
 
 
                                                                                                                                        5 

                    F               6 
     Magnet                                                                                                                      7 

     FS131L D/W Magnetisk Sensor 
 

� INSTALLATION: 

1. Åben batteridækslet for isættelse af batteri. 
2. Indstil transcieveren til at modtage ID kode på sensor nummer 20-49 (CH2). 
Tryk og slip sabotage kontakten for at sende ID koden til transcieveren. 
3. NC terminalen er en udvidelses option for en (yderligere) kablet reed sensor eller en glas-bruds sensor. 

“Lusen” i terminalen fjernes før forbindelse. 
 
� TEST:  
1. Kontroller at ID koden er registreret korrekt i tåge-kanonen. 
2. Tryk PANIC knappen for at udløse panik alarm på tåge-kanonen. 
3. Åben dør eller vindue for aktivere kontakten og observere tåge-kanonens reaktion. 
4. Åben batteridækslet for aktivere sabotage kontakt. Der sendes sabotage alarm kode til tåge-kanonen. 
5. Ved lav batteri stand: Batterispænding på 2.4 Volt udløser en “lavt batteri” kode til tåge-kanonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Specifikationer:  
1. Strømforsyning: DC3V CR123A litium batteri  
2.Stand-by / arbejdsstrøm: 8uA /5mA (Max).  
3. Arbejdsfrekvens: 433.92 or 869.25MHz. 
 

 

15 mm 
MAX 

 

15 mm  
MAX 

FIO 2x24AWG 

4. Arbejdstemperatur: -10℃ to 60℃ 

5. Dimension: 100 L x 30 B x 20 H(mm), Vægt: 100g 
6.Batteri levetid: Ca. 3 år. 
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- FS148S Trådløs udendørs sirene med stroboskop-lys - 
FS148S Basis sæt 

1. FS148S Trådløs udendørs sirene med Strobe-lys 
2. FS190A AC adapter 230V DC 9-16V 
3. FS193 Genopladeligt backup batteri.  
 
 
 
  
                                                                   FS148R (rød)       FS148S (hvid) 

Trådløs udendørs sirene med stroboskop lys 
� BESKRIVELSE:      
 
 
 
                                                                           12 
 
 
 11  13 
 

                                                                          14 
 
 
 
1. CN6: Output til alarm lys. Ved etablering af Tilkoblet tilstand tændes lyset og alarm mode vil flash. 
2. CN4: Væg sabotage kontakt input, der afgives alarm, hvis sirenen fjernes fra væggen. 
3. SW2: For registrering af ID koder: Tryk vil aktivere registrerings tilstand 30 sekunder. 
4. SW3: Slet ID kode kontakt: Tryk vil slette alle registrerede ID koder. 
5. SW1: Dæksel sabotage kontakt. Der afgives alarm hvis dækslet fjernes. 
6. JP1: Med pinden i øverste position vil lyset i tilstand Tilkoblet blinke hvert 10. sekund, i nederste 

position vil lyset kun blinke 10 gange – og så slukkes. 
7. LED1: For modtagelse af ID koder: 

Ved korrekt modtagelse af ID-kode lyser lysdioden 1sekund. 
Når sirenen bringes i ID kode registrerings tilstand blinker den. 

8. VR2: Volumen kontrol for alarm lyd-niveau, drej med uret for at øge. 
9. VR1: Volumen kontrol for “du”signal lyd-niveau, drej med uret for at øge. 
10. DC jack: DC strømforsynings bøsning: DC 9-16V input. 
11. CN5: Lydgiverens output til sirenen. 
12. CN1: Backup batteri 7.2-9V input.  
 

� Lyd-signalering: 
1. Fejlagtig opsætning = Lang “beep” lyd. (lav batteristand eller sabotage kontakt) 
2. Etablering af Frakoblet tilstand = 5 “du” lyde. 
3. Etablering af Tilkoblet tilstand = “du du” lyd. 
4. Ved korrekt ID kode registrering = Lang “beep” lyd. 
 

� Grundlæggende indstilling: 
1. Tilslut strømforsyningen (DC9-16V) til bøsningen og sæt JP1 til den ønskede tilstand. Der afgives 5 

“du” lyde til indikering af Frakoblet tilstand. 
2. Bem: Hold mere end 1 meters afstand mellem sirenen og de trådløse enheder ved ID-kode 

registreringen. 
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        Etabler ID kode registrerings tilstand for den trådløse sirene: 

Trin 1: Tryk register kontakt (på sirenen) for at etablere registreringstilstand. 

Trin 2: Tryk “5＃” inden 30 sekunder på betjeningspanelet. 
Resultat: En lang “beep” lyd afgives for markering af korret ID kode registrering. 

