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1. Toetsenherkenning 

 
 

Toetsennaam Omschrijving 

 

Brengt de Ledbalk en bedieningspaneel in werking 

 

Regeling lichtsterkte van de ledbalk 

 

Verschuift omhoog in gekozen gebruikerslijst 
↑betekent van laagste naar hoogste tekst 

 

Verschuift omlaag in gekozen gebruikerslijst 
↓betekent van hoogste naar laagste tekst 
 
Leest USB als ook gelijktijdig             gebruikt wordt 

 

Geeft de geselecteerde tekst weer op de ledbalk 
Past, in combinatie met              , de leesbaarheid van het display aan van het 
bedieningspaneel 

 

ARROW weergeeft de fabrieksinstellingenteksten. Iedere toetsbediening toont 
de tekst op de ledbalk. 
STORE wordt gebruikt om de tekstbestanden uit de USB-stick te bewaren. 
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2. Externe Interface Poorten 
 

 
LED SIGN:  Verbinding met geleide kabel van Ledbalk 
USB:  Inlezen van gewenste gebruikersteksten 
 

3. Fabrieksinstellingsteksten 
 

 Blank    Geen weergave (indien geen tekst nodig is) 
 Arrow RIGHT  Pijl Rechts 
 Arrow LEFT  Pijl Links 
 CENTRE OUT  Pijlen Links en Rechts uiteenlopend 
 Flash   Lichtflitsen van 2 uiterste karakters 

 
  



Gebruikshandleiding 

 RA-R-20UM 
 

Pagina 3 van 6 
 

 
 
 
 
 

4. Uploaden vanuit USB-stick 
 
  

Deze combinatie zorgt dat de tekst 
connect verschijnt. 

Laat de knop   los 

Druk op “STORE” om de juiste 
file te laden.  

Druk daarna op    om de 
controller uit te schakelen. 

Verschuif naar beneden tot 
de gewenste file verschijnt. 
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5. Voorbeeld bestand 

 

Werkingsprocedure Ledbalk: 

- Ledbalk heeft een scherm met mogelijkheid van 8 karakters.  
- Bij meer dan 8 karakters werkt de ledbalk als een lopende tekst en schuift de tekst op 
- Bij gebruik van het symbool ; wordt de bestaande tekstregel vervangen door de 

opeenvolgende tekstregel 

"1.ATTENTION  FILE"       

"2.ATTENTION  ACCIDENT" 

"3.ATTENTION  TRAVAUX" 

"4. DANGER ; VERGLAS;;;;;" 

"5.DANGER  BROUILLARD" 

"6.CIRCULATION  EN  BLOC" 

"7.CONDUCTEUR  FANTOME  >>>>>>" 

"8.TENIR  DISTANCES" 

"9.DEGAGER;>>>>;>>>>>>>>;;;;" 

"10.DEGAGER;    <<<<;<<<<<<<<;;;;" 

"11.INTERCALER" 

"12.BOUCLER  LA  CEINTURE" 

"13. LIBERER;  BANDE ; URGENCE;;;;" 

"14.POLICE    SUIVEZ  NOUS" 

"15.INTERDIT  DE  DEPASSER" 

"16.CONTROLE; ALCOOL ;;;;;" 

"17.CONTROLE; VITESSE;;;;;" 

"18.CONTROLE;  POIDS ; LOURDS ;;;;" 

"19.PREPARER;DOCUMENT;;;;;" 

"20. COUPER ; MOTEUR ;;;;;" 

"21.  FILE  ;RALENTIR;;;;;" 
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"22.ACCIDENT;RALENTIR;;;;;" 

"23.TRAVAUX;RALENTIR;;;;;" 

"24.FILE    TENIR  DISTANCE" 

"25.ACCIDENT    TENIR  DISTANCES" 

"26.TRAVAUX    TENIR  DISTANCES" 

"27.ACCIDENT   INTERCALER" 

"28.TRAVAUX    INTERCALER" 

"29.ROUTE  BARREE   >>>>   DETOUR" 

"30.ROUTE  BARREE   <<<<   DETOUR" 

"31.   <<   ;  <<<<;<<<<<<<<;;;;" 

"32.   >>  ;  >>>> ;>>>>>>>>;;;;" 

"33.   <>  ;  <<>>;<<<<>>>>;;;;" 

"34.>   >   ; >   >  ;  >   >;;;;" 

"35.   <   <;  <   <; <   <;;;;" 

"36. < <> > ;< <  > >;;;;;" 

"37.S T O P;;;;;;" 

"38.CONTROLE;;;;;;" 

"39.CONTROLE;  STOP  ; > > > >;;;;" 

"40.CONTROLE;  STOP  ; < < < <;;;;" 

"41.OPGEPAST;  FILE  ;;;;;" 

"42.OPGEPAST; ONGEVAL;;;;;" 

"43.OPGEPAST; WERKEN ;;;;;" 

"44. GEVAAR ;  IJZEL ;;;;;" 

"45. GEVAAR ;  MIST  ;;;;;" 

"46.BLOKRIJDEN" 

"47.SPOOKRIJDER     HOU  RECHTS" 

"48. AFSTAND; HOUDEN ;;;;;" 

"49.UITWIJKEN     >>>>>>" 
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"50.UITWIJKEN     <<<<<<" 

"51. RITSEN" 

"52. GORDEL ; DRAGEN ;;;;;" 

"53.PECHSTROOK   VRIJHOUDEN" 

"54. POLITIE; VOLGEN ;;;;;" 

"55. INHALEN;VERBODEN;;;;;" 

"56.DOORRIJDEN" 

"57. ALCOHOL;CONTROLE;;;;;" 

"58.CONTROLE;SNELHEID;;;;;" 

"59.CONTROLE;  ZWAAR ; VERVOER;;;;" 

"60.DOCUMENTEN KLAAR HOUDEN" 

"61.  MOTOR ;AFZETTEN;;;;;" 

"62.FILE  VERTRAGEN" 

"63.ONGEVAL     VERTRAGEN" 

"64.WERKEN     VERTRAGEN" 

"65.  FILE  ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"66. ONGEVAL; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"67. WERKEN ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"68. ONGEVAL; RITSEN ;;;;;" 

"69. WERKEN ; RITSEN ;;;;;" 

"70.OBSTAKEL; > > > >;AFRIJDEN;;;;" 

"71.OBSTAKEL; < < < <;AFRIJDEN;;;;" 

"72.    " 

" " 

" " 

"                                        MartinS" 

"                                        Arisco" 

"                                        Fedpol" 


