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Gefeliciteerd met de aanschaf van ’s werelds beste en meest veelzijdige wedstrijdregelaar voor borstelloze- en 

geborstelde motoren van Graupner/GM-Racing. Borstelloze motoren met en zonder Hallsensoren kunnen 

gebruikt worden. Wanneer een borstelloze motor met hallsensoren wordt aangesloten, dan leest de regelaar bij 

het eerste gasgeven de posities van de Hallsensoren automatisch in, zodat het regelgedrag nog fijngevoeliger 

wordt. Bij onze tests was de regelaar echter zonder Hallsensoren al zo fijngevoelig, dat de wens naar duurdere 

motoren met sensoren overbodig bleek. Met deze regelaar borduurt ontwikkelingschef Ralf Helbing voort op zijn 

serie van succesvolle regelaars, waarmee al talrijke Wereld- en Europese Kampioenschappen en de Nationale 

Titel werden gewonnen. De Genius regelaars zijn maatgevend in functionaliteit en regelgedrag. 

 

Belangrijke aanwijzing: 
Leest u alstublieft deze handleiding vóór het gebruik van uw regelaar zorgvuldig door. Alleen op deze manier 

benut u het het potentieel van uw regelaar en voorkomt u fouten bij de bediening. 

 

Beschrijving: 

GM-regelaars zijn voorzien van de nieuwste elektronische componenten. Vooral op functionaliteit, levensduur, 

stand van de techniek , design en afmetingen wordt de nadruk gelegd. De door ons team voortdurend verder 

ontwikkelde software garandeert u precieze en eenvoudige instellingen. Het “Easy-Set-System” en het “IDA-

System” maakt het instellen van iedere functie binnen een paar seconden mogelijk, met of zonder de hulp van de 

GMVIS-Commander 94401 (Software V2005 of nieuwer) of met behulp van een PC met RS-232-poort. Door 

middel van een klein aantal toetsen past u uw regelaar en daarmee het gedrag van uw model aan de 

omstandigheden aan. Daarbij kan de regelaar echter ook zonder programmering, zoals deze geleverd wordt, 

direct worden gebruikt. 

De regelaar is bij de levering zowel voor Ni-MH, Ni-Cd als ook voor Lipo-accu’s geschikt. De regelaar herkent 

in de modus 1-3 de spanning van de accu automatisch en regelt dan bij het onderschrijden van de toegestane 

spanning van 5/8 van de beginspanning het vermogen automatisch terug, om een diepontlading van LiPo-/LiIo-

cellen of Ni-Mh en Ni-Cd-cellen te vermijden.Voorwaarde hiervoor is een gebalanceerd accupack, waarbij de 

cellen eenzelfde capaciteit hebben.  

Verder herkent de regelaar bij het aansluiten automatisch, of er een geborstelde- of borstelloze motor (met of 

zonder sensoren) is aangesloten. 

Let op! Bij het gebruik van geborstelde motoren in de motorconfiguratie #3 voor een mogelijke achteruit mogen 

max. 9,6V accu’s worden aangesloten. 

 
Programmeerbare hoofdfuncties: 
-modelmodus 1 (vooruit met rem), motorzwever, (alle modellen) met LiPo-afschakeling, toerentalbegrenzing bij 

ca. 180000 rpm bij 2-polige motoren. 

-modelmodus 2 (vooruit zonder rem), motormodellen, speedboten met LiPo-afschakeling, toerentalbegrenzing 

bij ca. 120000 rpm bij 2-polige motoren. 

-modelmodus 3 (vooruit zonder rem m et toerenregeling), voor helicopter met LiPo-afschakeling (Deze modus is 

alleen mogelijk bij borstelloze motoren!), toerentalbegrenzing bij ca. 180000 rpm bij 2-polige motoren. 
 

 
Een preciezere beschrijving van de hoofdfuncties vindt u vanaf bladzijde 9 en van de extra functies vanaf 

bladzijde 15. 

 

Overige functies: 
-spanningsbewaking 

-krachtig BEC-systeem 

-digitale vermogensaanpassing in modelmodus 4 

-opladen van de accu bij afremmen 

-rode en groene LED voor eenvoudige programmering 

-temperatuur-afschakeling 

 

 

 

 

 

 

 



 
programmeerbare extra functies: 

#1 aan-/uitschakelfunctie met drukknop voor de regelaar 

#2 automatische rem 

#3 rem maximum 

#4 vol remmen 

#5 maximale snelheid achteruit 

#6 ABS 

#7 automatisch gas 

#9 Timing        (alleen voor borstelloze motoren) 

#10 toerentalbegrenzing   (alleen voor borstelloze motoren) 

         (in modelmodus 3 = helimodus toerenregeling) 

#11 stroombegrenzing 

#12 startstroombegrenzing 

#13 Turbo 

#14 Powercurve 

#15 rem minimum 

#16 gereserveerd 

#17 frequentie 
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Waarschuwingen: 

 

-Het CE-certificaat van de regelaar ontslaat u niet van de verplichting, uiterst voorzichtig te zijn. 

 

-Mocht de motor niet naar wens aanlopen of na een crash moet u de zenderknuppel direct naar de positie ‘uit’ 

brengen, om een overbelasting van de regelaar te voorkomen. Zet de toerentalbegrenzing op 20 = 120000 rpm of 

lager en kies een softere aanloop voor betere en meer geleidelijke start. 

 

-Gebruik alleen motoren van GM-Racing of Graupner, die bedoeld zijn voor het gekozen spanningsbereik! 

 

-Gebruik alleen hoogwaardige accu’s van GM-Racing of Graupner. Accu’s met een te hoge inwendige 

weerstand kunnen de regelaar verwoesten! 

 

-Verlies uw RC-model nooit uit het oog, zolang een accu is aangesloten. In het geval van een defect kan er brand 

in het model of in diens omgeving ontstaan. 

 

-De regelaar of andere elektronische componenten mogen nooit met water in contact komen. De regelaar moet 

beschermd worden tegen stof, vuil, vocht, trillingen en andere invloeden van buitenaf. 

 

-Zolang de motor aan de regelaar is aangesloten, mag u de motor nooit met een andere accu laten lopen. Dit 

verwoest de regelaar en is niet gedekt door de garantie. 

 

-Pool de regelaar nooit om. Gebruik een stekkersysteem, dat verkeerd aansluiten voorkomt. Vermijd 

kortsluitingen en blokkerende motoren. 

 

-Alle kabels en verbindingen moeten goed geïsoleerd zijn. Kortsluitingen kunnen de regelaar verwoesten. 

 

-Niet voor kinderen onder de 14 jaar, geen speelgoed! 

 

-De regelaars zijn uitsluitend bedoeld voor radiobestuurde modellen met batterijen c.q. accu’s, een andersoortig 

gebruik is niet toegestaan. Het gebruik in een model, dat personen kan vervoeren, is verboden! 

 

-Motoren, vertragingen, scheepsschroeven of propellers zijn gevaarlijke voorwerpen. Blijf daarom uit de buurt 

van de aandrijving. 

 

-Technische defecten van mechanische of elektronische delen kunnen leiden tot het onbedoeld aanlopen van de 

motor en het rondvliegen van onderdelen, wat kan leiden tot aanzienlijke schade. 

 

-Test eerst altijd de reikwijdte op de grond, (hou het model daarbij vast), voordat u het model gaat uitproberen. 

 

-Er mogen geen wijzigingen aan de regelaar worden uitgevoerd, die niet in de handleiding worden beschreven. 

 

- Zowel de toepassing van de montage-instructies en  handleiding , als ook de voorwaarden en methoden voor de 

installatie, gebruik en onderhoud van de radiobesturingscomponenten kunnen door de Fa. GM-Racing of de Fa. 

Graupner niet gecontroleerd worden. Daarom neemt de Fa. GM-Racing of de Fa. Graupner geen enkele 

aansprakelijkheid op zich voor verliezen, schades of kosten, die resulteren uit foutief gebruik of op welke manier 

dan ook daarmee samenhangen.  

 

-Er mogen uitsluitend door aan aanbevolen componenten en accessoires worden gebruikt. Gebruik alleen bij 

elkaar passende, originele GM-Racing of Graupner – stekkers en toebehoren. 

 

-Controleer iedere keer, voordat u de regelaar aansluit, dat: uw zender als enige op de frequentie van uw 

ontvanger zendt, uw zender is ingeschakeld en dat de gasknuppel op STOP staat. 

 
                                   

 

 

 



Inbouw van de regelaar in het model: 

 

Nadat u de regelaar heeft uitgepakt moet u er over nadenken, op welke plek in het model de regelaar het beste 

geplaatst kan worden. Let er daarbij op, dat de regelaar zo goed mogelijk gekoeld wordt en dat de ontvanger en 

de ontvangerantenne indien mogelijk meer dan 3 cm afstand tot de regelaar, stroomkabels en de accu moet 

hebben. Nadat u de juiste plaats heeft uitgekozen, moet u de regelaar met twee lagen dubbelzijdig klevend 

plakband dusdanig bevestigen, dat het koellichaam naar boven wijst en daarbij zo goed mogelijk gekoeld wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiten van de regelaar aan de ontvanger: 

 

Uw regelaar is standaard voorzien van een Graupner/JR-stekker. Deze past zowel op de Graupner/JR- als ook op 

de Futaba en KO (vanaf 1995)-ontvangers. Bij andere ontvangers moet u informeren naar de juiste polariteit. 

 

Rood  = ontvanger plus 

Zwart of bruin = ontvanger min 

Wit of oranje  = impulsdraad 

 

Steek de stekker van de regelaar in de gewenste ontvangeruitgang (bij automodellen uitgang 2) van uw 

ontvanger. 

 

Voordat u de rij-/vaaraccu aansluit , moet u de zender aanzetten en de gasknuppel naar de positie “motor uit” 

brengen, en de motor zoals hieronder beschreven staat aansluiten! 

 

 

 

 

 

 

 



Aansluiten van een borstelloze motor (motorconfiguratie #1): 

 

Gebruik alleen motoren van Graupner of GM-Racing, die bedoeld zijn voor het gekozen spanningsbereik! 

Motoren van een ander merk kunnen mogelijk slecht starten of zelfs de regelaar verwoesten. 

