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ATTENTIE 
Lees deze handleiding aandachtig voor ingebruikname van het 
product. Enkele veel voorkomende handelingen zullen worden 
uitgelegd. (Normaal zal het niet nodig zijn om alle 
onderstaande handelingen te verrichten bij ingebruikname.) 
 
Installeren van de display-unit   
Bevestig de metalen beugel aan de display-unit met de 2 zwarte knoppen 
met schroefdraad. 
U kunt het apparaat ophangen aan deze beugel. De lengte van de kabel is 
circa 2 meter. 
 
Normaal gesproken is uw display na het aansluiten op het lichtnet nu 
gereed voor gebruik. 
Indien het nog niet werkt, kan het mogelijk zijn dat er een reset moet 
plaatsvinden. 
 
Het gebruik van het systeem: 
U laat het volgende getal verschijnen door op de ‘next’ knop op de 
afstandbediening te drukken. 
 
U kunt sneller in de getallen omhoog springen door de ‘next’ knop 
ingedrukt te houden. 
 
U kunt het getal nogmaals oproepen voor een verduidelijking, door 
éénmaal kort op de ‘C’ toets te drukken. 
 
Resetten naar het getal ‘0’ met knop op het display 
Door de toets ‘CODE’ op de achterkant van het display kort in te drukken, 
wordt de display gereset naar NUL. 
 
Het scherm zal na de reset de instellingen weergeven. 

1. het testen van de 7-segment cijfers (cijfer 88) 
2. geluidstest 
3. de huidige frequentie van het cijferdisplay (c0,c1,c2 … c15,SL) 
4. type visualisatie van de cijfers (f1,f2 …f6) 
5. type geluid bij de bediening van het display (s1,s2,s3,s4) 
6. standby (t0: standby staat uit, t1: standby na 15 minuten) 

 
Reset met de afstandsbediening de display-unit naar getal 0 
Houdt de ‘C’ knop op de afstandbediening ingedrukt, eerst zal het rode 
lampje gaan branden, daarna knipperen en daarna weer stoppen met 
knipperen. Wanneer het lampje is opgehouden met knipperen drukt u op 
de ‘next’ knop terwijl u de ‘C’ knop niet los laat. 
Er zal een geluidssignaal (en een groen lampje op de afstandbediening) 
aangeven en dat het display weer naar 0 gaat. 
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Display reageert niet op de afstandbediening 
Komt veel voor wanneer de ‘C’ knop bij het resetten (met de 
afstandsbediening) eerder wordt losgelaten dan dat de ‘next’ knop wordt 
ingedrukt. Of wanneer de ‘code’ knop op het display te lang is 
vastgehouden. 
Zie frequentie van de afstandbediening wijzigen / resetten naar C0. 
 
Frequentie van de afstandbediening instellen/wijzigen 
Indien het display storingen geeft (met bijvoorbeeld een ander apparaat in 
de omgeving) of niet goed reageert op de draadloze afstandbediening, kan 
het zijn dat u de draadloze frequentie moet wijzigen.  
 
Druk hiervoor de ‘C’ knop op de afstandbediening in en houd deze 
ingedrukt. Eerst zal het rode lampje gaan branden, daarna knipperen en 
daarna weer stoppen met knipperen. Wanneer u hierna de knop loslaat 
gaat het groene lampje langzaam knipperen. Tel het aantal keer dat het 
lampje oplicht, en wanneer deze een aantal keer geknipperd heeft drukt u 
op de ‘next’ toets (houd deze even ingedrukt).  
Druk hierna op de ‘code’ knop op het display en houdt deze ingedrukt, het 
getal achter de letter ‘C’ zal veranderen. Laat deze los als het getal 
verschijnt dat gelijk is aan het aantal keer dat het groene lampje op de 
afstandbediening heeft geknipperd voordat u op de ‘next’ knop drukte.  
 
(Voorbeeld: Het groene lampje op de afstandbediening knippert 3 keer, 
dan drukt u op ‘next’. Nu moet het display op C3 worden ingesteld.) 
 
De standaard frequentie C0 resetten 
De standaard frequentie C0 wordt weer op de afstandbediening ingesteld 
door bij het langzaam knipperende groene lampje ‘niet’ op de Next knop 
te drukken maar te wachten tot het knipperen ophoudt.  
Dit is de makkelijkste manier van resetten van de afstandbediening, 
indien u geen aangepaste frequentie gebruikt. 
 
De instelling ‘SL’ op het display is voor het gebruik van de 
afstandbediening met draad. 
 
Lege batterij in de afstandbediening 
Wanneer er geen lampje brandt op het moment dat u op de ‘next’ knop 
drukt, is de batterij van de afstandbediening mogelijk leeg. 
 
 
Instellingen van de display unit wijzigen 
Door de ‘code’ knop op het display ingedrukt te houden komt u in het 
instellingen menu. 
Na de hiervoor genoemde frequentie instellingen komen de volgende 
instellingsmogelijkheden: 
 
Geluidsinstellingen wijzigen 
Het is mogelijk om het geluidssignaal te veranderen. Druk de ‘code’ knop 
op de display in en houdt deze ingedrukt. Het menu zal eerst door de 
getallen bladeren achter ‘C’ dan ‘F’, blijf de knop indrukken. U zult daarna 
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ook getallen in de 50 tegenkomen. Deze getallen zijn de verschillende 
geluidssignalen. Laat de knop los en test het geluid. Is het niet naar wens, 
herhaal bovenstaand proces en stel nu een ander getal in. 
S1 (weergave als ‘51’) t/m S3 (53) zijn de verschillende geluiden. S4 (54) 
is géén geluid. 
 
Visualisatie wijzigen 
Om de weergave van de cijfers op het scherm te wijzigen houdt u dezelfde 
werkwijze aan als bij de geluidsinstellingen, maar nu stopt u bij een getal 
bij ‘F’.  
 
Standby modus wijzigen 
Om het scherm na 15 minuten op standby te laten springen, volgt u 
dezelfde werkwijze als de eerder genoemde instellingen, alleen laat u nu 
de knop los bij de nummers bij ‘T’. 
T0 is standby uit. T1 is standby na 15 minuten niet gebruiken van het 
apparaat. 
Het scherm gaat weer aan wanneer u de afstandbediening gebruikt. 
 
 