3. Etabler ID kode sirenens registreringstilstand for registrering af tåge-kanonen: 
Trin 1: Etabler ID kode registreringstilstand for sensor nummer 20-49. 
Trin 2: Tryk og slip kanonens sabotage knap for at sende ID koden til registrering. 

Resultat: Der gives en “du” lyd og LCD displayet viser sensor nummer for at bekræfte korrekt ID kode 
registrering. 
 

� Funktions Beskrivelse: 
1. “Modtage” lysdioden reagerer som følger: 

Ved modtagelse eller afsendelse af kode lyser den 1 sekund. 
Ved modtagelse af ID koder inden for de 30 sekunder blinker den. 
Ved sletning af ID koder blinker den 2 gange. 

2.  “Hændelses” lysdioden reagerer som følger: 
  Frakoblet tilstand: Slukket. Tilkoblet tilstand: Blinker hvert 10. sekund – eller 10 gange og slukkes så. 
3. Der kan afgives en alarmlyd på 110dB og stroboskop lyset blinker. Alarm lyden ophører efter 60 eller 

180 sekunder, men stroboskop lyset fortsætter indtil alarmen Frakoblet. 
4. Ved sabotage alarm – eller lav batteritilstand detekteres afgives en lang “du” lyd og lysdioden vil blinke i 
såvel Frakoblet som Tilkoblet tilstand. 
5. Efter alarm signal er modtaget fra tåge-kanonen udløses sirenens alarm. Alarm lyden standser ved 

etablering af Frakoblet tilstand – eller “time-out”. 
 

� Specifikationer： 

1. Strømforsyning: DC 9-16V 230V AC adapter 5.  Batteri Backup tid: 24 timer (Min). 
2.  Stand-by forbrug: 30mA (Max) 6.  Arbejdstemperatur: -10℃ til 60℃. 
3. Arbejdsstrøm: 300mA (Max) 7.  Dimension: 260 L x 150 B x 60 H(mm) 
4. Modtage rækkevidde: 200 meter i åbent terræn       8.  Vægt: 635 g 
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-  FS154S Fjernbetjening (4 knapper)  -   
� INSTALLATION:  
1. Tryk PANIK og FRA knappen samtidigt i 2 sekunder for at tænde. (default) 
2. Tryk PANIK og FRA knappen samtidigt i 2 sekunder for at slukke. 
3. LED indikator: Lyser for at vise fjernbetjeningens funktion eller lav batteristand. 
4. Hvis tryk på enhver knap medfører at lysdioden blinker betyder det lav batteristand. 
5. Tryk på en knap under ½ sekunds varighed udløser ingen funktion. 
6. Tryk på en knap over ½ sekunds varighed udløser funktionen. 
7. Tryk på REG kontakten: Den røde lysdiode blinker for at bekræfte at fjernbetjeningen 
er klar til at sende sin ID-kode. 
8. Tryk på TIL knappen for at sende ID koden inden de 30 sekunder. 
 

           FS154S Fjernbetjening (4 knapper) 
 
 

� Betjening:                                 
1. Tryk på PANIK knappen kan udløse tåge-afgivelse fra kanonen. 
2. Tryk på TIL/DEL knappen etablerer Tilkoblet tilstand. (lysdioden blinker langsomt grønt under 

guarding status) 
3. Tryk på FRA knappen etablerer Frakoblet tilstand og/eller standser tåge-afgivelse. 

 
 

 
� Specifikationer: 

1. Strømforsyning：DC3V 2032 litium batteri. 

2. Stand-by /Arbejdsstrøm：5uA/6mA. 
3. Batteri levetid: Mere end 1 år. 
 
 
 
 
Indstilling med en UPS (back-up) installeret. 

 

 
Indstilling af on/off for UPS (Un-interrupted Power Supply) funktion: 
Sæt DIP Switch #2 (nummer 16 på diagrammet) i ON position, lysdioden (nummer 15 på diagrammet) vil da 

blinke rødt og grønt samtidigt. Tryk derefter knap PB2 (nummer 17 på diagrammet) i 5 sekunder for at 
frakoble UPS tilstanden. Bemærk, at hvis UPS tilstanden i forvejen er frakoblet, vil tryk på knap PB2 (nummer 
17 on PCB) i 5 sekunder i stedet tilkoble UPS tilstanden. 
 
 

 

 

 

 
 

4. Arbejds frekvens: 433.92MHz eller 869.25MHz. 
5. Arbejds temperatur: -10℃ til 60℃. 
6. Dimension: 60 L x30 B x12 Hmm. Vægt: 30g 
 