Verbind/soldeer de drie motoraansluitingen van de regelaar met de drie aansluitingen van de motor. Mocht de 

draairichting van de motor verkeerd zijn, dan moet u twee aansluitingen van de motor verwisselen. Verwissel 

nooit de aansluitingen naar de accu! 

 

De motor- en accu-aansluitkabels mogen nooit langer dan 12 cm zijn en moeten indien mogelijk even lang 

blijven. Hoe langer de kabels zijn, des te zwaarder wordt uw model en des te meer stoorsignalen geven de kabels 

af. 

 

Bij GM-motoren met Hallsensoren maakt u nu de stekker van de Hallsensoren aan de regelaar vast. (rood = 

3V, zwart = GND andere kleuren = sensoren 1-3). Bij het gebruik van een ander fabrikaat moet u een 

bijbehorende adapterkabel kopen, indien gewenst. 

De Hallsensoren hoeven niet perse aangesloten te zijn. De motor loopt dan sensorloos. 

Bij het eerste gasgeven na het inschakelen van de regelaar worden de posities van de Hallsensoren automatisch 

ingelezen, zodat bij het tweede gasgeven de motor met sensoren wordt gestart. Vanaf een bepaald toerental 

wordt dan weer automatisch sensorloos gecommuteerd om een betere timing en een hoger rendement te 

verkrijgen. 

Bij aangesloten Hallsensoren tonen de LED’s de positie van de twee Hallsensoren en functioneren niet, zoals 

later in de handleiding wordt beschreven. Het is daarom verstandig, om bij het programmeren van de regelaar de 

Hallsensoren los te maken, voordat u de stroomvoorziening aansluit. 

 

Aansluiten van de accu: 

 

Gebruik alleen kwaliteitsaccu’s van Graupner of GM-Racing. Accu’s met een te hoge inwendige 

weerstand kunnen de regelaar verwoesten! 

 
Verbind de rode accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu +. 

Verbind de zwarte accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu -. 

 

Na het inschakelen van de regelaar meldt deze zich met de modelmodus: 

 

  Afhankelijk van de modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

 

TONEN 

LED 

 
 Rode LED knippert, 

 groene LED aan 

 

 

aansluiting van een borstelloze motor (motorconfiguratie #1) 

 

      zwart 

 geel      ontvangerkabel 

        Powercondensator 

 rood      programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

 

 blauw     rood    aandrijfaccu 

 

 

 

 

 

 

 



Aansluiten van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit / (rem) (motorconfiguratie #2): 

 

In deze configuratie beschikt u over de dubbele aangegeven volgasstroom, omdat de drie eindtrappen 

parallel geschakeld worden. 

 

 

Verbind/soldeer de drie motoraansluitingen A, B en C van de regelaar met de - van de motor. Verbind de motor 

+ direct met de accu + aansluiting van de regelaar.  Mocht de draairichting van de motor verkeerd zijn, dan moet 

u de aansluitingen van de motor verwisselen. Verwissel nooit de aansluitingen naar de accu! 

 

De motor- en accu-aansluitkabels mogen nooit langer dan 12 cm zijn en moeten indien mogelijk even lang 

blijven. Hoe langer de kabels zijn, des te zwaarder wordt uw model en des te meer stoorsignalen geven de kabels 

af. 

 

 

Aansluiten van de accu: 

 

Gebruik alleen kwaliteitsaccu’s van Graupner of GM-Racing. Accu’s met een te hoge inwendige 

weerstand kunnen de regelaar verwoesten! 

 

Verbind de rode accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu +. 

Verbind de zwarte accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu -. 

 

Het herkennen van de geborstelde motor wordt door de regelaar bevestigd na het aanduiden van de modelmodus 

door 6 korte piepjes (rode LED knippert 6 keer kort en groene LED is aan) 

 

 

  Afhankelijk van de modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

 

TONEN 

LED 

 
 Rode LED knippert,    Rode LED knippert 6 keer, 

 groene LED aan     groene LED aan 

 

 

 

 

 

 

 

aansluiting van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit/(rem) (motorconfiguratie #2) 

 

       zwart 

 blauw      ontvangerkabel 

 A, B, C  geel     Powercondensator 

   rood    programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

   blauw 

       rood    aandrijfaccu 

 

rood 

 accu + 

 

 

 

 

 

 



 

Aansluiten van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit /rem / achteruit 

(motorconfiguratie #3): 

 

Let op! In deze configuratie beschikt u over de halve aangegeven volgasstroom. 

 

In deze configuratie mogen alleen accu’s met max. 9,6V aangesloten worden! 

 

Verbind/soldeer de buitenste blauwe motoraansluiting A van de regelaar met de - van de motor. 

Verbind de motor + direct met de gele (andere buitenste) motoraansluiting C van de regelaar. De middelste 

motoraansluiting blijft vrij (ongebruikt). Mocht de draairichting van de motor verkeerd zijn, dan moet u de 

aansluitingen van de motor verwisselen. Verwissel nooit de aansluitingen naar de accu! 

De regelaar herkent bij het inschakelen de soort motorverkabeling en schakelt zelf de software om naar deze 

configuratie. 

 

De motor- en accu-aansluitkabels mogen nooit langer dan 12 cm zijn en moeten indien mogelijk even lang 

blijven. Hoe langer de kabels zijn, des te zwaarder wordt uw model en des te meer stoorsignalen geven de kabels 

af. 

 

Aansluiten van de accu: 

 

Gebruik alleen kwaliteitsaccu’s van Graupner of GM-Racing. Accu’s met een te hoge inwendige 

weerstand kunnen de regelaar verwoesten! 

 
Verbind de rode accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu +. 

Verbind de zwarte accu-aansluitkabel met de aandrijfaccu -. 

 

Het herkennen van de geborstelde motor wordt door de regelaar bevestigd na het aanduiden van de modelmodus 

door 6 korte piepjes (rode LED knippert 6 keer kort en groene LED is aan) 

 

 

  Afhankelijk van de modus 1-4   

  korte pieptonen      

 

 

TONEN 

LED 

 
 Rode LED knippert,    Rode LED knippert 6 keer, 

 groene LED aan     groene LED aan 

 

 

 

 

 

 

 

aansluiting van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit/rem/achteruit (motorconfiguratie #3) 

 

       zwart 

       ontvangerkabel 

   geel     Powercondensator 

   rood    programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

   blauw 

       rood    aandrijfaccu 

 

 

 

 

 



Instelling van de regelaar op de zenderwegen, programmeren van de hoofdfuncties, terugzetten van de 

extra functies naar de standaardinstellingen: 

Om de regelaar correct te laten functioneren moet u alle functies van de gasknuppel op normaal zetten en 

de uitslagen op 100%. 

De regelaar gebruikt de motor als luidspreker voor de pieptonen. Daarom kunt u de pieptonen alleen 

horen, wanneer er een motor is aangesloten. 
Bij aangesloten Hallsensoren geven de LED´s de positie van de Hallsensoren aan en functioneren niet zoals later 

in de handleiding wordt beschreven. Het is daarom raadzaam, om bij het programmeren van de regelaar de 

Hallsensoren vóór het aansluiten van de stroomvoorziening los te maken. Gebruikers met meer ervaring kunnen 

de regelaar echter ook alleen met behulp van de pieptonen programmeren. 

 

De regelaar heeft standaard ingestelde knuppelwegen. De fabrieksinstelling is ingesteld op modelmodus 1 

(vooruit met rem), en is geschikt voor alle modellen met LiPo-afschakeling. 

Met deze modus kunnen alle modellen met alle soorten accu’s worden gebruikt.  

Om de motor te activeren, moet eerste de zenderknuppel naar de positie “motor uit of rem” worden gebracht, 

anders start de motor uit veiligheidsoverwegingen niet.  

Zou de motor in de gaspositie remmen in de rempositie gaan draaien, dan programmeert u de zenderknupel op 

“reverse”! 

 

Bij een juiste instelling van de zenderwegen brandt/branden: 

- de rode en de groene LED in de knuppelpositie “motor uit/neutrale positie” 

- de groene LED in het “gasregelbereik” 

- de rode LED in de “volgaspositie” 

- geen LED in het “remregelbereik” 

- de rode LED in de “volrempositie” 

 

Instellen van de regelaar op de exacte zenderwegen en instellen van de hoofdfuncties (modelmodus 1-4): 

 

In de modelmodus 1-3 wordt na het inschakelen van de regelaar de spanning gemeten en de 

onderspannings-afschakeling dusdanig berekend, dat deze zowel voor LiPo-accu’s als ook voor NiMH en 

NiCd-accu’s geschikt is. 
Wanneer de regelaar wordt ingeschakeld, klinken er afhankelijk van de gekozen modelmodus 1-3 korte 

pieptonen en de rode LED knippert, om de modelmodus en het inschakelen van de regelaar te bevestigen. Bij 

een aangesloten geborstelde motor piept  de regelaar na een korte pauze nog eens 6 keer kort en de rode LED 

knippert. 

De regelaar staat na het aansluiten van de accu direct aan en is geactiveerd, wanneer de zenderknuppel op 

“motor uit” of  “remmen” staat. 

 

In modelmodus 4 wordt de motor bij een accuspanning van onder de 4V afgeregeld. Daarmee bereikt u 

een maximale acceleratie, zonder dat de ontvanger gestoord wordt. 

De regelaar kan via de SET-toets aan- of uitgezet worden. De regelaar kan ook worden uitgezet, wanneer 

de gasknuppel van de zender ca. 16s lang in de positie “vol remmen” wordt gehouden. Daardoor kan de 

regelaar op afstand worden uitgezet, zonder dat u er naar toe hoeft te lopen. 

Wanneer de regelaar wordt ingeschakeld, klinken er afhankelijk van de gekozen modelmodus 4 korte pieptonen 

en de rode LED knippert, om de modelmodus en het inschakelen van de regelaar te bevestigen. Bij een 

aangesloten geborstelde motor piept  de regelaar na een korte pauze nog eens 6 keer kort en de rode LED 

knippert. 

De regelaar is na het aansluiten van de accu pas na het indrukken van de toets aan en geactiveerd, 

wanneer de zenderknuppel op “motor uit” of “remmen” staat. 

Als de regelaar niet werd uitgezet, dan is direct weer aan, wanneer de volgende accu wordt aangesloten. 

