
Multiplex europaserie 4+2 oranje 2.4 GHz conversie 

Algemeenheden


De zender werd volledig gedemonteerd, schoongemaakt en voorzien van nieuwe bekabeling, een 
8 channel encoder (waarvan slechts 4 kanalen gebruikt worden), een Lemon 2.4 GHz DSMP DIY 
RF module met bijhorende antenne, een 2S 1300 mAh LiPo batterij met balanceer-/laadkabel via 
DIN stekker, en tenslotte een drukknop voor het bedienen van de akoestische timer. 


Er werd naar gestreefd om het uiterlijk van de zender in de mate van het mogelijke origineel te 
behouden. Binnenin is nagenoeg alles gemoderniseerd. Er is rekening gehouden met de wens om 
de zender zo eenvoudig mogelijk te houden, dus enkel 4 stuurkanalen zonder dual rates, expo, 
differential, mixers etc. 


Detail uitgevoerde werken


• Verwijderen van alle oude elektronica

• Verwijderen van alle bekabeling

• Verwijderen van oude ongeschikte 5-polige DIN plug

• Recuperatie van hoofdschakelaar en power indicator

• Volledige demontage behuizing en gimbals

• Schoonmaken van behuizing en gimbals

• Ombouw naar mode 2

• Aanpassen hoogte stuurknuppels

• In vorm draaien van aluminium stuurknuppels + rood verven

• Inscannen aluminium behuizing ten behoeve van volgende stap

• Ontwerpen van houders voor hoofdschakelaar, power indicator, nieuwe drukknop en buzzer

• Ontwerpen van onderdelen voor montage antenne

• Frezen van houten onderdelen

• Frezen van glasvezel onderdelen

• 3D printen van voetje antenne

• Assemblage voet antenne + zwart verven

• Montage gimbals en solderen bekabeling

• Montage nieuwe 5-polige DIN plug en solderen van balanceerkabel

• Solderen 5-polige DIN stekker en balanceer-/laadkabel (XH-balancer)

• Analyse power indicator en solderen geschikte elektronica voor correcte weergave

• Solderen van bekabeling van voeding, hoofdschakelaar en power indicator

• Solderen van bekabeling buzzer

• Solderen van bekabeling drukknop

• Montage LiPo met velcro

• Assemblage encoder Arduino DIY-More-Pro-Mini-Strong

• Programmatie met 8 channel software F3A V2.1C feb 2021 (credit Phil Green en Mike Kitchen)

• Analyse 8 channel encoder en geschikt maken voor eenvoudige 4 kanalen installatie

• Montage encoder met behulp van houten sokkel

• Solderen bekabeling RF module + krimpkous

• Montage RF module met velcro

• Montage antenne

• Eindmontage behuizing behalve achterpaneel

• Aansluiting alle bekabeling

• Controle werking voeding, power indicator en stuurfuncties met pulsbreedtemeter

• Binden van Spektrum AR410 ontvanger

• Toewijzing kanalen Spektrum (1: throttle, 2: aileron, 3: elevator en 4: rudder)

• Programmatie fail safe (smartsafe + hold last: throttle low, andere functies hold)

• Calibratie




Beknopte handleiding


Zowel de encoder als de RF module beschikken over veel meer mogelijkheden dan hier 
toegepast. Daarom wordt hier enkel een beknopte handleiding gegeven die toelaat de zender in 
gebruik te nemen in zijn eenvoudigste vorm. De volledige handleidingen voor de encoder en de 
RF module kunnen hier geraadpleegd worden indien nodig:


Encoder: https://mode-zero.uk/download/file.php?id=9278


RF module: https://drive.google.com/file/d/1voYsft4tZqdp8TIlsLDkGQVxpPWp3ySo/view


De zender werkt zoals de originele zender in de jaren zeventig, maar dan in de veel veiligere en 
betrouwbare 2.4 GHz omgeving en met volgende extra’s:


• Korte beeps bij het inschakelen

• Servo reverse op aileron, elevator en rudder dmv stick volle uitslag bij inschakelen (voor 

aileron en rudder, stick rechts houden, voor elevator up houden)

• Servo reverse op throttle via dipswitch 1 op encoder (opgelet, telkens na verzetten 

dipswitch, fail safe herprogrammeren op ontvanger, zie instructies ontvanger AR410). Default 
standard Spektrum setting is off.


