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Beetmelder Pro instellen 
 
Batterij plaatsen 
De beetmelder Pro werkt op een 9V blokbatterij. Deze batterij 
wordt standaard niet meegeleverd, maar kunt u voordelig los 
meebestellen. Om de 9V batterij aan te brengen moet u eerst 
het beschermkapje aan de achterzijde weghalen. Nadat u de 
batterij erin gedaan heeft kunt u het klepje weer terug 
plaatsen en de beetmelder gaan gebruiken. 
 
Aan- en uitzetten 
Om de beetmelder in of uit te schakelen moet u op de knop 
linksonder drukken. Als u één keer op deze knop (2) drukt zet 
u de beetmelder aan. De drietonige geluidsindicatie geeft aan 
dat hij is ingeschakeld. Als u voor de tweede keer op de knop 
drukt, terwijl de beetmelder al aanstaat, schakelt u het 
nachtlicht in (u hoort 2 keer de drietoon achter elkaar). Om de 
beetmelder weer uit te zetten moet u nog een keer op de 
aan/uit knop drukken. 
 
Gevoeligheid instellen 
Met de S knop links bovenin kunt u de gevoeligheid van de 
beetmelder instellen. De gevoeligheid is instelbaar op 8 
standen. Iedere keer als u op de S-knop (1) drukt gaat de 

gevoeligheid een stand hoger. Hoe hoger de ingestelde stand, des te minder snel zal de beetmelder 
piepen bij aanbeten. Bij veel wind, stroming of witvis kan dit bijvoorbeeld erg handig zijn. 
 
Toon instellen 
De toonhoogte kunt u instellen met de onderste knop aan de rechterkant. Om de ingestelde toon aan 
te passen moet u op deze T-knop (3) drukken. De toon is hiermee instelbaar op 8 verschillende 
toonhoogtes. Als u alle acht de tonen gehad heeft begint hij weer overnieuw bij de eerste toon. 
 
Volume instellen 
Met de V knop boven aan de rechterkant kunt u het geluidsvolume instellen op 8 verschillende 
standen. Iedere keer als u op deze V-knop (4) drukt gaat het volume harder. Nadat u bij de hardste 
stand bent aangekomen begint hij daarna automatisch weer overnieuw met de zachtste stand. 
 
Nachtlicht instellen 
Om het nachtlicht in te schakelen drukt u kort op de aan/uit knop terwijl de beetmelder al aanstaat. De 
beetmelder zal nu twee keer snel achter elkaar een drietoon laten horen als bevestiging. De blauwe 
Led’s zullen vervolgens elke seconde even flikkeren, zodat uw hengels makkelijk terug te vinden zijn. 
 
Instellingen opslaan 
U hoeft de instellingen (toon, volume en gevoeligheid) niet steeds opnieuw in te stellen. Bij het 
uitzetten van de beetmelder worden deze instellingen namelijk automatisch opgeslagen in het 
geheugen voor de volgende keer. 
 
Swingers aansluiten 
De beetmelders zijn voorzien van een 2,5 mm aansluiting aan de onderkant waar u een verlichte 
hanger of swinger op aan kunt sluiten. Bij een aanbeet zullen de swingers gaan branden totdat de 
nagloeiled (5) aan de linkerkant uit is. Bij het nachtlicht zullen de swingers mee knipperen met de leds. 


