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10. Technical Specifications 
 
Digits 7 x 80 dots (5mm) 
Display Area 610 x 55mm 
Pixel Pitch 7.62mm 
Display Time 0.5 to 13s 
Viewing Distance 40m 
Viewing Angle 160° 
Power Supply 100-240VAC ~ 12VDC / 2.5A (adapter incl.) 
Consumption max. 30W 
Dimensions 700 x 100 x 45mm 
Weight 1.2kg 
Operating Temperature -5°C to +50°C 
Operating Humidity 20% to 90% 
 
For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu. 
The information in this manual is subject to change without prior notice. 
 

MML16CN / MML16R – VEELKLEURIGE LICHTKRANT 
 

1. Inleiding & kenmerken 
 
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie 
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product 

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, 
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. 
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een 
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. 

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. 
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. 
Heeft u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering. 
 
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel 
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. 

 Kleuren en lettergroottes 

 Teksteffecten en grafische mogelijkheden 

 Betrouwbaar en duurzaam 

 Grote opslagcapaciteit 

 Geprogrammeerde berichten 
 

2. Afstandsbediening (zie fig. 1) 

 
1. Functietoetsen 
2. Karaktertoetsen 

 Bovenkasttoetsen (A – Z) 

 Onderkasttoetsen (a – z) 

 Numerieke toetsen (0 – 9) 

 Symbolen (! ; …) 

 Europese lettertekens (Ă) 
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3. Beginnen met de afstandsbediening 
 

 Druk [ON/OFF] 

 Druk [TIME/DATE] om enkel de datum en de tijd weer te geven. Druk [ESC] om de datum en de tijd niet op het 
scherm weer te geven. 

 

Een eenvoudig bericht programmeren. 
 

Stap Toets Uitleg Scherm 

1. [Q-PROG] Stop het bericht en wacht voor de berichtinvoer  

2. 
[H][E][L][L][O] 

[SPACE] 

Toets [HELLO] en gebruik de karaktertoetsen 
Tip: Toetst u een verkeerd karakter in, wis deze dan 

met de [DEL]-toets 
[HELLO] 

3. [ENTER] Geef de boodschap op het scherm weer. [HELLO HELLO] 
 

4. Verschillende karakters programmeren 
 

Weergeven van onderkastkarakters, nummers en symbolen met de [SHIFT]-toets 
 

Let op het indicatieblokje dat in de linkerhoek verschijnt telkens wanneer u de [SHIFT]–toets indrukt. 
 

1. Druk [Q-PROG] om het bericht te stoppen. 
2. Druk [A] om het karakter A weer te geven. 
3. Druk éénmaal [SHIFT]. Druk op om het even welke toets op de afstandsbediening. De onderkasttoetsen zijn 

actief. 
4. Druk opnieuw [SHIFT]. Druk op om het even welke toets op de afstandsbediening. De numerieke toetsen zijn 

actief. 
5. Druk opnieuw [SHIFT]. Druk op om het even welke toets op de afstandsbediening. De groene karakters zijn 

actief. 
6. Druk opnieuw [SHIFT] om naar de bovenkastmode terug te keren. 
OPMERKING: De bovenkastmode is de standaard mode wanneer u een bericht programmeert. Wanneer u de 

[SHIFT]–toets indrukt, bent u niet langer in de bovenkastmode. Volg stap 3 tot 6 om tussen de 
verschillende modes te schakelen. 

7. Druk [ENTER] om het bericht weer te geven. 
 

Weergeven van Europese lettertekens met de [EUROP-CHAR]-toets 
 

1. Druk [Q-PROG] om het bericht te stoppen. 
2. Druk [A] om de letter A weer te geven. 
3. Druk nu [EUROP-CHAR]. Merk op dat het karakter nu een Europees letterteken voorstelt. 
TIP: Om terug te keren naar de normale karakters, blijf drukken op [EUROP-CHAR]. Druk op om het even welke 

letter om normale karakters in te toetsen. Herhaal stap 2 en 3 wanneer u een Europees letterteken wenst in te 
toetsen. 

