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1. Obecně
Vážený zákazníku,
zakoupením rádiového ručního vysílače GEIGER jste se rozhodl/a pro kvalitní produkt 
společnosti GEIGER.
Děkujeme vám za vaše rozhodnutí a v námi projevenou důvěru.

2. Záruka
V případě nesprávné instalace, která je v rozporu s montážním a provozním návodem a/nebo 
konstrukčních změn, provedených na výrobku, zaniká zákonná a smluvní záruka za věcné 
vady, jakož i ručení za výrobek.

3. Bezpečnostní pokyny, specifické pro ruční vysílač
Zabraňte poškození výrobku:

 f Zabraňte nárazům
 f Nedovolte, aby ruční vysílač spadl na zem
 f Neponořujte ruční vysílač do kapalin a chraňte jej před stříkající vodou.
 f K čištění ručního vysílače nepoužívejte žádná abraziva ani rozpouštědla,  

nýbrž otřete povrch vysílače měkkým, navlčeným hadříkem.

4. Rozsah dodávky
• ruční vysílač
• knoflíková baterie typu CR2032 (přiložena)
• krátký návod

5. Ruční vysílač Remote AIR v přehledu
Č. funkce

1 Zobrazení kanálu a automatického clonění (žlutá)
Kanál 1: 1x krátké bliknutí
Kanál 2: 2x krátké bliknutí
Kanál 3: 3x krátké bliknutí
Automatické clonění: 1x dlouhé bliknutí

2 Tlačítko STOP

3 Tlačítko volby kanálu DOPRAVA

4 Tlačítko NAHORU

5 Tlačítko volby kanálu DOLEVA

6 Tlačítko DOLŮ

6. Vkládání/výměna baterie 
Sejměte kryt na zadní straně ručního vysílače pomocí mince 
(otáčením proti směru hodinových ručiček) a vložte dodávanou 
nebo novou baterii. K uzavření kryt opět nasaďte a pomocí mince 
otáčejte ve směru hodinových ručiček.
Baterie vyměňte, jakmile již indikátor při stisknutí obslužného tlačítka nesvítí. Baterie vyměňujte 
pouze za baterie shodného typu (CR2032). 

7. Zaučení ručního vysílače Remote AIR na motoru GEIGER
Zaučení ručního vysílače na motoru a nastavení koncových poloh naleznete v návodě k 
obsluze motoru.

 I Ruční vysílač Remote AIR nelze integrovat do ovládání Smart Home 
firmy Loxone. 
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8. Zapnutí, resp. vypnutí automatického clonění
Postup pro zapnutí, resp. vypnutí automatického clonění najdete v návodu k obsluze  
meteorologické stanice AIR.

9. Technické údaje
Vysílací kmitočet 868 MHz
Teplotní rozsah -0°C až +55°C
Rozměry 106 x 34 x 10 mm
Krytí IP 20
Napájení napětím 3V Typ CR2032 

Technické změny vyhrazeny   

10. Prohlášení o shodě
Vysílač je v souladu s technickými požadavky Evropského společenství, nese označení CE a 
lze jej použít ve všech zemích EU a ve Švýcarsku bez registrace.
Prohlášení o shodě k ručnímu vysílači naleznete na webových stránkách www.geiger.de

11. Upozornění k likvidaci
Likvidace obalových materiálů
Obalové materiály jsou suroviny, čímž jsou opět použitelné. Zlikvidujte je řádně v zájmu ochrany 
životního prostředí! 

Likvidace elektrických a elektronických přístrojů
Elektrické a elektronické přístroje se v souladu s EU směrnicí musí sbírat a zlikvidovat 
separátně.
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V případě technických dotazů je Vám rád k dispozici náš servisní tým 
na tel. čísle +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


