D&K electronics b.v.

SVS

SVS

THUIS

U/D
GASTEN

UHF-HANDZENDER TYPE SVS

!
!
!
!
!
!
!

Radiografische afstandsbediening.
6 verschillende functies.
Moderne handzame vormgeving.
Werkt in goedgekeurde frequentie band.
Zendvermogen 25 mW.
Zeer betrouwbaar door unieke code.
Bereik tot 200 meter.

De radiografische afstandsbediening type SVS is zeer geschikt voor het betrouwbaar
bedienen van D&K scoreborden met ingebouwde UHF-ontvanger over een grote afstand.
De handzender werkt in een hiervoor toegelaten frequentie-band en zendt een speciale
code mee die overeen moet komen met de ontvanger. Zo wordt een zeer betrouwbare
overdracht verkregen.
De zender wordt gebruiksklaar geleverd incl. batterij.

SCORING-SYSTEMS & CLOCKS FOR SPORTS

UHF-HANDZENDER

SVS

BEDIENING:
Om te zenden dient men 1 of meerdere drukknoppen ongeveer 1 tot 2 seconden ingedrukt te
houden. Gedurende het zenden moet de zender in de hand en mogelijk iets van het lichaam af
gehouden worden.
In het afgeronde deel van de behuizing bevindt zich de antenne en om zo vér mogelijk te kunnen
zenden moet vermeden worden deze dicht bij grote metaaloppervlakken te houden.
De bediening in combinatie met een D&K voetbal of hockey-scorebord is als volgt:
* De "THUIS" knop verhoogt de teller voor de thuisclub met "1".
* De "GASTEN" knop verhoogt de teller voor de gasten met "1".
* Door de "THUIS" of "GASTEN" knop gelijktijdig met de "UP/DOWN" knop in te drukken zullen
de tellers terug tellen.
* Door de "THUIS" knop en de "GASTEN" knop gelijktijdig in te drukken worden beide displays
gereset. ( 0-0 )
* Na het gelijktijdig indrukken van alle drie de drukknoppen wordt een display-test procedure
uitgevoerd.
De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik, maar zal gemiddeld 1 jaar meegaan.
Mocht de afstand sterk verminderen dan dient de batterij vervangen te worden. Gebruik hiervoor
alleen 12 V- Alkaline batterijen!
Voor het vervangen van de batterij dient u de twee schroeven aan de achterzijde met een passende schroevendraaier los te draaien en beide behuizingdelen voorzichtig van elkaar af te
nemen. Vervang de oude batterij en let goed op de polariteit ( + en - ) voordat u de nieuwe
plaatst.
LET OP!!!!
Door het verkeerd plaatsen van de batterij kan de afstandsbediening onherstelbaar vernield worden!
SPECIFICATIES:
Zendfrequentie
Stralingsvermogen
Modulatie
Bereik
Aantal kanalen
Coderingen
Voedingsspanning
Stroomverbruik
Gebruikstemperatuur
Afmetingen
Wijzigingen voorbehouden.
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433,920 MHz +/- 150kHz.
< 25mW. ( <14dBm )
100% AM.
tot 200 meter afh. van omstandigheden.
3 ( door kombinatie 6 )
1 uit 6561
12 Vdc Alkaline batterij.
ca. 14 mA tijdens bebruik.
0- 65 graden C.
100mm X 37mm X 19mm.