4. Druk [ENTER] om het bericht weer te geven. 
 

Weergeven van Europese lettertekens in de onderkastmode met [SHIFT] en [EUROP-CHAR] 
 

1. Druk [Q-PROG] om het bericht te stoppen. 
2. Druk éénmaal op [SHIFT] om naar de onderkastmode over te schakelen. 
3. Druk [C] om de letter C in onderkast weer te geven. 
4. Druk nu op [EUROP-CHAR]. Merk op dat het letterteken in een Europees letterteken is veranderd. 
5. Druk [ENTER] om het bericht weer te geven. 
OPMERKING: U kunt kiezen uit 64 Europese karakters. Raadpleeg de tabel met Europese karaktertekens en de 

overeenkomstige karakters in “Kort overzicht”. 
TIP: Gebruik de letter G met [EUROP-CHAR] om Griekse lettertekens weer te geven. 
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5. Belangrijke opties 
 
Weergeven van een vooraf geprogrammeerd bericht of een grafische pagina 
 
Voorbeeld: Een voorgeprogrammeerd bericht in pagina A. 
 

Stap Toets Uitleg Scherm 

1. [RUN-PAGE] Stop het bericht en wacht op de paginagegevens [STOP MODE] 

2. [A] Weergave van pagina A [PG:A] 

3. [ENTER] Weergeven van het bericht  

 
OPMERKING: Er zijn 26 pagina’s (A tot Z) waarin u de berichten kunt opslaan. 
 
Voorgeprogrammeerde berichten koppelen 
 

Stap Toets Uitleg Scherm 

1. [RUN-PAGE] Stop het bericht en wacht op de paginagegevens [STOP MODE] 

2. [A] [B] [E] Weergeven van pagina A, B, E [PG:A, B, E] 

3. [ENTER] Weergeven van het bericht  

 
Kiezen van een tekstkleur of een verschillende lettergrootte met [COLOR] of [FONT] 
 
1. Druk [Q-PROG] om het bericht te stoppen. 
2. Druk [S] [U] om de karakters in te geven. 
3. Druk [COLOR]. De karakters hebben een andere kleur. 
4. Druk opnieuw op [COLOR] om de verschillende kleuren weer te geven en kies de gewenste kleur. De 

geselecteerde kleur blijft actief tot een ander kleur wordt gekozen. 
5. Druk [FONT]. Merk op dat de karakters een andere lettersoort hebben. 
6. Druk opnieuw op [FONT] om de verschillende lettergroottes weer te geven en kies de lettergrootte. De 

lettergrootte blijft actief tot u een andere lettergrootte kiest. 
7. Druk [ENTER] om het bericht weer te geven. 
OPMERKING: Raadpleeg de tabel met de kleuren en lettergroottes in “Kort overzicht”. 
 

6. Meer opties 
 
Een effect aan het bericht toevoegen met [PROG] 
 
1. Druk [PROG] om een bericht te programmeren. 
2. Druk [↓] om de pagina te bewerken. 
3. Druk [→] om pagina A te selecteren. U kunt tot 26 pagina’s selecteren (A tot Z). 
4. Druk [↑] [↓] om de pagina te programmeren. Het scherm geeft [PAG: A] weer. 
5. Druk [ENTER] om de pagina te bewerken. 
6. Toets een woord in. Druk [ENTER]. 
7. Druk [↑] [↓] om tussen de verschillende invoegeffecten te rollen. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
8. Druk [↑] [↓] om tussen de verschillende uitvoegeffecten te rollen. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
9. Druk [↑] [↓] en selecteer de datum en tijd van weergave. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
10. Druk [↑] [↓] om de snelheid (1 tot 3) van de in- en uitvoegeffecten te selecteren. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
 
OPMERKING: U kunt kiezen tussen een hoop effecten. Raadpleeg de tabel met effecten en de overeenkomstige 

karakters in “Kort overzicht”. 
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Een geprogrammeerde boodschap toevoegen met [PROG] 
 