De soft-aanloop is geprogrammeerd op 68ms van geen gas tot volgas. Timing 7,5°. 

In deze modus mogen NiMH en Ni-Cd accu’s zonder beperkingen of LiPo-accu’s met 2 cellen worden 

gebruikt. 

 
- modelmodus 1 (vooruit met rem) motorzwevers, (alle modellen) met LiPo-afschakeling 

- modelmodus 2 (vooruit zonder rem) motormodellen, speedboten met LiPo-afschakeling 

- modelmodus 3 (vooruit zonder rem met toerenregeling) voor helicopters met LiPo-afschakeling 

- modelmodus 4 (vooruit met rem en achteruit) voor automodellen, boten, trucks zonder LiPo-cellenaantal-

herkenning, toets als aan-/uit-schakelaar. 

 



Programmeren van de modelmodus 1 (vooruit met rem): 

 

1.) Zet de zender aan, verbind de accu met de regelaar en zet deze eventueel aan door een korte druk op de SET-

toets. 

2.) Breng de gasknuppel naar de positie “motor uit/nulpunt”. 

3.) Druk de SET-toets minimaal 4s in, totdat de regelaar een keer piept en de rode LED gaat branden. 

4.) Wacht, totdat de regelaar twee keer piept en de rode LED twee keer knippert, daarna uitgaat en de groene 

LED gaat branden. 

5.) Ga met de zenderknuppel naar de positie “volgas” en daarna direct naar “vol remmen” en blijf daarna in de 

positie “vol remmen”. 

Indien u een RESET van de extra functies naar de standaardinstellingen wilt uitvoeren, moet u nu tegelijkertijd 

de SET-toets indrukken en deze ingedrukt houden, totdat u de eerste pieptonen hoort en dan direct de SET-toets 

loslaten. 

Wanneer de regelaar 1x kort piept (modelmodus 1) en dan na 2s pauze opnieuw 1x kort piept (regelaar is 

ingeschakeld in modelmodus 1) en de rode LED bij iedere pieptoon knippert is de programmering beëindigd en 

kunt u de toets weer loslaten. 

Piepte de regelaar 3x kort, 1x lang (reset), en na 3s 1x kort (regelaar is ingeschakeld in modelmodus 1), dan werd 

de regelaar met succes gereset. 

 

Standaard-instelling: Timing 30°, soft-aanloop 1s, max. toerental ca. 180000 rpm met 2-polige motor 

 

Programmering modus 1 (vooruit met rem) motorzwevers: 

 
1. motor en dan regelaar   2. zenderknuppel    3. SET-toets gedurende  

inschakelen/verbinden  op de gewenste    ca. 4s indrukken, 

(motor moet    neutraalpositie   tot rode LED brandt 

aangesloten zijn)   zetten 

 

 

  afhankelijk van modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

tonen    “neutraal=motor  uit” 

LED 
 
  rode LED knippert    rode LED aan 

  groene LED aan     groene LED uit 

 

 

 

 

 

 
 4. ca. 2s wachten, tot de rode    5. binnen de volgende 4s zenderknuppel 

 LED 2x kort knippert en dan    naar de positie “volgas” en “vol remmen” 

 de groene LED brandt   brengen en op de positie “vol remmen” 

      houden, tot de pieptonen voor de bevestiging  

      van modus 1 klinken. 

 

 

 

 

      “volgas”   “vol remmen” 

 

          1s pauze 

 

tonen          

LED 2x 

  

 rode LED knippert, rode LED uit,  rode LED knippert, rode LED knippert, 

 groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan 
 

 

 



Programmeren van de modelmodus 2 (vooruit zonder rem): 

 

1.) Zet de zender aan, verbind de accu met de regelaar en zet deze eventueel aan door een korte druk op de SET-

toets. 

2.) Breng de gasknuppel naar de positie “motor uit/nulpunt”. 

3.) Druk de SET-toets minimaal 4s in, totdat de regelaar een keer piept en de rode LED gaat branden. 

4.) Wacht, totdat de regelaar twee keer piept en de rode LED twee keer knippert, daarna uitgaat en de groene 

LED gaat branden. 

5.) Ga met de zenderknuppel naar de positie “volgas” en blijf in deze positie. 

Indien u een RESET van de extra functies naar de standaardinstellingen wilt uitvoeren, moet u nu tegelijkertijd 

de SET-toets indrukken en deze ingedrukt houden, totdat u de eerste pieptonen hoort en dan direct de SET-toets 

loslaten. 

Wanneer de regelaar 2x kort piept (modelmodus 2) en dan na 2s pauze opnieuw 2x kort piept (regelaar is 

ingeschakeld in modelmodus 2) en de rode LED bij iedere pieptoon knippert is de programmering beëindigd en 

kunt u de toets weer loslaten. 

Piepte de regelaar 3x kort, 1x lang (reset), en na 3s 2x kort (regelaar is ingeschakeld in modelmodus 1), dan werd 

de regelaar met succes gereset. 

 

Standaard-instelling: Timing 30°, soft-aanloop 1s, max. toerental ca. 120000 rpm met 2-polige motor 

 

Programmering modus 2 (vooruit zonder rem) motormodellen: 

 
1. motor en dan regelaar   2. zenderknuppel    3. SET-toets gedurende  

inschakelen/verbinden  op de gewenste    ca. 4s indrukken, 

(motor moet    neutraalpositie   tot rode LED brandt 

aangesloten zijn)   zetten 

 

 

  afhankelijk van modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

tonen    “neutraal=motor  uit” 

LED 
 
  rode LED knippert    rode LED aan 

  groene LED aan     groene LED uit 

 

 

 

 

 

 
 4. ca. 2s wachten, tot de rode    5. binnen de volgende 4s zenderknuppel 

 LED 2x kort knippert en dan    naar de positie “volgas” 

 de groene LED brandt   brengen en hier houden, 

      tot de pieptonen voor de bevestiging  

      van modus 2 klinken. 

 

 

 

 

      “volgas”    

 

          1s pauze 

 

tonen          

LED 2x 

  

 rode LED knippert, rode LED uit,  rode LED knippert, rode LED knippert, 

 groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan 

 

 

 

 



Programmeren van modelmodus 3 (vooruit zonder rem met toerenregeling)’ 

 

HELIMODUS 

 

1.) Schakel de zender aan, verbind de accu met de regelaar en schakel deze eventueel door een kort indrukken 

van de SET-toets in. 

 

2.) Breng de gasknuppel naar de positie “motor uit/nulpunt” 

 

3.) Druk de SET-toets gedurende min. 4s in, totdat de regelaar een keer piept en de rode LED brandt. 

 

4.) Wacht, tot de regelaar twee maal piept en de rode LED 2x knippert en daarna uitgaat, en tevens de groene 

LED brandt. 

 

5.) Ga nu met de de zenderknuppel naar de positie “volgas” en daarna meteen naar de positie “neutraal” en dan 

weer direct naar de positie “volgas” en blijf in deze positie.  

Indien u een RESET van de extra functies naar de standaardinstellingen wilt uitvoeren, moet u nu tegelijkertijd 

de SET-toets indrukken en deze ingedrukt houden, totdat u de eerste pieptonen hoort en dan direct de SET-toets 

loslaten. 

 

Wanneer de regelaar 3x kort piept (modelmodus 3) en dan na 2s pauze opnieuw 3x kort piept (regelaar is 

ingeschakeld in modelmodus 3) en de rode LED bij iedere pieptoon knippert is de programmering beëindigd.  

 

Piepte de regelaar 3x kort, 1x lang (reset), en na 3s 3x kort (regelaar is ingeschakeld in modelmodus 3), dan werd 

de regelaar met succes gereset. 

 

Na de programmering van de knuppelwegen moet nu nog de programmering van het gewenste maximale 

toerental worden uitgevoerd. 

Daarvoor gaat u nu met de zenderknuppel naar de positie naar de positie “motor uit” om de regelaar te activeren. 

Daarna bedient u de gasknuppel langzaam zover, totdat het maximale gewenste toerental wordt bereikt. Nu 

brengt u de gasknuppel weer naar de positie “motor uit”. Wanneer de motor niet meer draait wordt het maximale 

toerental +/- ongeveer 10% opgeslagen. Dit wordt door 3 korte pieptonen (rode LED knippert daarbij 3x) 

bevestigd. 

 

Nu is de programmering afgesloten en kunt u met een toerentalregeling van 50-100% vliegen. Onder dit bereik 

werkt de regelaar als een gewone steller. 

 

Wanneer blijkt dat het maximale toerental niet overeenkomt met uw wensen, dan neemt u de programmering 

gewoon opnieuw door of programmeert u het gewenste maximale toerental via de extra functies. 

 

Standaard-instelling: Timing 15°, soft-aanloop ca. 0,2s, max. toerental ca. 180000 rpm met 2-polige motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmering modus 3 (vooruit met toerenregeling) heli: 

 
1. motor en dan regelaar   2. zenderknuppel    3. SET-toets gedurende  

inschakelen/verbinden  op de gewenste    ca. 4s indrukken, 

(motor moet    neutraalpositie   tot rode LED brandt 

aangesloten zijn)   zetten 

 

 

  afhankelijk van modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

tonen    “neutraal=motor  uit” 

LED 
 

  rode LED knippert    rode LED aan 

  groene LED aan     groene LED uit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4. ca. 2s wachten, tot de rode    5. binnen de volgende 4s zenderknuppel 

 LED 2x kort knippert en dan    naar de positie “volgas” en “neutraal” en 

 de groene LED brandt   weer op “volgas” brengen en op “volgas” 

      houden tot de pieptonen voor de bevestiging  

      van modus 3 klinken. 

 

 

 

 

      “volgas” “neutraal = motor uit”    “volgas”   

 

          1s pauze 

 

tonen          

LED 2x       3x   3x 

  

 rode LED knippert, rode LED uit,  rode LED knippert, rode LED knippert, 

 groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan 

 

 

 

 

 

 

 

6. Regelaar activeren,  7. Geeft u zoveel gas,  8. Stel de zenderknuppel 

door de zenderknuppel  tot het gewenste maximale weer op de positie “neutraal” 

op “neutraal” te zetten  toerental wordt bereikt   

 

 

“neutraal = motor uit”  “gas tot aan het gewenste toerental” “neutraal = motor uit” 

 

 

tonen 

LED         3x 

         rode LED knippert, 

         groene LED aan 

 

 



Programmeren van de modelmodus 4 (vooruit met rem en achteruit) (AUTO/BOOTMODUS) 

 

1.) Zet de zender aan, verbind de accu met de regelaar en zet deze eventueel aan door een korte druk op de SET-

toets. 

