
Handleiding bedieningsunit, AK30 voor persoonlijke fouten met rugnummers. 
 
 

 

Invoer gasten 
en reset alles 

 

Invoer thuis 
coach en 
reset 
teamfouten 

 

Invoer algemene 
functies: 
Regelnummer 
Spelernummer 
Persoonlijke fout 

 

Invoer numerieke 
waarden (speler 
regelnummer) 
verhogen/ verlagen 
van persoonlijke 
fouten etc. 

 

LCD display 
met 
scorebord-
informatie 

1. Schakel de bedieningsunit in door deze aan te sluiten op de aansluiting van de persoonlijke 
foutenpanelen in het  scorebord middels de 4 aderige signaalstekker (XLR stekker). 

 
 
2. Invoer van persoonlijke fouten voor een speler:
 
 Druk op “thuis” of “gasten” voor invoer van de persoonlijke fouten van een speler van respectievelijk 

de thuisspelende ploeg of de gasten. 
     
 Druk op “regel”  gevolgd door het regelnummer (1-13) met de cijfertoetsen. Op deze regel worden 

het rugnummer en de persoonlijke fouten ingevoerd. 
 
Druk op “speler/nr” gevolgd door het rugnummer (4-55) met de cijfertoetsen of gevolgd door coach 
(weergave “c”). Indien op deze regel al het juiste rugnummer of coach staat hoeft deze niet 
nogmaals ingevoerd te worden. 

 
 Druk op “fout”  gevolgd door het een cijfer met de cijfertoetsen of met “+” om het aantal persoonlijke 

fouten met één te laten toenemen, tot maximaal 5 voor de spelers of tot maximaal 3 voor de coach. 
 Druk op “-“ om het aantal persoonlijke fouten van de geselecteerde speler (thuis/ gasten met 
rugnummer) te laten afnemen of om de persoonlijke fouten te corrigeren. 

 



 

 
 De rugnummers en het aantal persoonlijke fouten en de invoer zijn zichtbaar op het scorebord en 

op het display van de bedieningsunit. 
 
 Na invoer van persoonlijke fouten verandert de telling van het totaal aantal fouten per team. Dit is 

zichtbaar op het display van de bedieningsunit, maar niet op het scorebord. 
 
3. Resetten van het aantal teamfouten:
 
 Druk op “reset team”  om het totaal aantal teamfouten op 0 in te stellen.  
 Om de keuze te bevestigen Druk nogmaals op “reset team”.  
 Om de keuze te annuleren, druk op een cijfer. 
 
 Deze actie heeft geen gevolgen voor de weergave op het scorebord. 
 
4. Resetten van alle persoonlijke fouten:
 
 Druk op “reset alles”  om alle persoonlijke fouten op 0 in te stellen.  
 Om de keuze te bevestigen Druk nogmaals op “reset alles”.  
 Om de keuze te annuleren, druk op een cijfer. 
 
 Op het scorebord worden alle persoonlijke fouten gereset (LED dots uit). 


