
Beetmelderset Sensonic Radical
Gebruikers handleiding

Beetmelder instellen

Batterij plaatsen
De  beetmelders  werken  op  2  AAA  batterijen.  Druk  het
vergrendelings clipje aan de achterkant naar onderen en klap
het  beschermingskapje  open.  Plaats  de  batterijen,  doe  het
klepje weer dicht en hij is klaar voor gebruik.

Beetmelder aanzetten
Om de beetmelder aan te zetten moet je de aan/uit knop (5)
rechtsonderin  naar  de  zijkant  schuiven  (naar  links  of  naar
rechts). De LED’s zullen even knipperen en je hoort een geluid
als teken dat hij ingeschakeld is. Als je hem weer uit wilt zetten
moet je de knop in het midden.

Als je de aan/uit knop naar links schuift staat hij in de normale
stand. Als je hem naar rechts schuift zal de ontvanger, behalve
bij  aanbeten,  ook  een  alarmsignaal  van  30  seconden  lang
geven zodra de beetmelders buiten bereik komen. Deze functie
is vooral handig als anti-diefstal alarm

Volume instellen
Gebruik de knop V (3) om het volume in te stellen. Om het

volume harder te zetten draai je de knop naar rechts. Er zijn 6 volume standen mogelijk, de kleine
blauwe LED’s vlak boven het draaiknopje geven de ingestelde stand aan. Bij stand 1 staat het geluid
van de beetmelder uit, dat is handig voor in woonwijken als je alleen de ontvanger wilt gebruiken om
lawaaioverlast te voorkomen. Stand 6 is de hardste stand.
 
Toon instellen
Met de draaiknop T (4) stel je de toonhoogte in. De toonhoogte is ook weer instelbaar op 6 standen,
waarbij  de  blauwe  LED’s  het  ingestelde  niveau  aangeven.  Alleen  voor  teruglopers  (de  dropback
indicatie) is de toon niet in te stellen, dat is gewoon 1 vaste toon die anders is dan de 6 tonen die je
kunt instellen voor een run.

Nachtverlichting instellen
Met de draaiknop N (2) kun je de nachtlichtfunctie inschakelen. De nachtlicht functie heeft 6 standen:
bij stand 1 is het nachtlicht uit, en bij stand 2 t/m 6 is het nachtlicht aan. Hoe verder je naar rechts
draait, hoe feller de LED’s zullen branden.

Gevoeligheid instellen
Met de draaiknop S (1) kun je de gevoeligheid instellen, ook weer in 6 standen. Hoe verder je naar
rechts draait, hoe gevoeliger de beetmelder staat ingesteld. Als je last hebt van veel wind of stroming,
kun je hem dus beter verder naar links draaien.
 
Nagloeiled
Na een aanbeet zullen de LED’s van de beetmelder nog 15 seconden lang blijven branden, zodat je
makkelijk kunt zien op welke hengel je precies een aanbeet had.
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Swingers aansluiten
Links onderaan de beetmelder zit een kleine aansluiting. Hier kun je verlichte swingers of hangers op
aansluiten met het  stekkertje.  Let  op:  dit  zorgt  natuurlijk  wel  voor extra stroomverbruik,  omdat de
verlichte swingers zelf geen batterij hebben!

Tips accuduur
Zet de beetmelders en de ontvanger uit  als je ze niet  meer gebruikt.  Als je ze voor een langere
periode opbergt, bijvoorbeeld in de winter, haal dan de batterijen er helemaal uit.

Ontvanger instellen

Batterij plaatsen
De draadloze  ontvanger  werkt  op  2  AAA batterijen.  Schuif  het
klepje aan de achterkant naar onderen om hem eraf te halen en
plaats de batterijen.

Ontvanger aanzetten
Druk  ongeveer  2  seconden  op  de  power  knop  (6)  om  de
ontvanger aan te zetten. 

Volume instellen
Draai aan de volume knop V (8) om het volume in te stellen. Het
volume is instelbaar in 6 standen, waarbij de blauwe LED’s boven
het knopje de ingestelde stand aangeven.

Zaklamp instellen
De ontvanger heeft ook een ingebouwde zaklamp functie. Druk op
knop 7 om de zaklamp aan of uit te zetten.

Beetmelders resetten
Als  je  een  nieuwe  beetmelder  wilt  toevoegen  zit  aan  de
rechterkant  een reset  knop  S die  je  met  een paperclip  in  kunt
drukken. In de meegeleverde handleiding staat beschreven hoe
dit precies werkt, wij adviseren je om hier niet aan te zitten zolang
het niet nodig is!
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