2.) Breng de gasknuppel naar de positie “motor uit/nulpunt”. 

3.) Druk de SET-toets minimaal 4s in, totdat de regelaar een keer piept en de rode LED gaat branden. 

4.) Wacht, totdat de regelaar twee keer piept en de rode LED twee keer knippert, daarna uitgaat en de groene 

LED gaat branden. 

5.) Ga met de zenderknuppel naar de positie “volgas” en vervolgens direct naar de positie “vol remmen” en dan 

weer direct naar “volgas” en “vol remmen” en blijf in deze positie. 

Indien u een RESET van de extra functies naar de standaardinstellingen wilt uitvoeren, moet u nu tegelijkertijd 

de SET-toets indrukken en deze ingedrukt houden, totdat u de eerste pieptonen hoort en dan direct de SET-toets 

loslaten. 

Wanneer de regelaar 4x kort piept (modelmodus 4) en de rode LED bij iedere pieptoon knippert is de 

programmering beëindigd. 

Na het inschakelen van de regelaar met de SET-toets piept de regelaar dan 4x kort, om de modelmodus 4 te 

bevestigen en aan te geven, dat de regelaar klaar is voor gebruik. 

Piepte de regelaar 3x kort, 1x lang (reset), en na 3s 4x kort (regelaar is ingeschakeld in modelmodus 4), dan werd 

de regelaar met succes gereset. 

 

Standaard-instelling: Timing 7,5°, soft-aanloop ca. 68 ms, max. toerental ca. 120000 rpm met 2-polige motor, 

SWITCH=5= regelaar na kort indrukken van de toets AAN/UIT of via 16s “vol remmen” UIT. 

 

Programmering modus 4 (vooruit met rem en achteruit) automodellen, boten, trucks: 

 
1. motor en dan regelaar   2. zenderknuppel    3. SET-toets gedurende  

inschakelen/verbinden  op de gewenste    ca. 4s indrukken, 

(motor moet    neutraalpositie   tot rode LED brandt 

aangesloten zijn)   zetten 

 

 

  afhankelijk van modus 1-4 

  korte pieptonen 

 

tonen    “neutraal=motor  uit” 

LED 
 
  rode LED knippert    rode LED aan 

  groene LED aan     groene LED uit 

 

 

 

 

 

 
 4. ca. 2s wachten, tot de rode    5. binnen de volgende 4s zenderknuppel 

 LED 2x kort knippert en dan    naar de positie “volgas” en “vol remmen” 

 de groene LED brandt   brengen en opnieuw “volgas” en “vol remmen” 

en op de positie “vol remmen” houden, tot de pieptonen voor de 

bevestiging  van modus 2 klinken. 

 

 

 

 

      “volgas”   “vol remmen”      “volgas”      “vol remmen” 

  

 

          1s pauze 

 

tonen          

LED 2x       4x   4x 

  

 rode LED knippert, rode LED uit,  rode LED knippert, rode LED knippert, 

 groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan 



activeren van de achteruit-functie 

 

In modelmodus 4 beschikt u over zowel een vol proportionele rem als ook over een vol proportionele achteruit-

functie. Om achteruit te rijden of te varen, gaat u met de zenderknuppel naar de positie “vol remmen” en blijft u 

daar, totdat het voertuig stilstaat en dan nog ongeveer 1s langer. Daarna brengt u de stuurknuppel in de “neutrale 

positie/nulpunt”. De achteruit-functie is nu geactiveerd. U kunt nu proportioneel achteruit regelen, door de 

stuurknuppel in de remrichting te bewegen. 

 

activeren van de vooruit-functie 

 
Natuurlijk kunt u tijdens het achteruit rijden of –varen het voertuig proportioneel afremmen, door de 

zenderknuppel te bewegen naar de gasrichting. 

Om na het achteruit rijden of –varen weer vooruit te gaan gaat u met de zenderknuppel naar de positie “volgas” 

om het voertuig af te remmen en de vooruit-functie weer te kunnen activeren; blijf in deze positie, totdat het 

voertuig stilstaat. Daarna brengt u de zenderknuppel naar de “neutrale positie/nulpunt”. De vooruit-functie is nu 

weer geactiveerd. U kunt nu weer vooruit bewegen, door de zenderknuppel te bewegen in de richting 

“gasgeven”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extra functies: 

 
Alle extra functies kunnen via de toets of via de GMVIS-Commander met software V2005 of nieuwer of met een 

PC met RS-232 poort worden ingesteld. Met de GMVIS-Commander software V2001-2004 kunnen niet alle 

functies worden ingesteld. 

 

De volgende extra functies staan ter beschikking: 

 

#0 IDA-systeem 

#1 aan-/uitschakelfunctie met druktoets voor de regelaar 

#2 automatische rem 

#3 rem maximum 

#4 vol remmen 

#5 maximale snelheid achteruit 

#6 ABS 

#7 automatisch gas 

#9 Timing   

#10 toerentalbegrenzing  (in modelmodus 3 = helimodus toerenregeling) 

#11 stroombegrenzing 

#12 startstroombegrenzing 

#13 Turbo 

#14 Powercurve 

#15 rem minimum 

#16 gereserveerd 

#17 frequentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#1 aan-/uitschakelfunctie met druktoets voor de regelaar 

 

REGELAAR AAN/UIT (0,1,2,4,5,6) 

De regelaar kan dusdanig worden geprogrammeerd, dat deze mét het BEC-systeem via de SET-toets aan- en 

uitgezet kan worden. Bovendien kan hij zo worden geprogrammeerd, dat hij ook via de zender kan worden 

geprogrammeerd, door minimaal 16s op de positie “vol remmen” te blijven. 

Wanneer de regelaar inschakelt, laat hij afhankelijk van de gekozen modelmodus 1-4 korte pieptonen horen en 

de rode LED knippert (groene aan), om de modelmodus en het inschakelen van de regelaar te bevestigen. Bij het 

aansluiten van een geborstelde motor laat de regelaar na een korte pauze nog eens 6 korte pieptonen horen, de 

rode LED knippert en de groene is daarbij aan. 

 

0 = regelaar altijd aan (standaard-instelling in modelmodus 1-3) 

1 = regelaar na kort indrukken van de toets aan en na opnieuw kort indrukken uit 

2 = regelaar na vastmaken van de accu direct aan, maar met een kort indrukken van de toets aan-/uitschakelbaar. 

Daarna weer via de toets inschakelbaar 

4 = regelaar na 16s vol remmen uit of na kort indrukken van de toets uit 

5 = regelaar na kort indrukken van de toets aan, na 16s vol remmen of kort indrukken van de toets uitschakelbaar 

(standaard-instelling in modelmodus 4) 

6 = regelaar na vastmaken van de accu direct aan, maar met een kort indrukken van de toets of na 16s vol 

remmen uit. Daarna weer via de toets inschakelbaar 

 

#2  AUTOMATISCHE REM (AUTOBRAKE) 

 
De automatische rem is instelbaar van 0-100% en heeft al bij een neutrale positie van de gasknuppel effect. Ze 

kan onafhankelijk van het minimale en maximale rem-effect ingesteld worden en maakt het dus mogelijk, de 

bochten nauwer te nemen. 

 

Standaard-instelling: 0%, aanbevolen waarden 0-30% 

 

#3 MAXIMALE REM (BRAKEMAX) 

 
Het maximale remeffect heeft plaats, nét voordat de rode LED gaat branden. Met deze functie kan een 

overremmen/blokkeren van de wielen worden voorkomen.  

Het maximale remeffect over het regelbereik kan van 0-100% worden ingesteld. 

Na het programmeren van de maximale rem met de SET-toets wordt de VOL REMMEN-waarde met de 

maximale remwaarde gelijkgemaakt, zodat een ongewenst ‘over-remmen’ ook in het vol-remmen-bereik (rode 

LED aan) wordt voorkomen. Wordt er voor de vol-remmen-waarde een andere waarde gewenst, dan kan deze 

alleen na de maximale remwaarde of met de GMVIS-Commander worden geprogrammeerd. 

 

Standaard-instelling: 100%, aanbevolen waarden voor auto’s 70-80% 

 

#4  VOL REMMEN (FULLBRAKE) 

 
Het remeffect in de gasknuppelpositie “vol remmen” kan apart van de maximale rem worden ingesteld. Dat is 

vooral bij Off-Road gewenst, waar men in de bochten een goed rem-regelbereik wil hebben, maar bij sprongen 

een volledig remeffect nodig heeft om de richting te kunnen corrigeren. Verder kan deze functie als “noodrem” 

worden toegepast. 

De “vol remmen”-functie moet na de maximale rem of met de GMVIS-Commander worden geprogrammeerd, 

anders is de maximale remwaarde ook de vol remmen-waarde. 

De “vol remmen” functie is ook van 0-100% in te stellen. 

 

Standaard-instelling: 100%, aanbevolen waarden 70-100% 

 

#5 maximale snelheid achteruit 

 

De maximale snelheid achteruit kan tussen 0-100% worden ingesteld. Daardoor kan de maximale snelheid voor 

de achteruitfunctie bij speedboten of RC-Cars worden begrensd. 

 

Standaard-instelling: 100%, aanbevolen waarden voor speedboten 20-50%, voor auto’s 50-100% 

 



#6  ABS ( 0=UIT, 1=AAN )  

 

De ABS-rem voorkomt het uitbreken van de auto bij het remmen. De ABS-rem schakelt heel snel heen en weer 

tussen de door de gasknuppel gedicteerde max. remwaarde en de BRKMIN-waarde. 

 

Standaard-instelling: 0=UIT 

Aanbevolen instellingen: 1=AAN, BRAKEMIN 20-40%, BRAKEMAX 70-100% 

 

#7 AUTOGAS ( 0-9) 

 
“stationair” in de zenderpositie “neutrale positie/nulpunt” is met name in de standaardklassen zinvol, waar een 

beter rollen van het voertuig gewenst is. 