• Throttle lock safety: throttle wordt pas actief bij throttle low (veiligheid voor elektro toestellen)

• Timer via drukknop: bij indrukken zijn er achtereenvolgende korte beeps te horen. Elke beep 

komt overeen met één minuut. Beeps tellen en loslaten wanneer het gewenste aantal minuten 
bereikt is. Wanneer de timer afloopt, weerklinkt gedurende 2 sec een reeks beeps met daarna 
10 sec stilte. Dit wordt telkens herhaald. Timer cancellen kan met een korte druk op de knop


• Inactiviteit alarm treedt in werking wanneer er geen beweging is op de aileron stick gedurende 
5 minuten en klinkt als een (irritante) korte reeks beeps van ca. 1 sec gevolgd door ca. 1 sec 
stilte. Dit wordt telkens herhaald. Dit alarm kan gecanceld worden door de aileron stick te 
bewegen.


• Range check mogelijk door het knopje op de RF module ingedrukt te houden tijdens de check: 
alle functies moeten normaal werken op min 30 meter afstand.


• Korte antenne, dus geen telescoopantenne die men kan vergeten (volledig) uit te trekken of 
vast te schroeven. Opgelet, de antenne in de 45 graden stand zetten (richting power 
indicator) voor maximum range. Vermijden om de antenne meermaals af te schroeven, bij 
voorkeur niet verwijderen.


• 2S 1300 mAh LiPo batterij, goed voor ca. 8 uren continu gebruik. Ruwe status via power 
indicator en precieze status via 5-polige DIN stekker, balanceer-/laadkabel (XH-balancer) en 
LiPo battery checker. Opladen via dezelfde kabel (onder toezicht).


• Gewichtsbesparing: nu ca. 750 g ipv ca. 1200 g


Niets op de dipswitch van de encoder wijzigen behalve dipswitch 1 (throttle reverse) indien echt 
nodig (maar dan ook fail safe herprogrammeren). Enkel dipswitch 5 staat op ON, de andere 
allemaal op OFF. Geen stekkers verwisselen en de binnenkant van de zender zo weinig mogelijk 
aanraken ivm met gevaar op kortsluiting, mogelijke schade door statische elektriciteit, stress op 
soldeerverbindingen etc.


In het kort: de zender gewoon gebruiken zoals vroeger en enkel iets veranderen wanneer echt 
nodig. Bij twijfel, de volledige handleiding raadplegen. Als het daarmee nog niet lukt, contacteer 
mij ;-)


Disclaimer: helaas, in de huidige wereld waarbij afwenden van verantwoordelijkheid een sport 
geworden is met bijbehorend toenemend aantal rechtszaken, moet ik mijzelf beschermen met 
volgende zinnen: de modificatie is enkel uitgevoerd voor nostalgische, experimentele en 
educatieve doeleinden en hoewel alle componenten 100% functioneel zijn, kan ik het gebruik van 
deze zender voor het besturen van een modelvliegtuig niet steunen. Als je kiest om dat toch te 
doen, is dat volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

https://mode-zero.uk/download/file.php?id=9278
https://drive.google.com/file/d/1voYsft4tZqdp8TIlsLDkGQVxpPWp3ySo/view


Lay out van de buitenkant


Alles is origineel gebleven, enkel de antenne is vervangen door een 2.4 GHz exemplaar en het 
kristal is vervangen door een half verzonken drukknop. De buzzer is hoorbaar via dezelfde 
opening. De stuurknuppels zijn de originele aluminium knuppels die op de draaibank aangepast 
zijn om de juiste hoogte te bekomen. Ze zijn daarna rood geverfd. De plastieken knuppels van de 
andere zender waren niet bruikbaar omdat de inwendige diameter verschilde.






Lay out van de binnenkant


Aan de binnenkant is alles nieuw behalve de gimbals. Die zijn wel naar mode 2 omgezet en 
hebben nieuwe bekabeling gekregen. De antenne voet is op onderstaande foto nog niet 
gemonteerd.







Enkele foto’s gemaakt tijdens de conversie
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