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1. Helyezzen az adó egységekbe a 9V-os  elemet, polaritásnak megfelelően.  

2.  Be- és kikapcsolás / Hangerő szabályozása: Nyomja meg a              gombot 2 mp-ig, a készülék három rövid 

hangjelzéssel és a ledek felvillanásával jelez. Ismételt megnyomásnál egy hangjelzést követően kikapcsol-

ható. A            gomb rövid megnyomásával négy különböző hangerő fokozat állítható.

3. Hangszín: A               gomb megnyomásával négy különböző tónus állítható, amelyet hangjelzés és az ind-

ikátor led (6) felvillanása jelez.

4. Érzékenység:  Az           gomb megnyomásával négy különböző érzékenység állítható, a víz hullámzásának 

és a szélviszonyoknak megfelelően. (Első fokozat a legérzékenyebb)

5. Memória led / Feszültség jelző. A piros, kék vagy zöld lámpa a kapást követően 20 mp-ig folyamatosan 

világít. Amennyiben az akkufeszültség 5V alá csökken, a led jelezni kezd.

6. Indikátor led. A készülék beállításakor, a hangjelzésekkel analóg módon jelez.

7. Zsinórfeszítő kapásjelzők (swinger) csatlakozási lehetősége.

CARP ACADEMY DETECT ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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1. Helyezzen a vevő egységbe 9V típusú elemet, polaritásnak megfelelően.  

2. Kapcsológomb: Bekapcsoláshoz tolja el a kart bal oldalra, a készülék két hangjelzéssel és a ledlámpák 

bekapcsolásával jelez.

3. Hangerő szabályozása:  A               gomb eltekerésével változtatható a hangerő. 

4. Hangszín beállítása: A             gomb eltekerésével változtatható a hangtónus.

5.5. Indikátor lámpák / Feszültség jelző: A kapásjelzők gyárilag be vannak programozva a vevőhöz, így az 

érzékelt adóknak megfelelő színű lámpa világít 20 mp-ig a kapás érzékelésekor.

Amennyiben az akkumlátor feszültség 5V alá csökken, minden lámpa egyszerre villog. 

6. Újraprogramozás: A készülék hátulján található rejtett gomb megnyomásával a piros indikátor led 

bekapcsol. A hozzárendelni kívánt kapásjelző mágneskerekét (zsinórvezető görgő) el kell fordítani, ekkor a 

készülék hangjelzéssel rögzíti az adót. A rejtett gomb ismételt megnyomásával állíthatóak be a további 

kapásjelzők is. 

KarKarbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett

vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan világítani vagy

sípolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni. 
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