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1. Functieoverzicht 

 

De handzender BF315 is een draadloze zender waarmee u 24V aandrijvingen van het type EYD1624 en 

EYD2524 van SIRO handmatig op afstand kunt bedienen.  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de BF315 kunt u maximaal 14 aandrijvingen afzonderlijk bedienen. U gebruikt de kanaaltoetsen om 

het kanaal van de betreffende aandrijving te definiëren voordat u afzonderlijke aandrijvingen leert.  

 

Kanaal AL is gereserveerd voor de aansturing van alle aangesloten kanalen, waarmee je alle aandrijvingen 

tegelijk kunt aansturen.    

 

 

2. Opstarten / batterij vervangen 
 

1. Draai de handzender op zijn achterkant. 

2. Druk de twee plastic clips tegelijkertijd met duim en wijsvinger naar binnen en houd ze ingedrukt. 

3. Gebruik de vingernagel van uw andere hand om het batterijvak open te duwen. 

4. Draai de handzender naar voren en trek het batterijvak helemaal naar buiten. 

5. Plaats de batterij in het batterijvak met de positieve pool naar boven. 

6. Sluit het batterijvak.                                           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op de inleerprocedure en de eindpositie-inrichting in de gebruiksaanwijzing van de aandrijving die u 

heeft ontvangen.  

 

 

 

 

 

voorkant terug 

1. Kanaalweergave 

2. OMHOOG-knop 

3. STOP-knop 

4. OMLAAG-knop 

5. Kanaaltoets omhoog 

6. Kanaaltoets omlaag 

7. LIMIT-toets (L) 

8. CONFIRM-toets (C) 

9. Batterijvak 

Druk de clips samen naar buiten duwen Batterij plaatsen 

 (pluspool bovenaan) 

Sluit de batterij 
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        3. Technische specificaties 
 

Technische specificaties  

Stroomvoorziening: 3Volt 

Baterij type: CR2430 

Werkstroom: ≤12mA 

Beschermingsklasse: IP 30 

Werktemperatuur: -20°C tot +60°C 

kanalen: 15 

compatibiliteit: SIRO EYD Serie 

 

4. Garantievoorwaarde 
 

SIRO aandrijf- en besturingstechniek geeft 2 jaar garantie op nieuwe bedieningselementen die correct zijn 

geïnstalleerd en bediend volgens de montagehandleiding. De garantie dekt alle ontwerp-, materiaal- en 

fabricagefouten. 

SIRO verhelpt defecten die zich binnen de garantieperiode voordoen kosteloos door reparatie of 

vervanging van de betreffende onderdelen of door levering van een gelijkwaardig en / of nieuw product. 

Een vervangende levering of reparatie om garantieredenen leidt niet tot een algemene verlenging van de 

oorspronkelijke garantietermijn. 


