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MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Jellemzők

• Esőálló illesztések és ház
• Könnyű párosítás

• Alacsony feszültség riasztás
• I-Com®

• Digitális rendszer

Bekapcsoló- és hangerő állító gomb

Nyakpánt tartó fül

LED világítás

Micron párosító
Gomb
Akkufedő

Csúcsminőségű Piezo
hangszóró

Asztali tartó adapter

Elemek Behelyezése
1. Kapcsolja ki a jelzőt az elemek
kivételéhez vagy behelyezéséhez.

3. Az elemfedő alsó részét megemelve
távolítsa el azt.

2. Használjon csillagcsavarhúzót a
csavarok eltávolításához.

4. Óvatosan távolítsa el a használt elemeket.
Helyezze be az új elemeket, ügyelve
a helyes polaritásra.

5. A tökéletes szigetelés érdekében ügyeljen
a fedő pontos illesztésére! A fedő felső
részén található füleket illessze
a helyükre.

6. Húzza meg a csavarokat.

SOHA ne húzza túl a csavarokat, mert az a jelző, vagy a
csavarok fejének rongálódásához vezethet.

Párosítás

Ki/Be kapcsoló és Hangerő szabályzó gomb
• A vevőegység bekapcsolásához fordítsa
a gombot ‘ON’ állásba. A kattanás után
a LEDek röviden villogni kezdenek.
• A gombot az óramutató járásával
megegyező irányba forgatva növelhető a
hangerő.

Min. hangerő

Max. hangerő

• Kikapcsoláshoz forgassa visszafelé a
gombot az ‘OFF’ állásba.

Az MR+ vevőegység legoptimálisabb használata
Az MR+ vevőegység működési távolsága - akár a többi kis erejű rádiós rendszeré - nagyban
függ a felhasználás körülményeitől. A terepviszonyok, a levegő páratartalma, az esetleges
interfernciák mind-mind befojásolják a hatótávolságot.
A legjobb eredmény elérése érdekében tarsa szem előtt, hogy:
• Tartsa a vevőegységet a lehető legmagasabban, minél távolabb a talajtól amennyiben magánál hordja, a lehető legmagasabban helyezze el a ruhájában.
• Próbálja meg biztosítani a közvetlen “rálátást a vevőegység és a jelzők között. Lehetőleg
kerülje el, hogy fák, épületek, tereptárgyak kerüljenek a vevő és a jelzők közé.
• Ne tartsa a vevőegységet mobiltelefonnal vagy más elektromos készülékkel egy zsebben.
• Győződjön meg róla, hogy a vevő egységben és a jelzőkben is jó állapotú elemek vannak.

A fent említett körülmények mind rendkívüli módon befolyásolják a működési távolságot.
Amennyiben vevő egységét megbízhatóan szeretné használni fontos tudnia, hogy a
készüléket nem azon horgászok számára találták ki, akik felelőtlenül magukra hagyják
botjaikat, messzire eltávolodva azoktól!

A vevőegység első használata előtt szükséges a jelzőkkel történő
párosítás, tehát a vevőegységnek meg kell “tanítani” a jelzők egyedi
kódját. Mielőtt ezt elkezdi, győződjön meg róla, hogy a jelzők ki
vannak kapcsolva, aztán végezze el a következő lépéseket:

1. Kapcsolja be a vevőegységet.
2. Használjon vékony, tompa eszközt
a regisztrációs gomb
megnyomásához, melyet a
készülék hátulján talál.
3. Az első LED villogni kezd.
4. Most egyszerűen csak kapcsolja be
azt a jelzőt, amelyiket az első helyre
szeretné hangolni.
5. A következő jelző hangolásához nyomja meg mégegyszer a
regisztrációs gombot, vagy kapcsolja ki a készüléket.
Amennyiben szeretne változtatni a jelzők sorrendjén, vagy további
jelzőket a vevőegységre hangolni, kezdje elölről a lépéseket.
Megjegyzés: A hangolási folyamat (jelzőkkel történő párosítás)
megszakadhat, amennyiben azt más rádiós készülékek vagy

Elem követelmények
A Micron jelzők 3 db LR03 AAA 1.5V Alkaline elemmel működnek. A jó minőségű
elemek használata elengedhetetlen. Az elem kifolyásának megelőzéséhez:
• SOHA NE használjon használt és új elemeket egyszerre
• SOHA NE használjon különböző típusú elemeket egyszerre
• A tölthető akkumulátorok használata NEM ajánlott!
Amennyiben a hangerő vagy a led fényereje gyengül, kérjük cserélje ki az elemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a jelzőket, győződjön meg róla, hogy az elemeket
eltávolította.

Figyelmeztetés
• Ne használja a LED et vagy a hangszórót semmilyen élőlény fülének vagy szemének
közvetlen közelében.
• Tartsa készülékét gyermekektől elzárt helyen.
• Óvja készülékét az extrém erőbehatásoktól (Leesés, kemény felülethez való ütődés).
• Készülékét csak az előírt típusú elemekkel és tartozékokkal használja.

A készülék kiszárítása erős esőzés után
A Micron jelzők esőállók. Mindazonáltal erős esőben történő használat után nagyon fontos,
hogy a készüléket fedett helyen ki tudjuk szárítani. Ehhez mindenképpen távolítsa el a
kemény védőkupakot.
SOHA ne helyezze az elemeket forró felületre (pl. radiátor stb.).

Garancia és termék regisztráció
Regisztráljon FOX termékek online felületén a www.foxint.com A regisztrációs
folyamat során kapni fog egy Vásárlói Referencia Számot és egy Garancia Referencia
Számot, melyeket jegyezzen fel. A garancia részleteiről felvilágosítást kaphat a
Vásárlói referencia száma segítségével.
Másik megoldásként küldje el kitöltve címünkre a termék dobozában található
garancia levelet:
Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT
A FOX, I-Com és Micron termékei jogilag bejegyzett védjeggyel rendelkeznek.
Fenntartjuk a jogot, hogy a leírás tartalmát megváltoztassuk!
Ezáltal a Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy aMicronjelzők megfelelnek az az
alapvető előírásoknak, és az 1999/5/EC törvény további lényeges feltételeinek. Az
R&TTE bizonyítványt a következő oldalon találja:
www.foxint.com/regulation_documents.html
Szabadalmak: EP1059029
Tervezve és fejlesztve az Egyesült Királyságban.

