Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaart RADEMACHER Geräte-Elektronik
GmbH 2-kanaalsmicrohandzender voldoet aan
RP-MHS-RF63 van de richtlijn 2014/53/EU (radioapparatuurrichtlijn).
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
is verkrijgbaar op het volgende internetadres:
www.rademacher.de/ce

2-kanaalsmicrohandzender
RP-MHS-RF63
Artikelnr. 8000 00 55

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede, Duitsland
info@rademacher.de
www.rademacher.de
Service:
Telefoon 01807 933-171*
Fax +49 2872 933-253
service@rademacher.de
* 30 seconden gratis, daarna 14 cent/minuut via het Duitse
netwerk voor vaste telefonie, max. 42 cent/minuut via het
Duitse netwerk voor mobiele telefonie (geldt alleen in
Duitsland)

VBD 607-9 (08.17)

Geachte klant,
met de aanschaf van de handzender heeft u gekozen voor een
kwaliteitsproduct van het bedrijf RADEMACHER. Wij danken u
2
voor uw vertrouwen!
1
Aanmelding bij de ontvanger
Hoe u de handzender bij uw ontvanger
aanmeldt (o.a. besturing, aandrijving), kunt
u nalezen in de bedieningshandleiding
van het betreffende apparaat. Gebruik de
handzender uitsluitend voor apparaten van
de firma RADEMACHER.
Technische gegevens
Art.nr: 		
Frequentie: 		
Veiligheidscodering:
Bedrijfsspanning:
Gewicht incl. batterij:
Afmetingen: 		

8000 00 55
433.92 MHz AM
Keeloq
12V, 27A
ca. 38 g
(BxHxD): 38 x 65 x 11 mm

Vervanging batterij
Mocht de reikwijdte van de zender verminderen, of het
controlelampje van de zender bij indrukken niet meer oplichten,
dan moeten de batterijen vervangen worden. Gebruik alleen
vervangende batterijen van het juiste type en let bij het plaatsen
op de juiste positie van de polen.
Doe na vervanging de oude batterijen in de speciaal daarvoor
bedoelde afvalbakken.

Garantievoorwaarden
RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH verleent 24 maanden
garantie voor nieuwe apparaten die in overeenstemming
met deze handleiding gemonteerd zijn. De garantie dekt alle
constructie-, materiaal- en fabricagefouten. De wettelijke
aanspraak op garantie blijft hierdoor onverminderd van kracht.
Niet onder de garantie vallen:
• Onjuiste montage of installatie
• Niet in acht nemen van de montage- en bedieningshandleiding
• Ondeskundige bediening of ondeskundig gebruik
• Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloeden
• Reparaties en veranderingen door derden en/of niet-bevoegde
personen
• Gebruik van ongeschikt toebehoren
• Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanning (bijv.
blikseminslag)
• Functiestoringen veroorzaakt door overlappende radiografische
frequenties en andere radiografische storingen
Voorwaarde voor de garantie is dat het nieuwe apparaat bij een
geautoriseerde vakhandel is gekocht. Als bewijsstuk hiervoor
geldt een kopie van de factuur. Gebreken die binnen de
garantieperiode optreden, zal RADEMACHER kosteloos
verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende
onderdelen, ofwel door levering van een gelijkwaardig of een
nieuw apparaat. Vervangende leveringen of reparaties die
onder de garantie vallen, leiden niet tot verlenging van de
oorspronkelijke garantieperiode.
Let op:
Controleer voor een reclamatie of de batterijen voldoende
geladen zijn!

