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1. Algemeen 
Geachte klant, 
met de aanschaf van een GEIGER draadloze radiografische handzender heeft u gekozen voor 
een GEIGER kwaliteitsproduct. 
Hartelijk dank voor uw keuze en uw vertrouwen in ons product. 

2. Garantie 
Bij onjuiste installatie, d.w.z. op een andere manier dan in de handleiding beschreven,  
en/of veranderingen aan de constructie, komt de wettelijke en contractueel overeengekomen 
garantie voor gebreken en productaansprakelijkheid te vervallen. 

3. Specifieke veiligheidsinstructies voor de handzender 
Voorkom schade aan het product: 

 f Voorkom stoten. 
 f Laat de handzender niet vallen. 
 f Dompel de handzender niet onder in vloeistoffen en bescherm de handzender tegen 

spatwater. 
 f Gebruik voor het reinigen van de handzender geen schurende schoonmaakmiddelen 

of oplosmiddelen. Reinig het oppervlak met een zachte, iets bevochtigde doek. 

4. Omvang van de levering 
• Handzender 
• Batterij type knoopcel CR2032 (los meegeleverd) 
• Korte handleiding 

5. Overzicht van de handzender Remote AIR
Nr. Functie

1 Indicatie kanaal en zonautomaat (geel) 
Kanaal 1: 1x kort knipperen 
Kanaal 2: 2x kort knipperen 
Kanaal 3: 3x kort knipperen 
Zonautomaat: 1x lang knipperen 

2 Toets STOP

3 Toets kanaalkeuze RECHTS 

4 Toets OMHOOG 

5 Toets kanaalkeuze LINKS 

6 Toets OMLAAG 

6. Batterij plaatsen / vervangen 
Verwijder het deksel op de achterkant van de handzender met 
een munt (linksom draaien) en plaats de los meegeleverde of een 
nieuwe batterij. Plaats vervolgens het deksel weer terug en draai 
het deksel met een munt rechtsom weer vast. 
Vervang de batterijen zodra de indicatie bij indrukken van een toets niet meer brandt.  
Vervang de batterij uitsluitend voor een identieke batterij van het type CR3032. 

7. Handzender Remote AIR inregelen op een GEIGER motor 
Voor het inregelen van de handzender op de motor en het instellen van de eindposities kunt u 
de handleiding van de motor raadplegen.

 I De handzender Remote AIR kan niet in de Smart Home besturing van 
Loxone worden geïntegreerd.
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8. Zonautomaat in- resp. uitschakelen 
Voor het in- resp. uitschakelen van de zonautomaat kunt u de handleiding van het weerstation 
AIR raadplegen. 

9. Technische gegevens 
Zendfrequentie 868 MHz
Bedrijfstemperatuur -0°C tot +55°C
Afmetingen 106 x 34 x 10 mm
Beschermklasse IP 20
Voeding 3V Typ CR2032 

Onder voor behoud van technische wijzigingen   

10. Verklaring van conformiteit 
De zender voldoet aan de technische voorschriften van de EU, is voorzien van het 
CE-keurmerk en kan zonder aanmelding worden gebruikt in alle landen van de EU en 
Zwitserland. 
De verklaring van conformiteit voor de wandzender vindt op: www.geiger.de

11. Afvoervoorschriften 
Afvoer van verpakkingsmaterialen 
Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en zo herbruikbaar. Uit zorg voor de milieubescher- 
ming voert u dit op een correcte manier af! 

Afvoer van elektrische en elektronische toestellen 
Elektrische en elektronische toestellen moeten in overeenstemming met de EU-richtlijn afzon-
derlijk worden geregistreerd en afgevoerd. 
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Bij technische vragen staat ons service-team graag ter beschikking 
op het nummer +49 (0) 7142 938 333.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230 
info@geiger.de | www.geiger.de