1. Druk [PROG] om de boodschap te stoppen. 
2. Druk [↓] [↓] om de boodschap te programmeren. 
3. Druk [→] om in de programmering te geraken. 
4. Druk [↑] om het tijdstip in te geven. U kunt tot 5 boodschappen programmeren op de pagina’s A tot E. Druk 

[ENTER] om te bevestigen. 
5. Druk [→] [←] en selecteer het jaar. Druk [↑] [↓] om te bewerken. Druk [ENTER] om te bevestigen en om de 

maand in te geven. 
6. Herhaal stap 5 en geef maand, dag, uur en minuut in. 
7. Herhaal, nadat u hebt bevestigd met [ENTER], stap 5 en 6 om de uitvoegeffecten te programmeren. Er verschijnt 

[*]. 
8. Druk op een toets van A tot Z om de pagina in te geven. Druk op [ENTER] om te bevestigen. 
 
Uur en datum weergeven / wissen met [TIME/DATE] of [ESC] 
 
1. Druk [TIME/DATE] om de datum/tijd modus binnen te gaan. De datum en tijd verschijnen om beurt gedurende 3 

seconden. 
2. Om te wissen, druk [ESC] en wacht 3 seconden. De normale boodschap wordt opnieuw weergegeven. 
 
Pagina’s combineren met [RUN-PAGE] 
 
Combineer tot 26 pagina’s en vorm zo één lange boodschap. U dient uw boodschappen te programmeren vóór u 
deze optie instelt. 
 
1. Druk [RUN PAGE]. 
2. Druk [A to Z] en selecteer de “select run” pagina’s. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
3. Geef de pagina’s in die u wenst weer te geven, bvb. [A] [B] en [C] voor pagina’s A, B en C. 
4. Druk [ENTER] om uw boodschap weer te geven. 
 
Het systeem resetten met [FUNCT] 
 
1. Druk [FUNCT] om u in de set-up te begeven. 
2. Druk [↓] om alles te wissen. Er verschijnt [Clear all Y]. Druk [ENTER] om te bevestigen. 
 
Het ID-adres ingeven met [FUNCT] 
 
1. Druk [FUNCT] om u in de set-up te begeven. 
2. Druk [↓] [↓] en selecteer [ADD00]. 
3. Druk [→] [←] en selecteer het adresveld. 
4. Druk [↑] [↓] om het adres te wijzigen van 00 tot ZZ. 
5. Druk [ENTER] om te bevestigen. Druk [ESC] om naar de normale schermweergave terug te keren. 
 
De helderheid instellen met [FUNCT] 
 
1. Druk [FUNCT] om u in de set-up te begeven. 
2. Druk [↓] [↓] [↓] om u in de functie te begeven. 
3. Druk [→] om het helderheidsveld te selecteren. 
4. Regel de helderheid van hoog naar laag met [↑] [↓]. 
5. Druk [ENTER] om te bevestigen. Druk [ESC] om naar de normale schermweergave terug te keren. 
 
De klok instellen met [FUNCT] 
 
1. Druk [FUNCT] om u in de set-up te begeven. 
2. Druk [↓] [↓] [↓] [↓] om het jaar in te geven. 
3. Druk [→] [←] en selecteer het jaarveld. 
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Tabel met lettergroottes 
 
Selecteer een lettergrootte en druk op [FONT] en rol door de verschillende lettergroottes. 
 

Letter Lettergrootte 

A Normaal (5 x 7) 

B Vet (6 x 7) 

D Smal (4 x 7) 

 
Tabel met Europese karakters 
 
Om een Europees letterteken weer te geven, druk op de overeenstemmende letter. Druk vervolgens op [EUROP-
CHAR] tot het gewenste Europese karakter verschijnt. Druk daarna gewoon verder op om het even welke letter om 
uw boodschap te vervolledigen. 

