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NEDERLANDS

MICRON GEBRUIKSAANWIJZING
Eigenschappen

• Weerbestendige gesealde behuizing
• Eenvoudige Micron registratie

• Laag batterijverbruik
• I-Com®

• Digitale electronica

Aan/uit & volume

DraagkoordBevestiging

Hoogwaardige
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LED Lampjes

Micron registratie
knop
Beschermkap
voor batterij

Pootjes om op te staan

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

3. Til het batterijklepje op aan de
hoeken met uitsparing.

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.

Registratie mode

Aan/uit & volume
• De ontvanger wordt aangezet door de
knop naar ‘ON’ te draaien – er is een klikje
te horen en de LED’s geven kort licht.
• Door de knop kloksgewijs te draaien
neemt het volume toe.

Min. Volume

Max. Volume

Wanneer de ontvanger voor de eerste keer wordt gebruikt is het
noodzakelijk de Microns te ‘registreren’. Hierbij herkent de
ontvanger de unieke registratiecodes van de Microns.
Voor het begin van de registratie dienen de Microns eerst te
worden uitgezet. Vervolgens dient de onderstaande procedure
te worden gevolgd:

• Door de knop tegen de klok in te draaien
tot de positie ‘OFF’ wordt de ontvanger
weer uitgezet.

1. Zet de Mr+ ontvanger ‘AAN’.

Hoe zorg ik ervoor dat de Mr+ ontvanger
optimaal presteert

3. Led nummer 1 geeft een
flits.

Het bereik van de Mr+ ontvanger hangt net als andere radiosystemen in belangrijke mate af van de

2. Gebruik een pen om het
registratiepalletje aan de
achterzijde van de ontvanger
in te drukken.

4. Schakel nu de Microns
aan in de gewenste volgorde.

manier waarop hij wordt ingezet, het aanwezige terrein, eventuele andere signalen en de
heersende atmosferische omstandigheden.

5. Druk als laatste het registratiepalletje
aan de achterzijde in om de registratie te bevestigen.

Voor het verkijgen van een optimale werking wordt het volgende aanbevolen:
• Plaats de Mr+ ontvanger zo hoog mogelijk boven de grond – indien hij wordt gedragen zorg
ervoor dat hij zich zo hoog mogelijk op het lichaam bevindt en bijvoorkeur aan de buitenzijde van
de kleding.
• Zorg voor een ‘vrij’ veld tussen ontvanger en Micron – obstakels zoals bomen en gebouwen

De volgorde van de Microns kan worden gewijzigd door de
bovenstaande procedure te herhalen.
Opmerking: Het registratieproces kan worden verstoord als dit
dichtbij andere radiosignalen zoals een draadloze router wordt
uitgevoerd.

kunnen tot verlies van het signaal leiden.
• Draag de ontvanger niet in dezelfde zak als een mobiele telefoon of andere elektronische
apparatuur.
• Zorg ervoor dat zowel de ontvanger als de Microns over goede batterijen beschikken.

Het belang van bovenstaande richtlijnen neemt af naarmate de afstand tussen ontvanger en
Micron kleiner wordt. Let op dat het grote bereik van de Mr+ ontvanger is bedoeld voor het
verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijk werking en NIET om ver mogelijk van de hengels te
gaan zitten. Niet is onverantwoorder dan de hengels in het water hebben en zelf honderden
meters verder weg te zijn.

Batterijen
De Mr+ ontvanger werkt op 3 LR6 AA 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 gebruik wordt geadviseerd de batterijen te
verwijderen. Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt
geplaatst.

Vis a.u.b. verantwoord!

Garantie en productregistratie
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
De Receiver is ontworpen om bestand te zijn tegen weersomstandigheden. Als hij echter
wordt blootgesteld aan zware regen is het van belang hem binnenshuis goed te laten
drogen.
Plaats NOOIT de batterijen in een hete omgeving (bijvoorbeeld op een radiator).

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: EP1059029
Ontworpen en Ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.

