NEMEF radiografische afstandsbediening
De Nemef afstandsbediening is, in combinatie met de juiste programmeerkaart, geschikt voor
gebruik met de Nemef Radaris producten.
Alvorens de afstandsbediening gebruikt kan worden dient deze te worden aangemeld bij het
product waarvoor het gebruikt gaat worden, raadpleeg daarvoor de handleiding van het
betreffende product.
De afstandsbediening wordt standaard geleverd met 1 programmeerkaart ten behoeve van de
Radaris producten, echter voor de Radaris Evolution producten wordt hij zonder
programmeerkaart geleverd, het programmeren gebeurt hierbij via de programmeerkaart die
bij de Radaris Evolution set wordt geleverd.
Transponders
In de afstandsbediening is ruimte voor een Tiprox transponder.
Dit is dezelfde transponder als in ons artikel 5625 (de groene tag), tevens kan hij worden
voorzien van een Mifare transponder.
Batterij
De in de afstandsbediening gebruikte batterij is een 3V lithium batterij van het type CR1632.
Deze batterij heeft een levensduur van ongeveer 3 jaar indien de afstandsbediening 10 maal
per dag wordt gebruikt.
De levensduur van de batterij is niet alleen afhankelijk van het aantal malen dat de
afstandsbediening wordt gebruikt, maar wordt mede bepaald door factoren als de tijd dat de
afstandsbediening niet wordt gebruikt, omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, enz. Daarom
is het te overwegen de batterij preventief bijvoorbeeld jaarlijks te vervangen.

Lithium batterijen t.b.v. de Radaris afstandbedieningen
Lithium batterijen hebben de eigenschap als ze geruime tijd niet zijn gebruikt dat deze in
ruststand komen, hierdoor kan het zijn dat bij het eerste gebruik van de afstandbediening
men in eerste instantie éénmalig de knoppen dient te bedienen na ongeveer 15 minuten zijn
de batterijen geactiveerd voor gebruik.
De batterij kan als volgt vervangen worden:
● Verwijder het schroefje aan de onderkant van de afstandsbediening met een TORX TX6
schroevendraaier.
● Open de behuizing door voorzichtig de beide helften van elkaar te trekken. Begin daarbij
aan de kant waar ook het schroefje zat.
● Neem de PCB uit de behuizing en verwijder de lege batterij door deze onder de metalen
houder weg te schuiven.
● Plaats een nieuwe batterij. Gebruik daarvoor alleen batterijen van het type CR1632!
LET OP: Raak de nieuwe batterij niet aan, gebruik een schone tissue om de batterij
vast te houden. Dit voorkomt dat de batterij als gevolg van op de huid aanwezige
zuren, versnelt leeg zal raken.
LET OP: Indien de batterij niet goed geplaatst wordt bestaat de kans dat de
Afstandsbediening onherstelbaar beschadigd wordt. Zowel op de batterij als op de
metalen houder zijn een + teken aangebracht. De + kant van de batterij moet contact
maken met de metalen houder.
● Plaats de PCB terug in de behuizing
● Sluit de behuizing, zodanig dat de beide helften in elkaar klikken en breng vervolgens
voorzichtig het schroefje weer aan.

Specificaties
Behuizing:
Knoppen:
Zendfrequentie:
Beveiliging:
Batterij:
Batterij levensduur:
Afmetingen:
Kleur:
Aantal knoppen:

ABS
SEBS
868 MHz
Uniek ID en Rolling code
1 stuk 3V Lithium, type CR1632
3 jaar bij 10 bedieningen per dag
64mm x 25mm x 11mm
Lichtgrijs
3 stuks

Producten en hun bestelcodes
Afstandsbediening met 1 kaart voor bediening met 1 knop : 5690/01
Afstandsbediening met 2 kaarten voor bediening met 2 knoppen : 5690/02
Afstandsbediening met 3 kaarten voor bediening met 3 knoppen : 5690/03
Afstandsbediening met 1 kaart voor bediening met 1 knop inclusief transponder: 5691/01
Afstandsbediening met 2 kaarten voor bediening met 2 knoppen inclusief transponder:
5691/02
Afstandsbediening met 3 kaarten voor bediening met 3 knoppen inclusief transponder:
5691/03
Afstandbediening voor de Radaris Evolution met 3 te programmeren knoppen: 7317/01
Afstandbediening voor de Radaris Evolution met 3 te programmeren knoppen met ingebouwde
Mifare transponder: 7317/02
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