
Handleiding 
Digitale display ‘DAGEN ZONDER ONGEVAL’ 

 

1. Introductie 
De digitale tellerdisplay is een compact aluminium unit met de trafo weliswaar geplaatst buiten het frame. De  
displays heeft veel instelmogelijkheden en opties. Het geheel wordt aangestuurd m.b.v. de gecodeerde 
afstandsbediening. Met deze afstandsbediening stelt u de displays in.  
 
De display geeft u de mogelijkheid om: 

 Keuze van een gewenste telmodus  

 Keuze van uur voor tellen van de dagen  

 Automatisch en handmatig instellen van de lichtsterkte   

 Instellen felheid verlichting LED automatisch of handmatig 

 Keuze van vorm karakters  

 Het op afstand uit kunnen schakelen 

 Invoeren van een onafhankelijke waarde  

2. Instellen display via het menu  

Instellen van display gaat met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. Fig. 2 Afstandsbediening 

geeft de afstandsbediening weer met de toelichting van de functies van de verschillende toetsen.  

U start het menu door de centrale menu toets in te drukken. Navigeren en wijzigen van de diverse functies 
en parameter doet u met toetsen   ↑ ,↓, ← en  →. 

 
 



 
Fig. 2 Afstandsbediening 

 
Instellen van de teller met het huidige aantal dagen zonder ongeval:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „3” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer positie „1” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
4) Selecteer het huidige aantal dagen zonder ongeval door gebruik te maken van de ↑ en ↓ toetsen en 

bevestig het met de → toets.   
5) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
Instellen van de teller met hoogste aantal dagen (recordbrekend) zonder ongeval:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „3” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer positie „2” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
4) Selecteer het hoogste aantal dagen zonder ongeval door gebruik te maken van de ↑ en ↓ toetsen en 

bevestig het met de → toets.   
5) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
De teller registreert het aantal ongevallen per jaar telkens als er een ongeval plaats vindt. Dit zet ook telkens 
weer het aantal dagen zonder ongeval op 0.  
Om het aantal ongevallen per jaar weer te geven, stel dan in:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „3” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer positie „3” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
4) Selecteer het aantal dagen ongevallen door gebruik te maken van de ↑ en ↓ toetsen en bevestig het 

met de → toets.   
5) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
Handeling op moment dat er een ongeval passeert (om de tellerstanden aan te passen):  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „6” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer positie „1” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig „value 1” met  → toets. Op dat moment wordt de 

teller aangepast en verlaat u automatisch het menu. 



Indien u als optie een ongevalknop (zie afbeelding) heeft mee besteld (deze is met een kabel verbonden met de 
tellerdisplay) en er passeert een ongeval dan: 

1) Druk de knop 3 seconden in en de tellerdisplay past zich automatisch aan. 
   

                                                  
 
De display kan ingesteld worden in 2 verschillende telstructuren. Voor instellen van de gewenste telstructuur:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „5” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer de gewenste telstructuur 

1. Automatische tellen van het aantal dagen 
2. Vaste waarde instellen dat op display wordt getoond   

4) Bevestig het met de → toets.   
5) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
De display kan ingesteld worden in 11 verschillende standen qua felheid LED-verlichting. Voor instellen van de 
lichtsterkte:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „0” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer de gewenste lichtsterkte: 

0 Automatische aanpassen lichtsterkte afhankelijk van omgevingslicht (in avond minder fel dan 
overdag) 

1 Vaste waarde: 10% van het maximum   
2 Vaste waarde: 20% van het maximum   
3 Vaste waarde: 30% van het maximum   
4 Vaste waarde: 40% van het maximum   
5 Vaste waarde: 50% van het maximum   
6 Vaste waarde: 60% van het maximum   
7 Vaste waarde: 70% van het maximum   
8 Vaste waarde: 80% van het maximum   
9 Vaste waarde: 90% van het maximum   
10 Vaste waarde: 100% van het maximum   

4) Bevestig het met de → toets.   
5) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
 
 
 
 



Instellen van de datum en tijd:  
1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „1” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer de dag van de maand m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
4) Selecteer de maand m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
5) Selecteer het jaar m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
6) Selecteer het uur m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
7) Selecteer de minuten m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
8) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
Instellen van de letter font:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „7” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer gewenste font m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
4) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
Instellen van de tijd dat geteld moet worden:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „2” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer gewenste tijd van tellen m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
4) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 
Resetten van de display:  

1) Toets de MENU knop in; dit wordt op display weergegeven met een animatie  
2) Selecteer positie „8” m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets. U komt nu in het submenu dat weer 

wordt aangegeven via een animatie op de display. 
3) Selecteer „1”  m.b.v. ↑ en ↓ en bevestig met  → toets.  
4) Verlaat het submenu en menu via de ← toets.    

 

Doetinchem, 22  december 2017. 

 


