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NEDERLANDS

MICRON GEBRUIKSAANWIJZING
Eigenschappen

• Weerbestendige gesealde behuizing
• Digitale electronica
• I-Com®

Blauwe, goed zichtbare
5 mm LED

Aan/Uit schakelaar met
2 gevoeligheidsinstellingen

• D-Tec™ Sensing System (DTSS)
• Laag batterijverbruik

• CNC gefabriceerd detectiewieltje - Tru-Run™
• Tweestaps gevoeligheid

Hengelvriendelijke
rubberen voering

Geïndexeerde ergonomische
volumeregelaar

Batterijkapje

Hoogwaardige conische
luidspreker
Geïndexeerde ergonomische
toonregelaar

Power Out aansluiting
(2.5 mm)
Duurzame 3/8” koperen
schroefdraad

Het plaatsen van de batterijen
1. Zet de beetmelder uit voor het
vervangen of plaatsen van batterijen.

3. Trek aan de onderkant van het
kapje om het batterijcompartiment
te openen.

2. Draai de schroeven van het batterijklepje
los met een kruiskopschroevendraaier.

4. Verwijder voorzichtig de oude
batterijen. Plaats nieuwe en let daarbij
goed op de polariteit.

5. Voor een optimale weersbestendigheid is
het van belang om het batterijcompartiment
goed af te sluiten. Druk stevig op de bovenkant
van het kapje en plaats dit in de juiste positie.

6. Schroef het kapje vast.

LET OP zet niet teveel kracht op de schroeven van het
batterijcompartiment, teveel kracht kan het
schroefdraad beschadigen.

Aan / Uit zetten

Uit

• Zet de schakelaar in de middelste positie om de beetmelder aan te zetten. Hij staat dan in de
lage gevoeligheidsstand.
• Druk de schakelaar een positie lager voor de gevoeligste stand.
• Door de schakelaar omhoog te zetten zal de beetmelder worden uitgezet.

Aan, gevoeligheid
stand 1

Aan, gevoeligheid
stand 2

Let op:
De beetmelder geeft geen geluidsignaal wanneer deze wordt uitgezet.
De MX+ wordt inclusief een beschermingskapje geleverd. Deze kan niet correct worden
geplaatst wanneer de beetmelder nog aan staat. Schakel de beetmelder dus eerst uit voordat
het kapje wordt geplaatst. Gebruik geen brute kracht omdat dit de beetmelder kan
beschadigen.

Aansluitingen
Power Out Aansluiting
Maakt het mogelijk Fox Illuminated swingers en hangers direct op de Micron
aan te sluiten. De Illuminated swingers en hangers geven licht wanneer de
Micron wordt geactiveerd.
Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt geplaatst.

Compatibliteit (I-Com®)
De MXr+ Micron is voorzien van een speciale zender met een groot bereik. Deze kan alleen
worden gebruikt in combinatie met de Fox MXr+ ontvanger. De MXr+ ontvanger werkt met
maximaal 4 MXr+ Microns. Bezoek voor meer informatie onze website of raadpleeg de
handleiding van de MXr+ ontvanger.

Batterijen
De Microns werken op 2 LR03 AAA 1.5V Alkaline batterijen. Het gebruik van
kwaliteitsbatterijen is noodzakelijk voor een optimale levensduur van de batterijen.
Voorkom het lekken van batterijen door:
• GEEN oude en nieuwe batterijen gelijktijdig te gebruiken
• GEEN verschillende merken batterijen gelijktijdig te gebruiken
• Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden
Wanneer de Micron lange tijd niet wordt gebruikt, wordt geadviseerd de batterijen te
verwijderen. Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt
geplaatst.

Bediening
Volume
Draai de knop kloksgewijs voor meer volume
en tegen de klok in om hem zachter te zetten.
Er zijn acht verschillende volumestanden.

Toon
Draai de knop kloksgewijs voor een hogere
toon en en tegen de klok in voor een lagere
toonhoogte.
Er zijn acht verschillende tooninstellingen.

Minimum instelling

Maximum instelling

Lage Batterijspanning Waarschuwing

WERKT UITSLUITEND MET DE MXr+ ONTVANGER
NIET COMPATIBLE MET BESTAANDE FOX ONTVANGERS OF SOUNDERBOXEN

Waarschuwing
• Activeer de LED of luidspreker nooit in de buurt van een oor of oog van mens of dier.
• Bewaar de beetmelder uit de buurt van kinderen.
• Voorkom dat de beetmelder valt.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen en accessoires.

Drogen na gebruik in de regen
Deze beetmelders zijn weersbestendig. Na gebruik tijdens zware regenval is het van belang
de beetmelder goed te drogen. Dit kan het beste door de beschermkap te verwijderen en de
beetmelder binnenhuis neer te leggen.

Plaats NOOIT de batterijen in een hete omgeving (bijvoorbeeld op een radiator).

Onder normale omstandigheden licht de Led gedurende 5 seconden op wanneer
hij wordt aangezet. Tijdens een aanbeet geeft de LED circa 10 seconden licht na
de laatste beweging van het detectiewieltje.
Wanneer de conditie van de batterijen afneemt gaat de LED onder de
bovenbeschreven omstandigheden knipperen in plaats van constant licht af te
geven. Wanneer dit gebeurt dienen de batterijen zo snel mogelijk te worden
vervangen. De beetmelder kan echter nog even blijven functioneren, zeker
wanneer het volume wordt teruggezet. De Micron geeft geen geluidsignaal
wanneer de batterijspanning te laag wordt.

Garantie en productregistratie
Registreer uw Fox product online op www.foxint.com. U krijgt dan een klant
referentienummer en een garantie referentienummer. Schrijf deze nummers op.
Nadere informatie over de garantievoorwaarden van dit product kun u online via
uw referentienummer verkrijgen.
Eventeel kunt u ook de bijgesloten garantiekaart invullen en opsturen naar:
Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT, UK
FOX, I-Com en Micron zijn Geregistreerde Handelsmerken
We behouden het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.
Hierbij verklaart Fox International Group Ltd dat deze Micron voldoet aan de
relevante eisen en andere richtlijnen van Directive 1999/5/EC.
Het R&TTE document is te vinden op www.foxint.com/regulations_documents.html
Octrooien: EP1668983
Ontworpen en Ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.