Na enkele seconden wordt het “AUTOGAS” gedeactiveerd, om een valse start door een wegrollend model te 

vermijden en om bij langere perioden van stilstaan stroom te besparen. 

Om de functie AUTOGAS te laten functioneren, moet de AUTOMATISCHE REM op 0% zijn ingesteld! 

 

 
0=standaard-instelling, aanbevolen waarden voor standaardklassen 1=4% - 5=20% 

 

#8 SOFTSTART  (0-10 met SET-toets, met GMVIS-Commander 0-200) 

 

Hoe kleiner de ingestelde waarde, des te geleidelijker schakelt de regelaar door. 

Mocht uw motor niet zoals gewenst aanlopen, of bij een bepaald toerental te vroeg “blijven hangen”, dan moet u 

de motor direct weer uitzetten en de waarde verkleinen (resp. de aanlooptijd vergroten), tot de motor goed aan- 

en doorloopt. Met de standaard-instelling starten praktisch alle motoren goed op. 

 

0 = aanlooptijd 2s 

1 = aanlooptijd 1s (standaard-instelling in modelmodus 1-3) 

2 = aanlooptijd 0,7s 

3 = aanlooptijd 0,5s 

4 = aanlooptijd 0,4s 

5 = aanlooptijd 0,34s 

6 = aanlooptijd 0,3s 

7 = aanlooptijd 0,25s (standaard-instelling in modelmodus 4) 

8 = aanlooptijd 0,22s 

9 = aanlooptijd 0,2s 

10 = met GMVIS-Commander  = aanlooptijd 0,18s, bij SET-toets = 30 = aanlooptijd 68ms 

 

alleen met GMVIS-Commander 

… 

20 = aanlooptijd 0,1s 

… 

30 = aanlooptijd 68ms 

… 

50 = aanlooptijd 40ms 

… 

100 = aanlooptijd 20ms 

… 

200 = aanlooptijd 10ms 

 

#9 TIMING ( 0-4 )   (alleen bij borstelloze motoren!) 

 
Om het maximale rendement te bereiken, kan de timing worden ingesteld. 

In de meeste gevallen biedt de standaard-instelling het hoogste rendement. 

Bij een problematisch aanlopen van de motor is het raadzaam, om de 30°timing te kiezen. 

 

0 = 0° timing 

1 = 7,5° timing (standaard-instelling in modus 4) 

2 = 15° timing (standaard-instelling in modus 3) 

4 = 30° timing (standaard-instelling in modus 1-2) 



#10 TOERENTALBEGRENZING (RPMLIMIT)  (alleen met borstelloze motoren) 

 

In modelmodus 1, 2 en 4 kan het maximale toerental worden begrensd. Dit is bijzonder geschikt voor de 

standaardklassen om een uniform toerental met een voorgeschreven vertraging en daardoor een zelfde maximale 

snelheid te bereiken, of om bij vliegtuigmodellen het toerental aan het maximale toerental van een propeller aan 

te passen. 

De toerentalbegrenzing is ook geschikt voor beginners, om de maximaal te bereiken snelheid van het model in 

toom te houden. 

In modelmodus 3 (helimodus) kan het toerental tussen de halve ingestelde toerentalbegrenzing en de ingestelde 

toerentalbegrenzing worden geregeld. Onder het halve ingestelde toerental kan de regelaar werken als een 

regelaar zonder toerentalregeling. 

Met de GMVIS-Commander kan de toerentalbegrenzing bij tweepolige motoren tussen 12500 rpm en 210000 

rpm in 200 trappen worden ingesteld, zie de formule en grafiek! 

 

Wanneer de motor problematisch aanloopt, is het raadzaam om het motortoerental op 120000rpm (2-

polige motor) of lager te programmeren, zodat de regelaar door een andere software voor een betere 

aanloop kan zorgen! 

 

Bij motoren met meer dan 2 polen is het toerental: 

Toerental = aangegeven toerental*2 / aantal polen 

Met de SET-toets kunnen 11 verschillende toerentallen worden ingesteld. 

 
Ingestelde 

waarde   

met Set- 2-pol motor 4-pol-motor 8-pol motor 10-pol motor 14-pol motor 16-pol motor 

toets ca. rpm  ca. rpm  ca. rpm  ca. rpm  ca. rpm  ca. rpm 

0 (stand.) 210000  105000  52000  42000  30000  26000 

1 160000  80000  40000  32000  23000  20000 

2 120000  60000  30000  24000  17000  15000 

3 90000  45000  22500  18000  13000  11250 

4 70000  35000  17500  14000  10000  8750 

5 50000  25000  12500  10000  7000  6250 

6 40000  20000  10000  8000  5700  5000 

7 30000  15000  7500  6000  4300  3750 

8 (ROAR) 24000  12000  6000  4800  3400  3000 

9 17500  8750  4375  3500  2500  2200 

10 12500  6250  3125  2500  1800  1500 

 

Formules voor het maximale toerental (rpm) bij het instellen met de GMVIS-Commander: 

 

Max. toerental ca. = 5.000.000 / {(ingestelde waarde +12*aantal polen van de motor)} 

 

Ingestelde waarde = {5.000.000 / (max. toerental * aantal polen van de motor)} –12 

 

ROAR-sportsman = 92 = 24.000 rpm 

 

#11 STROOMBEGRENZING 

 

De stroombegrenzing kan met behulp van de toets van 50 – 150A of met de GMVIS-Commander van 0 – 200A 

worden ingesteld. Door de stroombegrenzing kan het koppel van de motor worden beïnvloed. De 

stroombegrenzing moet dusdanig worden ingesteld, dat b.v. bij een automodel de wielen bij het optrekken niet of 

maar weinig slippen. 

 

Standaard-instelling: 200A, aanbevolen waarden 40 – 200A 

 

# 12 STARTSTROOMBEGRENZING 

 

De startstroombegrenzing is geactiveerd, wanneer de gasknuppel zich minimaal 5s in de positie 

“neutraal/nulpunt” bevindt. 

Ze is weer gedeactiveerd, wanneer de positie “volgas” weer bereikt wordt. 

De startstroombegrenzing moet dusdanig worden ingesteld, dat b.v. bij een automodel de wielen  niet of maar 

weinig slippen, zodat u bij de start over een maximale tractie beschikt. 

 

Standaard-instelling: 200A, aanbevolen waarden 40 – 200A 



#13 TURBO  (0-9A) 

 

De Turbofunctie verhoogt bij volgas binnen een tijdinterval van 4ms de mogelijke hoeveelheid stroom met de 

ingestelde waarde in A, beginnend met de stroom van de ingestelde stroombegrenzing. (zie grafiek!) 

 

Standaard-instelling: 5A, aanbevolen waarden 0 –  5A 

 

Voorbeeld: 

U heeft de stroombegrenzing op 50A ingesteld. Daardoor kunt u de hele tijd beschikken over minimaal 50A. Op 

het moment dat u “volgas” geeft, begint de Turbo. D.w.z. dat nu elke 4ms de stroom met de ingestelde waarde 

tot aan de maximale stroom wordt verhoogd. 

Dit verbetert de tractie vooral op gladde stukken, spaart stroom en verhoogt de maximale snelheid op de rechte 

stukken. De Turbofunctie is iedere keer geactiveerd, wanneer u de gasknuppel naar “neutrale positie/nulpunt” 

brengt en dan “volgas” geeft. 

 

#14 POWERCURVE (0-2) 

 
Met deze functie kunnen drie verschillende gascurven worden gekozen om het regelgedrag optimaal aan het 

circuit en de rijstijl te kunnen aanpassen. 

 

0 = lineair 

1 = soft (zoals Exponential van de zender) 

2 = hard voor standaardklassen (zoals Exponential + op de zender) 

 

#15 MINIMALE REM (BRAKEMIN) 

 
Het minimale remeffect is die, die direct na het nulpunt begint. 

De ABS-rem schakelt heen en weer tussen de door de gasknuppel gedicteerde max. remwaarde en de BRKMIN-

waarde. 

 

Standaard-instelling: 0%, aanbevolen waarden 0-50% 

 

Voorbeeld: 

Wanneer u de min. rem op 30% zet, dan heeft u bij het bedienen van de rem direct 30%. Het rembereik van de 

gasknuppel is hierdoor opgedeeld tussen 30% en het maximale remvermogen en dus beter regelbaar. 

 

#16 GERESERVEERD 

 
Gereserveerd voor een mogelijke toekomstige functie. 

 

#17 FREQUENTIE 

 
0 = 8kHz 

1 = 8kHz met regelbare stroombegrenzing 

Nieuw en tot nu toe uniek. 

In plaats van de pulsbreedte wordt de stroom geregeld. Daardoor blijft het regelgedrag over de hele looptijd 

gelijk, onafhankelijk van de accuspanning. Dit maakt het mogelijk om van begin tot einde van de accu-ontlading 

ongeveer gelijke rondetijden, maar vooral een gelijkblijvend regelgedrag te creëren. Met behulp van de gascurve 

en de stroombegrenzing kan het regelgedrag optimaal aan het model en de omstandigheden worden aangepast en 

dat bij een maximaal motorvermogen bij “volgas”. 

 

 

Standaard-instelling: 1= 8kHz met regelbare stroombegrenzing, 

aanbevolen waarden voor de stroombegrenzing: 60 – 200A 

 

 

 

 

 

 



Programmeren van de extra functies  met de SET-toets: 

 

1.) Accu’s van de regelaar losmaken, indien mogelijk zender aanzetten 

2.) SET-toets indrukken en ingedrukt houden en tegelijkertijd de accu (bij regelaar zonder BEC ook de 

ontvangeraccu) met de regelaar verbinden. 

De SET-toets moet zo lang ingedrukt blijven, tot de regelaar 6x kort piept en de groene LED brandt, terwijl de 

rode LED tijdens de 6 pieptonen kort knippert. 

Ondertussen de SET-toets weer loslaten. 

3.) U bent nu in de programma-keuzemodus. Wanneer u de SET-toets niet binnen 4 seconden weer indrukt, gaat 

de regelaar naar de #0 IDA-programmeermodus. Zie #0 IDA-systeem! 

