
1. Helyezzen az adó egység hátsó 
rekeszébe három darab AAA  
tartós elemet a polaritásnak 
megfelelően, majd a váltókart 
kapcsolja át. A készülék három 
rövid hangjelzéssel és a LED-ek 
felvillanásával jelzi a bekapcsolt 
állapoállapotot.

2. Hangerő szabályozása: A 
V-gomb megnyomásával nyolc  
szinten változtatható a hangerő.
A maximális hangerő elérését 
követően a készülék a csendes 
tartományba ugrik vissza.     
     
3. Hangszín változtatása: A 
T-gomb megnyomásával nyolc 
különböző hangszín állítható.

4.4. Érzékenység:  A V-gomb  meg-
nyomásával hat különböző 
érzékenység állítható, melynek 
szintjét rövid hangjelzések 
mutatnak. (Néma üzemmódban 
nem hallható). A legérzékenyebb 
az egyes fokozat.

5. Éjjeli fény:  Az L-gomb rövid  
megnyomásával kapcsolható be 
a mágneskereket megvilágító 
lámpa.

6. Kapásjelző LED:  A beállítások 
változtatásakor és kapáskor azo-
nosító fényként funkcionál.

7.  Memória LED: A kapás alatt vil-
logással, a kapás után 20 mp-ig 
folyamatos fénnyel világít.
Amennyiben az akkumlátor 
feszültség 3.5V alá csökken, a 
LED villog. 

8. Bottartó antenna.

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a 
jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és 
problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a 
készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az 
elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!
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1. Helyezzen a vevő egység hátsó 
rekeszébe három darab AAA  
tartós elemet a polaritásnak 
megfelelően, majd a váltókart 
kapcsolja át. A készülék három 
rövid hangjelzéssel és a LED-ek 
felvillanásával jelzi a bekapcsolt 
állapoállapotot.

2. Hangerő szabályozása: A 
V-gomb megnyomásával nyolc  
szinten változtatható a hangerő.
A maximális hangerő elérését 
követően a készülék a csendes 
tartományba ugrik vissza.     
     
3. Hangszín változtatása: A 
T-gomb megnyomásával nyolc 
különböző hangszín állítható.

6.6. Újraprogramozás: Az L-gomb 
és V-gomb egyszerre történő 
megnyomásával aktiválható az 
azonosító mód. Az L-gomb 
további megnyomásával 
kiválasztható az adók azo-
nosítása (piros, kék, zöld és 
sásárga). A kiválasztott készülék és 
a hozzá tartozó lámpa kiválasz-

tása után az adó mágneske- 
rekének elforgatásával a vevő 
azonosítja a készüléket. Az 
L-gomb segítségével kiléphetünk 
a funkcióból. 

5.5. Rezgő mód:  Az        gomb rövid  
megnyomásával bekapcsolható 
a rezgő mód - független a 
hangerő beállításoktól.

6. Amennyiben az akkumlátor 
feszültség 3.5V alá csökken, a 
LED villog.

7.7. Indikátor lámpák (piros, kék, 
zöld és sárga): A kapásjelzők 
gyárilag be vannak programozva 
a vevőhöz, így az érzékelt 
adóknak megfelelő színű lámpa 
világít 10 mp-ig a kapás 
érzékelésekor. 
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Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a 
jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és 
problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a 
készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az 
elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!
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