
 

 

 

 

 

Ръководство 

Характеристики на комплекта 

1) Водоустойчивост 

Водоустойчивите аларми позволяват работа във всякакви метеорологични условия. 

2) Посока на засичане на влакното 

Предимството на този продукт е, че алармата се задейства дори ако рибата плува 

срещу индикаторната глава. (Опцията е активна при използване на индикатор). 

3) Голям обхват 

Приемникът позволява да се отдалечите до 150 метра от индикаторната глава. 

Качеството на сигнала се определя и от естествените бариери. 

4) Ярък LED дисплей и силен говорител  

Яркият дисплей Ви осигурява добър визуален контакт, който е придружен от акустичен 

сигнал. 

5) Настройване на чувствителността 

Чувствителността може лесно да се регулира само с натискане на един бутон. 

6) Кутия с пяна 

Вашият комплект е добре защитен в кутията с изолация от пяна и е удобен за 

транспортиране. 

 A  -  Светещ ролер 

  B  -  LED лампичка 

  C  -  Говорител 

  D  -  Заключваща гайка 

  E  -  Монтажен винт F  -   LED лампичка за индикиране на падаща 

батерия и завъртане на ролера 

                                                               

 

            V  -  Бутон за включване / изключване и регулиране на звука 

            S  -  Бутон за настройване на чувствителността 

            T  -  Бутон за настройване за звука 

           W  -  Промяна на светлините/ Нощен режим   

 

   

1 – Бутон за Включване/Изключване 

2 – Бутон за Включване/Изключване на дисплея, Памет бутон 

3 – LED светлини 

4 – Дисплей 

5 – Сензорен панел 

 

 

Индикаторна глава 

Поставяне/ смяна на батериите: Отвъртете заключващата гайка и отстранете капачето 

от задната страна на главата. Сложете 3 x 1.5 V батерии, като се съобразите с 

разположението на полюсите. Стандартното време за работа с едни батерии е около 

половин година. Когато батериите започнат да се изтощават, лявата лампичка ще 

започне да свети (F). 

Монтирайте алармата на бъзербар или колче. Натиснете и задръжте бутон V за няколко 

секунди. Кратък звук и примигване на лампичките индикират, че алармата е готова за 

употреба. Поставете влакното върху ролера (А). Ударът на рибата се индикира чрез звук 

и светлина, което позволява да индикирате коя аларма е била задействана. Звуковият 

сигнал е различен в зависимост от посоката на захапване. 

С помощта на бутоните от дясно можете да настройвате силата на звука (V), 

чувствителността (S), звуковия сигнал (T) и цветовете на лампичките (W) – налични са 7 

различни цвята. За да активирате Нощния режим (за да свети ролерът), натиснете 

бутон W. За да изключите Нощния режим, натиснете и задръжте бутон V. За да 

промените цвета, натиснете и задръжте бутон W. 

Максималната дистанция за предаване на сигнала между индикаторната глава и 

приемника е 100-150 метра. 

Алармата е изцяло водоустойчива и може да се използва и в дъжд. 



Приемник 

Поставяне / смяна на батериите: отстранете капачето на приемника и поставете 3ААА 

1.5 V батерии (не са включени), като се съобразите с разположението на полюсите. 

За да включите приемника, натиснете бутон 1 надолу. Вибрация, задействане на 5-те 

LED светлини и дисплея показват, че приемникът е готов за работа. 

Ударът от рибата се индикира чрез звуков сигнал и мигаща LED лампичка, 

съответстваща на активираната индикаторна глава, като се появява информация и на 

дисплея. 

Икони/Настройки на дисплея: 

 

 

 

1а – Настройки на звука 

2а – Настройки на тона 

3а – Вибрация – Включена/Изключена 

4а – Изберете, за да видите за коя индикаторна глава е изобразената информация 

 

Икони на дисплея: 

 

 

 

 

1b – Обхват на индикаторните глави 

2b – Ниво на батерията на индикаторната глава 

3b – Посока на удара 

4b – Брой удари на всяка индокаторна глава 

 

1c – Ниво на батерията на приемника 

2с – Сила на звука на приемника 

3с – Ниво на тона на приемника 

4с – Вибрация Включена/Изключена 

Свързване на приемника 

 

Приемникът може да бъде свързан с до 5 индикаторни глави едновременно. 

Как да свържете приемника: 

1. Натиснете бутон 2 и задръжте около 3 секунди, докато чуете два звукови сигнала. 

2. Натиснете бутон 4а, за да настроите LED лампичката според цвета на индикаторната 

глава. 

3. За да потвърдите, натиснете отново бутон 2. 

4. Задвижете ролера на съответната индокаторна глава, за да активирате настройките. 

5.  Два звукови сигнала потвърждават запаметяването на настройките. 

6. След като настроите всички индикаторни глави, проверете дали настройките са 

правилни. 

 

За да нулирате всички настройки, натиснете и задръжте бутон 2 около 10 секунди. 

Всички настройки ще бъдат изтрити. 

 

 