4.)Druk nu de SET-toets zoveel keren in overeenkomstig het door u gewenste programmanummer. Bij ieder 

indrukken van de toets piept de regelaar 1x lang en de rode LED knippert lang. Zie tabel! 

5.) Ca 4s na het laatste indrukken van de toets bevestigt de regelaar het beëindigen van de programma-instelling 

met 3 korte pieptonen, LED rood knippert 3x kort, LED groen uit. 

 

6.) Direct daarna toont de regelaar de programmastart van de ingestelde waarde, door opnieuw 3x te piepen, de 

rode LED knippert 3x kort en de groene LED brandt. 

7.) Druk nu de SET-toets zo vaak in, totdat deze overeenkomt met de gewenste waarde. Bij ieder indrukken van 

de toets piept de regelaar 1x lang en de rode LED knippert lang. 

(waarde 0 = 0x indrukken, waarde 1 = 1x indrukken, waarde 2 = 2x indrukken …..) 

8.) Ca. 4s na het laatste indrukken van de toets bevestigt de regelaar het beëindigen van de instelling met 3 korte 

pieptonen, LED rood knippert 3x kort, LED groen uit. 

Daarna gaat de regelaar terug naar de normale modus. Klaar! 

 
Programmeervoorbeeld extra functie: (Voorbeeld: soft-aanloop #8 met aanlooptijd 0,5s = 3) 

 

1. regelaar losmaken en   2. Set-toets indrukken en   3. U bevindt zich nu in de modus programma- 

indien mogelijk zender   ingedrukt houden en ook  keuze. Druk nu overeenkomstig het gewenste 

aanzetten. (motor moet   de accu met de regelaar  programmanummer zo vaak op de SET-toets 

aangesloten zijn)   verbinden. Toets ingedrukt   als nodig is, of blijf de toets ingedrukt houden. 

    houden, tot 6 korte pieptonen 

    hoorbaar zijn en tijdens de tonen 

    toets loslaten. 

 

          ca. 4s wachten! 

 

 

tonen          

LED  6x       8x    

  
  rode LED knippert 6x, rode LED uit,  rode LED knippert 8x, rode LED uit 

  groene LED uit  groene LED aan  groene LED aan  groene LED aan 
 

 

 
4. Na de 4s wachttijd knippert  5. U bevindt zich nu in de modus  6. Na de 4s wachttijd knippert 

de rode LED 3x bij groene LED   waarde-instelling. Druk nu over-   de rode LED 3x bij groene LED uit. 

uit. Direct daarna knippert de   eenkomstig de gewenste waarde    De programmering is daarmee  

rode LED nog eens 3x bij groene (b.v. 3) de SET-toets zo vaak als   beëindigd. 

LED aan. De programmastart voor nodig is, of blijf de toets ingedrukt 

De waarde-instelling wordt   houden. 

hiermee aangegeven. 

 

           

          max. 4s wachten! 

 

tonen          

LED 3x        3x   3x       3x 

  
 rode LED knippert 3x,      rode LED knippert 3x rode LED knippert 3x       rode LED uit,     rode LED knippert 3x

 groene LED uit       groene LED aan  groene LED aan       groene LED aan       groene LED uit 

 

 

 

 



Programma-overzicht van de extra functies, bij programmering met de SET-toets: 

 

programma 

waarde 
waarde  

0 
waarde 

1 
waarde 2 waarde 

3 
waarde 
4 

waarde 
5 

waarde 
6 

waarde 
7 

waarde 
8 

waarde 
9 

waarde 
10 

#0  

IDA-Systeem 

IDA- 

Systeem 
- - - - - - - - - - 

#1  

SWITCH 

Regelaar 

altijd aan 

Regelaar 

met toets 

aan/uit 

Regelaar 

direct aan, 

maar met 

toets 

aan/uit-

schakelbaar 

- Regelaar 

na 

indrukken 

van de 

toets of 

na 16s 

vol 

remmen 

uit. 

Regelaar 

na kort 

indrukken 

van de 

toets 

aan/uit of 

na 16 s 

vol 

remmen 

uit. 

Regelaar 

direct aan 

maar via 

indrukken 

van de 

toets of 

16s vol 

remmen 

uit 

=6 =6 =6 =6 

#2  

AUTOBRK 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#3  

BRAKEMAX 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#4 FULLBRAKE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
#5 

MAXREVERSE 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#6 

ABS 
UIT AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN 

#7 

AUTOGAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

#8 

SOFTGAS 
2s 1s 0,7s 0,5s 0,4s 0,34s 0,3s 0,25s 0,22s 0,2s 68ms 

#9 

TIMING 
0° 7,5° 15° 15° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 

#10 

RPMLIMIT 

210000 

rpm, 2pol. 

motor 

160000 120000 90000 70000 50000 40000 30000 25000 17500 12500 

#11 

AMP LIMIT 
40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 110A 120A 130A 140A 

#12 

START AMP 
40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 110A 120A 130A 140A 

#13 

TURBO 
0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 9A 

#14 

POWERCURVE 

LINEAIR SOFT HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD 

#15 

BRAKEMIN 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#16 

GERESERVEERD 
- - - - - - - - - - - 

#17 

FREQUENTIE 

8kHz 

met vaste 

stroom- 

begrenzing 

8kHz 

met 

regelbare 

stroom- 

begrenzing 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#0  IDA-systeem instellen van de waarden met de GMVIS-Commander: 

 

Met behulp van het IDA-systeem kunnen met de GMVIS-Commander 94401 vanaf V2005 de gegevens van de 

regelaar naar keuze worden uitgelezen en/of geprogrammeerd worden. 

Kies met de GMVIS-Commander met behulp van de pijltjestoets naar rechts het menu PROGRAM uit. Met de 

pijltjestoets naar boven/naar beneden kunnen de ondermenu’s worden geselecteerd. 

Door indrukken van de MODE-toets bereikt u de instelmodus, waar net als in de laadmenu’s de gewenste 

waarden kunnen worden ingesteld. Bij het indrukken van de START/STOP-toets worden de gegevens 

opgeslagen en verzonden. Bij elk indrukken van de START/STOP-toets worden de gegevens opnieuw 

verzonden. 

Na het indrukken van de Timer-toets kunnen binnen de volgende 30s gegevens ontvangen worden. 

 

#0 IDA-Systeem (RS232) data verzenden en ontvangen met de GMVIS-Commander: 

 

Maak de GMVIS-Commander los van de stroombron en maak de Genius regelaar los van de accu. 

Verbind de RS232-seriële kabel Best.-Nr. 2894.5 met de Genius regelaar. De bruine kabel van de #2894.5  moet 

daarbij aan de GMVIS-Commander naar rechts wijzen! 

Verbind nu de ingang van de GMVIS-Commander met een geschikte spanningsbron (12-14V). 

Stel, zoals eerder is beschreven, de GMVIS-Commander 94401 in op de PROGRAM-modus. 

 

Overdragen van regelaardata van en naar de GMVIS-Commander: 

 

Wanneer de GMVIS-Commander zich in de PROGRAM-modus bevindt kunnen de gegevens van de Genius-

regelaar als volgt worden uitgelezen: 

1.) Druk op de TIMER-toets van de GMVIS-Commander: 

2.) Op het display verschijnt nu in de eerste regel rechts (read data):  RD? 

Mocht er op het display RD? 251 verschijnen, dan moet u met de START/STOP-toets het proces afbereken en de 

TIMER-toets opnieuw indrukken, tot RD?  Of RD? 000 of een andere waarde dan 251 verschijnt. Wanneer u 

geen gegevens van de regelaar wilt uitlezen, dan drukt u op de START/STOP-toets of u roept de RD/ -modus 

helemaal niet op. 

3.) Druk nu op de SET-toets van de Genius regelaar terwijl u de Genius regelaar met de spanningsbron verbindt, 

en laat de toets tijdens de zes korte knippersignalen van de rode LED en de zes korte pieptonen  (groene LED 

aan) (zie programmeren van de extra functies programma-modus #0) weer los! 

4.) Na ca. 4s knippert de rode LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort (groene LED uit). Direct daarna knippert 

de rode LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort (groene LED aan). 

5.) Nu zijn de groene en rode LED uit. Op dit moment worden de data van de Genius regelaar naar de GMVIS-

Commander verzonden. 

Wilt u de data naar de GMVIS-Commander verzenden, dan moet deze zich in de RD? –modus bevinden. De 

ontvangen data worden daarbij op het display kort getoond, b.v. RD? 100 

De RD? –modus kan vóór de overdracht van de data worden afgebroken met de START/STOP-toets, wanneer u 

b.v. geen data wilt overnemen en direct de in de GMVIS-Commander opgeslagen gegevens wilt toepassen. 

6.) Nadat de regelaar de data heeft verzonden, brandt de groene LED. De Genius regelaar wacht nu op data. 

7.) Om de gegevens in de GMVIS-Commander over te nemen drukt u nu op de START/STOP-toets van de 

GMVIS-Commander. 

8.) Anders, wanneer u de data uit de regelaar alleen wilt uitlezen en deze niet met de GMVIS-Commander 

opnieuw wilt programmeren, drukt u kort de SET-toets van de Genius regelaar in. 

9.) Na de ontvangst van de data van de GMVIS-Commander of na het indrukken van de SET-toets van de 

regelaar knippert de rode LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort; na het losmaken van de GMVIS-Commander 

is de regelaar klaar voor gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#0 IDA-systeem - Instellen van de waarden met de PC 

 

Met behulp van het IDA-systeem kunnen met de PC en bijbehorende software de gegevens van de regelaar naar 

keuze uitgelezen en /of geprogrammeerd worden. De software voor de regelaar-programmering kunt u bij 

www.gm-racing.de  onder ‘downloads’ vinden. 

Kies in het programma de juiste seriële poort uit.  

Met de muis kunt u de gewenste waarden instellen. 

 

#0 IDA-systeem  (RS232) data verzenden en ontvangen met de PC 

 
Maak de Genius regelaar los van de spanningsverzorging. 

Verbind de RS232-PC seriële kabel Best.-Nr. 2894.6 met de gewenste RS232-poort van de PC en met de Genius 

regelaar. 

Klik na het instellen van de juiste COM-poort op ‘enable COM’. 

