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Funkcje

• Szczelna obudowa
• Łatwa synchronizacja sygnalizatorów

• Niski pobór prądu
• I-Com®

• Układy cyfrowe

Regulacja głośności i włącznik

Mocowanie smyczy

VWysokiej jakości
głośnik stożkowy

Diody LED

Przycisk synchronizacji
sygnalizatorów
Pokrywa baterii

Możliwość
postawienia
w pionie

Wkładanie baterii
1. Przed włożeniem lub wyjęcie baterii,
należy najpierw wyłączyć urządzenie.

2. Za pomocą śrubokręta odkręcić dwie śrubki
przytrzymujące pokrywę baterii.

3. Zdjąć pokrywę baterii podnosząc
ją za odstające rogi.

4. Podczas wyjmowania baterii należy zachować ostrożność.
Wkładając nowe baterii należy zwrócić uwagę na ich bieguny.

5. Aby zachować odporność urządzenia na działani
czynników atmosferycznych należy docisnąć pokrywę
baterii, aby uszczelka była dobrze spasowana.

6. Dopasowujemy pokrywę baterii i
przykręcamy śrubki.

NIE WOLNO zbyt mocno dokręcać śrubek w pokrywie
baterii, gdyż może to spowodować uszkodzenie gwintu.

Tryb synchronizacji

Włącznik i Pokrętło Głośności
• Aby włączyć urządzenie należy ustawić
pokrętło na pozycję "ON" - wówczas
rozlegnie się klik, a wszystkie diody
zamrugają.
• Aby zwiększyć głośność urządzenia należy
przekręcić pokrętło w kierunku ruchu
wskazówek zegara.

Min.
Głośność
Maks.
Głośność

• Aby wyłączyć urządzenie, należy
przekręcić pokrętło do końca w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
do pozycji 'OFF'

Właściwe korzystanie z centralki Mr+
Zasięg pracy centralki Mr+, podobnie jak innych systemów radiowych o małej mocy jest w
wysokim stopniu uzależniony od warunków, w jakich korzystamy z urządzenia. Na jej pracę
ma wpływ położenie centralki względem sygnalizatorów, ukształtowanie terenu, warunki
atmosferyczne oraz obecność innych sygnałów radiowych.
Aby uzyskać najlepszą pracę urządzenia zalecamy:
• Trzymać centralkę Mr+ jak najwyżej od podłoża. Jeśli nosimy ją przy sobie, to należy ją nosić
jak najwyżej i na wierzchu ubrań.
• Należy utrzymywać centralkę w linii prostej z sygnalizatorami. Jakiekolwiek przeszkody w

Uruchamiając centralkę po raz pierwszy należy zsynchronizować z
nią sygnalizatory, aby mogła ona rozpoznawać ich indywidualne
kody. Przed przystąpieniem do synchronizacji należy wyłączyć
wszystkie sygnalizatory, a następnie:
1. Włączyć centralkę Mr+
2. Za pomocą małego, spiczastego
przedmiotu nacisnąć przycisk
synchronizacji znajdujący się z
tyłu centralki.
3. Zacznie mrugać pierwsza
dioda LED.
4. Następnie należy włączyć poszczególne
sygnalizatory w takiej kolejności, w jakiej chcemy, aby pojawiały
się na centralce.
5. Po zakończeniu należy ponownie wcisnąć przycisk synchronizacji
lub też wyłączyć centralkę.
Jeśli zamierzamy zmienić kolejność sygnalizatorów lub też dodać
ich więcej, należy powtórzyć powyższą instrukcję.
Uwaga: Proces synchronizacji może zostać przerwany, gdy zbliżymy
się do innego sygnału radiowego, np. routera bezprzewodowego.

rodzaju drzew, zabudowań itp. mogą powodować utratę sygnału lub też jego odbicie.
• Nie należy trzymać centralki w tej samej kieszeni co telefony komórkowe lub inne urządzenia
elektroniczne.
• Należy sprawdzać, czy centralka i sygnalizatory mają włożone dobre baterie.
Powyższe uwagi mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, kiedy zmniejszona jest odległość
między urządzeniami. Warto stosować cały system odpowiedzialnie. Centralka Mr+ została
zaprojektowana do długiej pracy przy zachowaniu rozsądnej odległości, a NIE do
pozostawiania wędzisk bez opieki. Ryby należy łowić odpowiedzialnie.

Ostrzeżenia
• Nie należy przykładać diod LED lub głośnika do oczu lub uszu zwierząt lub człowieka.
• Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci.
• Należy unikać rzucania i uderzania urządzeniami.
• Należy stosować zalecane baterie i akcesoria.

Suszenie urządzenia po obfitych opadach deszczu
Centralka Mr+ jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Jednakże po
wystawieniu na działanie silnego deszczu ważną rzeczą jest właściwe wysuszenie urządzenia
poprzez przeniesienie go do pomieszczenia i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia.
NIGDY nie należy umieszczać baterii w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).

Wymagania dotyczące baterii
Centralka MR+ działa na 3 bateriach alkalicznych LR6 AA 1.5V. Stosowanie dobrych
jakościowo baterii jest istotne dla zachowania ich długiej pracy. Aby zapobiec ryzyku
wycieku baterii:
• NIE WOLNO mieszać baterii starych z nowymi
• NIE WOLNO mieszać różnych typów baterii
• NIE ZALECAMY stosowania akumulatorów
W przypadku nie korzystania z centralki przez dłuższy czas zalecamy wyjąć baterie z
urządzenia.

Gwarancja i Rejestracja Produktu
Rejestracji produktu można dokonać na stronie internetowej www.foxint.com.
Należy zapamiętać otrzymany Numer Klienta oraz Numer Gwarancji. Używając
Numeru Klienta można śledzić szczegóły gwarancji online.
Nie mając dostępu do internetu można wypełnić Kartę Gwarancyjną i przesłać ją na
poniższy adres:
Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT
FOX, I-Com oraz Micron są zastrzeżonymi znakami handlowymi.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikowania treści tej instrukcji.
Fox International Group Ltd zapewnia, że urządzenie Micron spełnia istotne
wymagania oraz pozostałe obostrzenia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej
1999/5/EC. Stosowne dokumenty można odnaleźć na stronie:
www.foxint.com/regulation_documents.html
Patenty: EP1059029
Zaprojektowano i opracowano w Wielkiej Brytanii.

