Beetmelderset Dynamic NGT
Gebruikers handleiding

Beetmelder instellen
Batterij plaatsen
De beetmelders werken op een 9V Batterij. Schuif het
klepje aan de achterkant naar onderen, plaats de batterij
en schuif het klepje weer op zijn plek. Hij is dan klaar
voor gebruik.
Uitleg onderdelen beetmelder
1. Snag Bar
2. Multi-colour LED licht
3. Toonhoogte instellen (5 standen)
4. Kleur instellen Multi-colour LED (7 kleuren opties)
5. Aansluiting verlichte swinger of hanger
6. Lijnroller
7. Volume instellen
8. Gevoeligheid instellen (5 standen)
9. Aan/uit knop (aan / uit / nachtlichtfunctie)
Lege accu
Als de batterij bijna leeg is geeft de beetmelder een lowbattery alarm (korte piep). Vervang dan zo snel mogelijk
de batterij.

Draadloze ontvanger instellen
Batterij plaatsen
Ook de draadloze ontvanger werkt op een
9V batterij. Schuif het klepje aan de
achterkant naar onderen om hem eraf te
halen en plaats de batterij.
Uitleg onderdelen ontvanger
10. LED lichten
11. Toonhoogte instellen (5 standen)
12. Aan/uit knop (aan / uit / nachtlichtfunctie)
13. Reset knop
14. Volumeknop
Bereik testen
Zo kun je het bereik testen:
1. Zet eerst de draadloze ontvanger aan
2. Zet de gevoeligheidsknop op 5 terwijl je
de beetmelder nog uit laat staan
3. Zet de beetmelder aan. Het geluid geeft
het bereik aan van het alarm.
4. Zet na de test de beetmelder weer uit
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Beetmelders resetten
Standaard zijn de beetmelders al gekoppeld aan de draadloze ontvanger. Je kunt echter zelf de
beetmelders opnieuw koppelen aan een LED kleur op de ontvanger. Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Zet de beetmelder aan terwijl de ontvanger nog uit staat.
2. Druk de resetknop (13) op de ontvanger en houdt deze ingedrukt terwijl je de ontvanger aan zet
3. Laat daarna de resetknop los en druk er nog een keer op om de LED kleur aan te passen.
4. Laat vervolgens de beetmelder piepen om hem te koppelen.
5. Zet tot slot de ontvanger uit en weer aan om ze definitief te koppelen.
Tips
Maak de beetmelders en de ontvanger altijd goed schoon na het vissen en droog ze af met een
schone droge doek. Als je ze lang niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.
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