 

Overdracht van de data van en naar de PC: 

 

Wanneer u met de muis op GET DATA klikt, kunt u de data van de Genius regelaar als volgt uitlezen: 

1.) Druk nu op de SET-toets van de Genius regelaar terwijl u de Genius regelaar met de spanningsbron verbindt, 

en laat de toets tijdens de zes korte knippersignalen van de rode LED en de zes korte pieptonen  (groene LED 

aan) (zie programmeren van de extra functies programma-modus #0) weer los! 

2.) Na ca. 4s knippert de rode LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort (groene LED uit). Direct daarna knippert 

de rode LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort (groene LED aan). 

3.) Nu zijn de groene en rode LED uit. Op dit moment worden de data van de Genius regelaar naar de PC 

verzonden. 

Wilt u de data naar de PC verzenden, dan moet deze zich in de GET DATA -modus bevinden. De 

ontvangstmodus kan met CANCEL worden afgebroken met de START/STOP-toets, wanneer u b.v. geen data 

wilt overnemen en direct de op de PC opgeslagen gegevens wilt toepassen. 

Eventueel is het mogelijk, dat u met de seriële kabel 2894.6 alleen data kunt verzenden en niet kunt uitlezen, 

wanneer uw systeem te veel afwijkt. 

4.) Nadat de regelaar de data heeft verzonden, brandt de groene LED. De Genius regelaar wacht nu op data. 

5.) Om de gegevens van de PC over te nemen drukt u nu op SEND DATA. 

6.) Anders, wanneer u de data uit de regelaar alleen wilt uitlezen en deze niet met de PC opnieuw wilt 

programmeren, drukt u kort de SET-toets van de Genius regelaar in. 

9.) Na de ontvangst van de data van de PC of na het indrukken van de SET-toets van de regelaar knippert de rode 

LED 3x kort en de regelaar piept 3x kort; na het losmaken van de RS232-kabel is de regelaar klaar voor gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmastructuur IDA-systeem, extra functies: 
 

Programmering IDA-systeem: 

 
1. regelaar losmaken en  2. SET-toets indrukken en ingedrukt 

indien mogelijk zender  houden en tegelijkertijd de 

aanzetten.     accu met de regelaar verbinden. 

(motor moet aangesloten  Toets ingedrukt houden, tot er 6 

zijn)    korte pieptonen te horen zijn en tijdens 

Programmeerkabel in de  de pieptonen loslaten.. 

programmeerstekker en  

in de PC resp. GMVIS- 

Commander juist steken,    programmeerstekker 
Zie blz. 22, 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tonen  

 

LED       rode LED knippert 6x, 

       groene LED aan. 

 

 

 

 

 
3. U bevindt zich nu in  4. na de 4s wachttijd  5. De groene en rode LED zijn 

de modus programmakeuze.  knippert de rode LED  nu uit. 

Als u niet binnen 4s de SET-toets 3x bij groene LED uit. Tijdens deze periode worden data  

Opnieuw indrukt, gaat de regelaar    van de regelaar naar de GMVIS-Commander 

Zoals gewenst naar het IDA-     resp. PC gezonden. Wilt u data uitlezen, 

programmeersysteem #0.     moet de GMVIS-Commander resp. de PC 

       zich in de modus ontvangen van data bevinden. 

 

 4s wachten! 
 

tonen 

LED rode LED uit,  rode LED knippert 3x,  rode LED uit, 

 groene LED aan  groene LED uit   groene LED uit 

 

 

 

 
6. Wanneer de groene LED brandt,   7. Na de ontvangst van de data of na het indrukken van de 

wacht de regelaar op data van de   SET-toets bevestigt de regelaar het einde van het programma 

GMVIS-Commander of de PC.    Met 3x knipperen van de rode LED. Verwijder nu de programmeerstekker. 

Wanneer u data van de PC of de    Het BEC-systeem kan na het programmeren uitgeschakeld zijn en 

GMVIS-Commander wilt overnemen,  moet in dit geval door het indrukken van de SET-toets weer aangezet 

Dan start u nu de datatransfer, anders   worden, verder start de regelaar in de normale modus. 

drukt u op  de SET-toets om het 

programma te verlaten. 

 

 

tonen 

LED rode LED uit,    rode LED knippert 3x,   

 groene LED aan    groene LED uit    

 

 

 

 



foutmeldingen: 

1.) 

 1s  1s  1s  1s  1s  1s 

3x  3x  3x  3x  3x  3x  3x 

 
rode LED  rode LED  rode LED  rode LED  rode LED                 rode LED              rode  LED 

knippert 3x, knippert 3x knippert 3x knippert 3x knippert 3x               knippert3x              knippert 3x 

groene LED uit groene LED uit groene LED uit groene LED uit groene LED uit      groene LED uit     groene LEDuit  

 

Omschrijving van de fout: 

Bij voortduren piepen (telkens 3x kort) en/of voortdurend knipperen van de rode LED (3x kort) is bij het 

verbinden van de regelaar aan de stroombron de motor verkeerd of niet aangesloten. 

Opheffen van de fout: 

Motoraansluitingen controleren en juist aansluiten. 

 

2.) 

 1s  1s  1s  1s  1s  1s 

 

Omschrijving van de fout: 

Bij voortdurend piepen (1x lang) en voortdurend knipperen van de rode LED (1x lang) is de bedrijfsspanning te 

hoog. 

Opheffen van de fout: 

Voor de bedrijfsmodus de correcte spanning kiezen door een accu met het juiste aantal cellen toe te passen. 

 

 

3.) 

Omschrijving van de fout: 

De regelaar doet helemaal niets. 

Bedrijfsspanning te laag. Laad de accu en controleer de aansluitingen op een goede verbinding. 

Wanneer dit niet tot succes leidt, de regelaar opsturen ter controle. 

 

Technische gegevens 

 
Aanduiding   Genius 80  Genius 30   Genius 40   Genius 70 

Best.-Nr.    2894  2895   2896   2897 

Bedrijfsspanning inV   7,2-12  7,2-14,8   7,2-14,8(*19,2)  7,2-14,8(*19,2) 

Cellen NiMh,NiCd     6-10  6-12   6-12(*16)   6-12(*16) 

Cellen LiPo   2-3  2-4   2-4(*5)   2-4(*5) 

Stroom continu (borstell.mot.)  80A  30A   40A   70A 

Stroom kortdurend 10s  160A  60A   80A   140A 

Impulsstroom bij 25° C  300A  90A   150A   300A 

Inw. weerstand bij 20° C ca.  0,001  0,004   0,003   0, 0015 

Spanningsval @20A ca.  0,02V  0,008V   0,06V   0,03V 

Temperatuurafschakeling:  ja  ja   ja   ja  

Onderspanningsafregeling:  ja  ja   ja   ja 

Onderspanningsafschakeling:  in modelmodus 1-3 (alle) 

Achteruit functie:   in modelmodus 4 (alle) 

BEC:    5,8V/korte tijd 4A (alle) 

Max. BEC verlies:   2,5W  2,5W   2,5W   2,5W 

Taktfrequentie:   8kHz  8kHz   8kHz   8kHz 

Afm. in mm z. condens. ca.:       48x31x15  55x27x10   50x27x10   50x27x15 

Afm. in mm m.condens. ca.:  naar keuze 70x27x13   70x27x13   70x27x15 

Gewicht zonder kabels ca.: 50g  18g   18g   33g 

Gewicht met kabels ca.: 90g  28g   45g   70g 

* Met optokoppler 2894.3 en met 4-cellen ontvangeraccu 

 

Toebehoren: 

2894.1 Reserve etiket Genius 80 

2894.2 Reserve behuizing Genius 80 

2894.3 Optokoppler voor galvanische scheiding voor Genius en andere regelaars 

2894.4 Sensoradapterkabel (Novak/Reedy-motoren) 

2894.5 Seriële kabel GMVIS-Commander/Genius 

2894.6 Seriële kabel PC/Genius 

2894.7 Ontvangerkabel voor Genius 80 (servokabel) 

 

 

 

 



Verkorte handleiding: 
Aansluiten van de Genius-regelaar: 
 

aansluiting van een borstelloze motor (motorconfiguratie #1) 

 

      zwart 

 geel      ontvangerkabel 

        Powercondensator 

 rood      programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

 

 blauw     rood    aandrijfaccu 

 
      Afhankelijk van de modus 1-4 

      korte pieptonen 

 

    TONEN 

LED 

     Rode LED knippert, 

      groene LED aan 

 

 

 

 

aansluiting van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit/(rem) (motorconfiguratie #2) 

 

       zwart 

 blauw      ontvangerkabel 

 A, B, C  geel     Powercondensator 

   rood    programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

   blauw 

       rood    aandrijfaccu 

 

rood 

 accu + 
 

 

     Afhankelijk van de modus 1-4 

     korte pieptonen 

 

 

TONEN 

LED 

  

    Rode LED knippert,    Rode LED knippert 6x, 

    groene LED aan    groene LED aan 

 

 

 

aansluiting van een geborstelde motor voor de functie vooruit/motor uit/rem/achteruit (motorconfiguratie #3) 

 

       zwart 

       ontvangerkabel 

   geel     Powercondensator 

   rood    programmeerstekker en stekker voor Hallsensoren 

   blauw 

       rood    aandrijfaccu 
 

 

     Afhankelijk van de modus 1-4 

     korte pieptonen 

 

 

TONEN 

LED 

  

    Rode LED knippert,    Rode LED knippert 6x, 

    groene LED aan    groene LED aan 



Modus-programmering GENIUS: 
Programmering modus 1 (vooruit met rem) motorzwevers: 

1. motor en dan regelaar  2. zenderknuppel  3. SET-toets gedurende    4. ca. 2s wachten,  5. binnen de volgende 4s 

inschakelen/verbinden op de gewenste  ca. 4s indrukken,        tot groene LED   zenderknuppel op de positie 

(motor moet   neutraalpositie tot rode LED brandt        brandt   “volgas”en “vol remmen” 

aangesloten zijn)  zetten       zetten en op “vol remmen” 

          houden, tot de pieptonen  ter 

          bevestiging van modus 1  

          komen. 

