
 

 

Handleiding “My Puffswitch” 
 
 

Inleiding: 
 

Deze schakelaar is een ideaal hulpmiddel voor het bedienen van apparaten met een 3,5mm jack  ingang. 
Met 2 instelbare uitgangen is hij ideaal om bijvoorbeeld in combinatie met een adaptive controller                                                   

een game console te bedienen. 
De schakelaar is voorzien van een oplaadbare batterij, welke middels een mini USB kabel kan worden opgeladen. 

De druk van de 2 uitgangen kan worden ingesteld en eventueel kan ook een vertraging op de uitgang worden ingesteld. 
 

 
Werking: 

 
1. Laad de schakelaar eerst op tot de laad indicator (1 ) blauw kleurt. Zodra de USB kabel wordt aangesloten op de USB (2) 

ingang kleurt deze rood, het laden begint. 
Zodra de batterij vol is stopt het laadproces en kleurt de indicator blauw. 

2. Sluit de schakelaar aan op het te bedienen apparaat, middels de 3,5mm jack kabels. De schakelaar beschikt over 2 
uitgangen die afzonderlijk gebruikt kunnen worden. 

3. Sluit een slang met blaasrietje en filter aan op de blaas ingang (6) 
4. Zet de schakelaar aan met de powerswitch (3), de leds van de uitgangen gaan nu om en om knipperen. (Blaas-led (10) 

Zuig-led (11)) Op dit moment wordt de schakelaar gekalibreerd. 
5. Zodra de leds zijn gestopt met knipperen is de schakelaar gereed voor gebruik. 
6. Door te blazen wordt de uitgang OUT 1 (4) geactiveerd en door te zuigen word uitgang OUT2 (5) geactiveerd. 
7. Na gebruik de powerswitch(3)  indrukken om My Puffswitch uit te schakelen. 

 
 

Instellen: 
 

De beide uitgangen kunnen worden ingesteld. 
Door de potmeter P1 (7)  te verdraaien kan de blaasdruk worden veranderd waarmee de uitgang moet worden geactiveerd. 

Door P2 (8)  te verdraaien kan het zuigdruk worden veranderd waarmee de uitgang moet worden geactiveerd. 
Met P3 (9) kan eventueel de tijd die de uitgangen hoog blijven worden verlengd. 
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