
Beetmelderset Skills DiGiD
Gebruikers handleiding

Beetmelder instellen

Batterij plaatsen
De beetmelders werken op een kleine 12V batterij. Geschikte type nummers zijn: LRV08, M21, A23 of
K23A. Deze batterijen worden niet meegeleverd in de set, maar zijn los op de website te bestellen.

Aan de achterkant van de beetmelder zit het beschermkapje
van de batterij. Trek het klepje aan de onderkant naar buiten
toe om hem open te maken (Let op: je kunt het klepje dus
niet schuiven, zoals bij . de batterij te plaatsen). Je kunt dit
gewoon met je vinger doen, er zit onderin ook een uitsparing
waar je nagel in past.

Beetmelder inschakelen
Er zit  maar 1 knop op de beetmelder.  Als  deze  helemaal
naar links gedraaid zit  staat  hij  uit.  Als je hem vervolgens
naar rechts draait hoor je een klik en staat hij aan.

Volume / toonhoogte instellen
Met dezelfde knop waarmee je hem aanzet kun je ook het
volume en de toonhoogte regelen. Hoe verder je hem naar
rechts draait, hoe harder de beetmelder piept en hoe hoger
de toon.

Led's
De beetmelder heeft 2 led's. Het onderste LED lichtje brand
tijdens  een  run.  Het  bovenste  LED  lichtje  blijft  na  een
aanbeet nog 15 seconden naknipperen.

Lege accu
Als  de  batterij  bijna leeg is  geeft  de beetmelder  een  low-
battery alarm (korte piep). Vervang dan zo snel mogelijk de
batterij.

Draadloze ontvanger instellen

Batterijen plaatsen
De draadloze ontvanger werkt op 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd in de set). Schuif het klepje
aan de achterkant iets naar onderen om hem eraf te halen en plaats de batterijen.

Ontvanger inschakelen
Aan de zijkant zitten 3 knopjes. Druk op het bovenste knopje en houdt deze 2 seconden ingedrukt om
de draadloze ontvanger aan of weer uit te zetten. Het bereik is ongeveer 100 - 120 meter, afhankelijk
van de omgeving.

Led's
Iedere beetmelder heeft een eigen kleur. Door de verschillend gekleurde LED's kun je heel makkelijk
direct op de ontvanger precies zien op welke hengel je precies een run hebt. De kleuren van de led's
zijn blauw, rood, geel en groen. Tijdens een aanbeet zal het betreffende LED lichtje branden, en ook
15 seconden lang na een aanbeet.
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Toon en volume instellen
Aan de zijkant zitten onder de aan/uit knop de knoppen V
en T. Met V (middelste knop) kun je het volume instellen (5
standen,  waarvan  1  de  stiltemodus  is).  Met  de  T-knop
(onderste  knop) kun  je  de toonhoogte  van de  ontvanger
instellen op 4 standen.

Beetmelders resetten
Standaard  zijn  de  beetmelders  al  gekoppeld  aan  de
draadloze ontvanger.  Je kunt  echter  zelf  de beetmelders
opnieuw koppelen aan de ontvanger, of de set bijvoorbeeld
uitbreiden met een vierde beetmelder. Ga hiervoor als volgt
te werk:

1. Zet de draadloze ontvanger uit.
2.  Druk op de knop T en houdt deze ingedrukt  terwijl  je
daarna de ontvanger inschakelt
3. Laat dan de beetmelder die je wilt koppelen even piepen.
4. Zet de ontvanger daarna uit en weer aan en controleer of
de verbinding gelukt is.

Lege batterijen
Als de batterijen bijna leeg zijn zal de ontvanger constant een korte piep geven. Dat is het signaal dat
je de batterijen moet vervangen.
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