BREL motors is onderdeel van:
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Handleiding Brel handzender met tijdklok

Type DC-458 en DC-920
Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit
leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

____________________________________________________
Technisch gegevens van de handzender

Type DC-458 en DC-920

Opmerking:

•

Batterij type:

3V CR2430

Het tijdsverschil tussen het

•

Zendfrequentie:

433,92MHz

automatisch omhoog en

•

Zendvermogen:

10 MW

omlaag sturen moet

•

Zendbereik:

200 meter open veld

minimaal 32 minuten zijn,

35 meter en 2

anders zal er ERROR

betonnen muren.

op de display verschijnen.

____________________________________________________
Technisch gegevens van de handzender

Werkt met deze BREL motoren en ontvangers:
Motoren:
Ontvangers:

MR, MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ.
DC-50, DC-101, DC-109, DC-114, DC-227, DC-252, DC-253, DC-292.

____________________________________________________
Het inlezen van meerdere handzenders in het geheugen van de motor
2xP2
1xP2

Druk 2x op de
P2 toets bestaande
zender a.

Druk 1x op de
P2 toets van de
extra zender b.

Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

Het programmeren
van de nieuwe
zender is klaar.
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____________________________________________________
De huidige tijd instellen

Druk de
mode
toets in.
Ga naar
handmatige
instelling.

Druk 5 sec.
de tijd
toets in.

De huidige
tijd verschijnt
op het LCD
scherm.

Druk de tijd
toets in.
Zo kunt u
wisselen
tussen de
uren/minuten.

Met de omhoog
en omlaag toets
kunt u de tijd
goed zetten.

Druk 5 sec.de
tijdtoets in.
Als het LCD
scherm niet
meer knippert
staat de
instelling vast.

Druk de
tijd toets
nog een
keer in.

De huidige
tijd gaat
lopen.

____________________________________________________
De automatische tijd instellen

Druk de mode toets in. Druk 5 seconde De pijl omhoog Druk de tijd
Met de omhoog Nu is de tijd Druk de mode
Ga naar automatische de tijd toets in. knippert in het toets in. Stel
en omlaag toets, ingesteld
toets in voor
of willekeurige mode.
LCD scherm. zo de uren, min. stelt u de tijd in. voor omomlaag
en dagen in.
hoog bewegen. bewegen.

De pijl omlaag Druk de tijd toets Met de omhoog
knippert in het in. Stel zo de
en omlaag toets,
LCD scherm. zo de uren, min. stelt u de tijd in.
en dagen in.

Nu is de tijd
ingesteld voor
omlaag
bewegen.

Druk de tijd toets in voor 5 sec.
(LCD scherm stopt met
knipperen) omlaag en omhoog
bewegen is nu ingesteld.

Keer terug
naar de
huidige
tijd.

Pagina 3

____________________________________________________
Instelling ( Handmatig, automatisch of willekeurig) veranderen

OK
Druk aan de
achterkant de
mode toets in.

Handmatige
modes.

Druk aan de
achterkant de
mode toets in.

Automatische
modes.

Druk aan de
achterkant de
mode toets in.

Willekeurige
modes.

Druk herhaaldelijk op de mode toets. De instelling verandert.

____________________________________________________
Een kanaal activeren/deactiveren
Alleen met DC-920 (Hiermee kunt u 1 kanaal uitsluiten van de automatische instelling)

OK
Druk links of
Druk aan de
rechts toets
achterkant de
om het juiste
mode toets in.
kanaal te kiezen.

Huidige kanaal (01)
zal knipperen.

Druk aan de
achterkant de
mode toets in.

Huidige kanaal (01)
zal niet knipperen.

Onder de automatische modesof willekeurige modes, druk op de P2 toets om het kanaal
te kiezen of te verwijderen.