 

  afhankelijk van modus 1-4      “vol gas”    “vol remmen” 

  korte pieptonen 

 

tonen           1s pauze 

LED 
rode LED knippert  rode LED aan  rode LED uit, rode LED knippert, rode LED knippert, 

groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit groene LED aan 

 
Programmering modus 2 (vooruit zonder rem) motormodellen: 

1. motor en dan regelaar  2. zenderknuppel  3. SET-toets gedurende    4. ca. 2s wachten,  5. binnen de volgende 4s 

inschakelen/verbinden op de gewenste  ca. 4s indrukken,        tot groene LED   zenderknuppel op de positie 

(motor moet   neutraalpositie tot rode LED brandt        brandt   “volgas” 

aangesloten zijn)  zetten       zetten en op “vol gas” 

          houden, tot de pieptonen  ter 

          bevestiging van modus 2  

          komen. 

 

  afhankelijk van modus 1-4      “vol gas”     

  korte pieptonen “neutraal=motor uit”  

tonen           1s pauze 

LED 
rode LED knippert  rode LED aan  rode LED uit, rode LED knippert, rode LED knippert, 

groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit groene LED aan 

 
Programmering modus 3 (vooruit met toerenregeling) heli: 

1. motor en dan regelaar  2. zenderknuppel  3. SET-toets gedurende    4. ca. 2s wachten,  5. binnen de volgende 4s 

inschakelen/verbinden op de gewenste  ca. 4s indrukken,        tot groene LED   zenderknuppel op de positie 

(motor moet   neutraalpositie tot rode LED brandt        brandt   “volgas”,“neutraal”, “volgas” 

aangesloten zijn)  zetten       zetten en op “vol gas” 

          houden, tot de pieptonen  ter 

          bevestiging van modus 3  

          komen. 

 

  afhankelijk van modus 1-4            “vol gas”    “neutraal”     “volgas” 

  korte pieptonen “neutraal=motor uit” 

 

tonen           1s pauze 

LED 
 

 

6. Regelaar activeren,   7. Geeft u zoveel gas,   8. Stel de zenderknuppel 

door de zenderknuppel  tot het gewenste maximale  weer op de positie “neutraal” 

op “neutraal” te zetten  toerental wordt bereikt   

 

“neutraal = motor uit”  “gas tot aan het gewenste toerental” “neutraal = motor uit” 

 

Programmering modus 4 (vooruit /rem/achteruit) auto/boot: 

1. motor en dan regelaar  2. zenderknuppel  3. SET-toets gedurende    4. ca. 2s wachten,  5. binnen de volgende 4s 

inschakelen/verbinden op de gewenste  ca. 4s indrukken,        tot groene LED   zenderknuppel op de positie 

(motor moet   neutraalpositie tot rode LED brandt        brandt   “volgas”, “vol remmen” en 

aangesloten zijn)  zetten       weer op “volgas” en “vol 

          remmen”  zetten en op “vol 

          remmen”houden tot pieptonen 

          ter bevestiging van modus 4 

          klinken.  

       

  afhankelijk van modus 1-4    “vol gas”    “vol remmen”     “volgas”  “vol remmen” 

  korte pieptonen  

tonen           1s pauze 

LED 
rode LED knippert  rode LED aan  rode LED uit, rode LED knippert, rode LED knippert, 

groene LED aan  groene LED uit  groene LED aan  groene LED uit groene LED aan 



Programma-overzicht van de extra functies, bij programmering met de SET-toets: 

 

programma 

waarde 
waarde  

0 
waarde 

1 
waarde 2 waarde 

3 
waarde 
4 

waarde 
5 

waarde 
6 

waarde 
7 

waarde 
8 

waarde 
9 

waarde 
10 

#0  

IDA-Systeem 

IDA- 

Systeem 
- - - - - - - - - - 

#1  

SWITCH 

Regelaar 

altijd aan 

Regelaar 

met toets 

aan/uit 

Regelaar 

direct aan, 

maar met 

toets 

aan/uit-

schakelbaar 

- Regelaar 

na 

indrukken 

van de 

toets of 

na 16s 

vol 

remmen 

uit. 

Regelaar 

na kort 

indrukken 

van de 

toets 

aan/uit of 

na 16 s 

vol 

remmen 

uit. 

Regelaar 

direct aan 

maar via 

indrukken 

van de 

toets of 

16s vol 

remmen 

uit 

=6 =6 =6 =6 

#2  

AUTOBRK 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#3  

BRAKEMAX 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#4 FULLBRAKE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
#5 

MAXREVERSE 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#6 

ABS 
UIT AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN 

#7 

AUTOGAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

#8 

SOFTGAS 
2s 1s 0,7s 0,5s 0,4s 0,34s 0,3s 0,25s 0,22s 0,2s 68ms 

#9 

TIMING 
0° 7,5° 15° 15° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 

#10 

RPMLIMIT 

210000 

rpm, 2pol. 

motor 

160000 120000 90000 70000 50000 40000 30000 25000 17500 12500 

#11 

AMP LIMIT 
40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 110A 120A 130A 140A 

#12 

START AMP 
40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 110A 120A 130A 140A 

#13 

TURBO 
0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 9A 

#14 

POWERCURVE 

LINEAIR SOFT HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD HARD 

#15 

BRAKEMIN 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

#16 

GERESERVEERD 
- - - - - - - - - - - 

#17 

FREQUENTIE 

8kHz 

met vaste 

stroom- 

begrenzing 

8kHz 

met 

regelbare 

stroom- 

begrenzing 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmastructuur IDA-systeem, extra functies: 
 
Programmering IDA-systeem: 

1. regelaar losmaken en 2. SET-toets indrukken en ingedrukt 3. U bevindt zich nu in de modus 4. Na de 4s  

indien mogelijk zender houden en tegelijkertijd de  programmakeuze. Wanneer u niet wachttijd knippert 

aanzetten.    accu met de regelaar verbinden.  binnen 4s de SET-toets opnieuw   de rode LED 3x 

(motor moet aangesloten Toets ingedrukt houden, tot er 6  indrukt, dan gaat de regelaar zoals bij groene LED uit. 

zijn)   korte pieptonen te horen zijn en tijdens gewenst naar het IDA- 

Programmeerkabel in de de pieptonen loslaten..  programmeersysteem #0. 

programmeerstekker en  

in de PC resp. GMVIS- 

Commander juist steken,   programmeerstekker 
Zie blz. 22, 23.       4s wachten! 

 
tonen  

LED    rode LED knippert 6x  rode LED uit, rode LED knippert 3x, 

    groene LED aan  groene LED aan groene LED uit 

 

 
5. De groene en rode LED zijn   6. Wanneer de groene LED brandt, 7. Na het ontvangen van de data of na het 

nu uit.     wacht de regelaar op data van de PC indrukken van de SET-toets bevestigt de  

Tijdens deze periode worden data   of GMVIS-Commander. Wanneer regelaar het einde van het programma  

van de regelaar naar de GMVIS-Commander u nu de waarde van de PC of van de door 3x kort knipperen van de rode LED. 

resp. PC gezonden. Wilt u data uitlezen,  GMVIS-Commander wilt overnemen, Verwijder de programmeerstekker. Het 

moet de GMVIS-Commander resp. de PC  dan start u nu de datatransfer, anders  BEC-systeem kan uitgeschakeld zijn en  

zich in de modus ontvangen van data bevinden. op SET-toets drukken om te verlaten. moet in dit geval door indrukken van de  

         SET-toets weer aangezet worden, verder

         start de regelaar weer in de normale    

                                                                                                                                                               modus.  

 

Rode LED uit,    rode LED uit,   rode LED knippert 3x, 

groene LED uit    groene LED aan   groene LED uit 

  

 

Programmeervoorbeeld extra functie met de SET-toets: (Voorbeeld: soft-aanloop #8 met aanlooptijd 0,5s = 3) 

 
1. regelaar losmaken en   2. Set-toets indrukken en   3. U bevindt zich nu in de modus programma- 

indien mogelijk zender   ingedrukt houden en ook  keuze. Druk nu overeenkomstig het gewenste 

aanzetten. (motor moet   de accu met de regelaar  programmanummer zo vaak op de SET-toets 

aangesloten zijn)   verbinden. Toets ingedrukt   als nodig is, of blijf de toets ingedrukt houden. 

    houden, tot 6 korte pieptonen 

    hoorbaar zijn en tijdens de tonen 

    toets loslaten. 

 

          ca. 4s wachten! 

 

 
tonen          

LED  6x           8x    

  
  rode LED knippert 6x,   rode LED knippert 8x, rode LED uit 

  groene LED aan    groene LED aan  groene LED aan 
 

 
4. Na de 4s wachttijd knippert  5. U bevindt zich nu in de modus  6. Na de 4s wachttijd knippert 

de rode LED 3x bij groene LED   waarde-instelling. Druk nu over-   de rode LED 3x bij groene LED uit. 

uit. Direct daarna knippert de   eenkomstig de gewenste waarde    De programmering is daarmee  

rode LED nog eens 3x bij groene (b.v. 3) de SET-toets zo vaak als   beëindigd. 

LED aan. De programmastart voor nodig is, of blijf de toets ingedrukt 

De waarde-instelling wordt   houden. 

hiermee aangegeven. 

           

          max. 4s wachten! 

 
tonen          

LED 3x        3x   3x       3x 

  
 rode LED knippert 3x,      rode LED knippert 3x rode LED knippert 3x       rode LED uit,     rode LED knippert 3x

 groene LED uit       groene LED uit     groene LED aan       groene LED aan       groene LED uit 

 

 

 



garantie van 24 maanden 
 
De Fa. Graupner GmbH &Co. KG, Henriettenstraße 94-96, 73230Kircheim / Teck verleent vanaf de datum van 

aankoop 24 maanden garantie op dit product. 

 De garantie geldt alleen voor de al bij aankoop van het product aanwezige materiaal- of functiegebreken. 

Schade die door slijtage, overbelasting, foutieve toebehoren of onvakkundige behandeling toegebracht is, is van 

garantie uitgesloten. De wettelijke rechten en aanspraken op garantie door de consument worden door deze 

garantie niet geschaad. Controleert u het product vóór een reclamatie of terugzending nauwkeurig op gebreken, 

omdat wij u een onkostenvergoeding berekenen, wanneer het product geen mankementen blijkt te vertonen. 

 

Datum van aankoop 

 

Naam van de koper 
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