 

Letter in “PPER CASE” Kleur op de voorgrond Letter in “OWER CASE” Kleur op de voorgrond 

A Ã Â Á À Ä Å Æ a ã â á à ä å æ 

B ß c Ç 

C Ç e é ê è ë 

D Đ i í ì î ï 

E É Ê È Ë n Ñ 

I Ï Î Ì Í o ó ô ò ö õ ø 

N Ñ p Þ 

O Ö Ó Ò Ô Õ Ø u ú ù û ü 

P Þ y ÿ ŷ 

U Ú Ü Û Ù   

Y Ÿ Ŷ   

 
Tabel met speciale effecten 
 

Na uw boodschap te hebben ingetikt, kies een in- en uitvoegeffect. 
 

Letter Type Effect Omschrijving 

A L, T Immediate Boodschap verschijnt onmiddellijk 

B L, T X Open Boodschap verschijnt in het midden en reikt naar de 4 hoeken 

C L, T Curtain Up Boodschap verspringt een regel van onder naar boven 

D L, T Curtain Down Boodschap verspringt een regel van boven naar onder 

E L, T Scroll Left Boodschap rolt van rechts naar links 

F L, T Scroll Right Boodschap rolt van links naar rechts 

G L, T V Open Boodschap verschijnt in het midden en reikt naar de twee bovenst hoeken 

H L, T V Close Boodschap sluit naar het midden toe  

I L, T Scroll Up Boodschap rolt van beneden naar boven 

J L, T Scroll Down Boodschap rolt van boven naar beneden 

K L, T Hold Vorig scherm wordt vastgezet 

L L Snow Pixels vallen, stapelen zich op en vormen zo de boodschap 

M L Twinkle Lege regel rolt over het scherm 

N L Block Move Een blok van 8 pixels groot beweegt over het scherm van rechts naar links 

P L Random Willekeurige pixels vormen de boodschap 

Q L Pen Writing Hello World 

R L Pen Writing Welcome 
 

L = Invoegeffect (hoe de boodschap op de lichtkrant verschijnt) 
T = Uitvoegeffect (hoe de boodschap van de lichtkrant verdwijnt) 
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Weergave-effect 
 

A normaal 
B knipperen 
C deun 1 
D deun 2 
E deun 3 
 

Beweegsnelheid 
 

A snel 
B medium 1 
C medium 2 
D traag 
 

Duur van de pieptoon 
 

A kort 
B medium 1 
C medium 2 
D lang 
 

Tijd van weergave 
 

0.5s ~ 25s 
 

Formaat datum 
 

DD/MM/JJ 
 

Formaat tijd 
 

uu/mm 
 

9. Probleemoplossing 
 
 Kan ik meer dan 1 lichtkrant besturen vanuit 1 centraal besturingssysteem? 

Stel verscheidene ID adressen in. De software laat u toe tot 255 lichtkranten te besturen. 
 Hoe verwijder ik de demoboodschap? 

De demoboodschap is permanent in de lichtkrant geprogrammeerd en verschijnt automatisch wanneer er geen 
andere boodschap is ingegeven. Wanneer u een boodschap in een pagina programmeert, dan zal de 
demoboodschap niet meer verschijnen. 

 Hoeveel tekst kan ik in een boodschap ingeven? 
U kan tot 210 karakters per pagina ingeven. Er zijn 26 pagina’s en 16 grafische pagina’s. 

 Verlies ik mijn boodschappen nadat ik de stekker uit het stopcontact trek? 
Neen, er is een ingebouwde batterij. 

 Nadat ik de lichtkrant heb ontkoppeld, verlies ik de tijd- en datuminstellingen. Waarom? 
De batterij van de CVE is zwak. Vervang de batterij door een batterij met dezelfde waarde. 

 Ik heb de lichtkrant aan de voeding aangesloten maar er verschijnt niets. 
Ontkoppel de lichtkrant en koppel deze opnieuw. Zorg dat de voedingsadapter correct in de lichtkrant zit. Probeer 
een ander stopcontact of herstel het systeem. 

 De lichtkrant geeft geen boodschap weer na de instelling van een geprogrammeerde boodschap. 
Wis de geprogrammeerde boodschap en herstel het systeem. 

 De software communiceert niet met de lichtkrant. 
Raadpleeg “Set-up” en “Een boodschap doorsturen”. Verleng de 9-pin aansluitingskabel niet met een andere 
kabel. 
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