
 

Handleiding Videozender 
1. Deze videozender is voorgeprogrammeerd op Band F, 

Channel 7. Wanneer de videozender aan gaat zal het display 
F,7 en een – (koppelteken) weergeven. Dit betekent dat de 
videozender op 25mW staat. Wanneer de videozender geen 
video input krijgt zal deze uitschakelen. 

2. Om het Kanaal (CH) te veranderen, druk dan kort op het 
knopje naast het display. Het display zal dan tussen 1-8 
veranderen als de schakelaar ingedrukt wordt. 

3. Om de Frequentie (FR) te veranderen druk & houdt de knop 
dan in voor 2 seconden totdat het display op F gaat knipperen. 
Druk dan kortstondig om tussen de verschillende banden A, b, 
E, F, r, te wisselen.  

4. Houdt de knop lang in voor 5 seconden om het 
vermogen(mW) te veranderen. Druk dan kortstondig om het te wisselen tussen de 
onderstaande mW’s.  

- Nul (0) betekend dat de videozender uit staat 
- 1 koppelteken staat voor 25mW 
- 2 koppeltekens staan voor 200mW 
- 3 koppeltekens staan voor 600mW 

5. Na 5 seconden zal de videozender het automatisch opslaan. Als de videozender opnieuw 
opgestart wordt zou hij met deze instellingen starten. 

 

Waarschuwing! 
 
In de meeste landen is het alleen legaal om op 25mW te zenden. In Nederland geld dit tot 100mW, tenzij 
de gebruiker een geldige HAM-Licentie heeft.   
Zenden op 200mW of 600mW is dus illegaal!  
 
Voor het zenden in de Blauw weergegeven selecties is een HAM-Licentie nodig om legaal te gebruiken. 
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CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 

FR1/Band A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 
FR2/Band b 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 
FR3/Band E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 
FR4/Band F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 
FR5/band r 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 

 


