
5.0 GYÁRI ALAP BEÁLLÍTÁSOK    

A kapcsoló befejezése után történő bekapcsoláskor   
 HATÓTÁVOLSÁG STANDRAD/ALAPÉRTELMEZETT
 VIBRÁCIÓ BE
 LOPÁSGÁTLÓ BE
 RUNLITE KI
 DND (Ne zavarjanak)  KI

6.0 TARTOMÁNY-BEÁLLÍTÁS

A gyári alapértelmezés az alapértelmezett tartomány 
szokásos megerősítéssel vagy rövid hatótávolsággal. A 
standard távolság (legfeljebb 750 méter) lefedi a legtöbb 
helyzetet és kiváló az akkumulátor élettartama számára. 
A Boost extra távolságot ad (+ 15%) 15 percig. A rövid 
hatótávolság (50 méterig) egy speciális “In-Swim-beállítás”, 
amely maximalizálja az akkumulátor élettartamát, miközben 
a felhasználó a Txi-D közelében van. 
Megjegyzés – A megadott tartomány értékek a szabad 
látótávolság maximális értékei. A tényleges tartományt 
mindig a Txi-D tartomány teszttel kell ellenőrizni, 
és kizárólag a környezeti körülményektől és a part 
adottságaitól függ. Lásd a Txi-D felhasználói útmutatóját 
(11.0. Szakasz). 
Figyelem! A Delkim nem felelős termékünknek az 
általános halászati- vagy rádió szabályokat sértő 
használatáért.

6.1  A TARTOMÁNY VÁLTOZÁSA – tartsa nyomva a PB1-et, 
hogy elérje a tartomány beállításokat. Rövid Standard 
Boost. A kiválasztott tartomány elérése után engedje 
fel a PB1-et.  Megjegyzés - A tartomány beállításokat 
nem menti el - a kikapcsolás után a tartomány mindig 
visszaáll az alapértelmezett értékre.

           = Rövid                       = Standard   

                                         = Nagytáv  
 
 

12.0 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS RIASZTÁS  

12.1 ELEM ÁLLAPOT – Az elemek állapotát ellenőrizni kell 
bekapcsoláskor és minden aktiválás után. Ha látjuk, 
hogy az akkumulátor le fog merülni vagy már lemerült 
akkor egy feltűnő hármas csökkenő figyelmeztető 
hangjelzés hallható. Cserélje ki az elemeket a lehető 
leghamarabb. Az elemek cseréje - Távolítsa el az 
akkumulátort, és nyomja meg az összes PB gombot 
2 másodpercig. Helyezze be a csere elemeket, és az 
Rx-D automatikusan bekapcsol.  Az elem cseréje nem 
befolyásolja a tárolt beállításokat. 

 Megjegyzés  – Az alacsony töltöttségi szintű 
figyelmeztetéseket az Rx-D-k is fogadják, amelyek 
külön-külön mutatják az alacsony töltöttségi szintet.  

12.2 AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS (Energiatakarékos 
Mód) – Ha a bekapcsolástól számított 48 órán belül 
nem észlel semmilyen tevékenységet, akkor az Rx-D 
hangos visszaszámláló hangjelzéssel kikapcsol. 
Nyomja meg bármelyik PB gombot az idő további 48 
órával történő meghosszabbításához.

12.3 PB FAILSAFE ABORT/HIBAÁLLAPOT– Ha az egyik 
vagy mindkét PB gombot véletlenül folyamatosan 
megnyomják, a Rx-D hiba állapotba kerül és 
automatikusan kikapcsol.

13.0 VEZETÉK NÉLKÜLI RÁDIÓS HASZNÁLAT

Tartsa a Rx-D készüléket legalább fél méter távolságra 
minden elektromos berendezéstől és az Txi-D-től.  

14.0 GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS

Az Rx-D-k alapvetően 2 éves garanciával rendelkeznek 
(3 év a regisztráció után).  Az Rx-D-k nem igényelnek 
karbantartást. Vigyázzunk rájuk, és ők is gondoskodnak 
rólunk.
• Használat után esős időben tisztítsa meg és tartsa anélkül, 

hogy a kemény borítót meleg helyen szárítaná.
• Ha egy Rx-D esik a vízbe, kapcsolja ki, vegye ki az 

akkumulátort és rázza ki a vizet. Hagyja meleg/száraz 
helyen teljesen megszáradni.

• Az elemtartó rekeszen kívüli csavarok használata vagy 
más anyag, különösen a WD40 kezelésével elveszíti a 
garanciát! 

A jótállás, a regisztráció, az ügyfélszolgálat és a bevált 
gyakorlatok teljes feltételei megtalálhatók weboldalunkon:  
www.delkim.co.uk

TOVÁBBI REGISZTRÁCIÓ A 3 ÉV GARANCIÁHOZ

Minden Delkim termékre általános 2 év garancia vonatkozik. 
Online regisztráció esetén azonban 3 évre kiterjesztett 
garanciát vállalunk.
Követnie kell az utasításokat, és rendelkeznie kell a vásárlás 
igazoló számlával. A jótállás meghosszabbítása a vásárlás 
dátumával kezdődik, nem pedig a regisztráció dátumával.
A regisztrációhoz lépjen ide:  
www.delkim.co.uk/registration

A Txi-D EU-konform megfelelőségi nyilatkozata 
megtalálható weboldalunkon:  
www.delkim.co.uk/DOC

6.2  BOOST SHUTDOWN – 15 perc elteltével a Boost 
beállítás kikapcsol, hangjelzés hallható, és az előzőleg 
beállított tartomány visszaáll, alapértelmezett vagy 
rövid távra.  A hatótávolság túlzott használata 
lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. 

6.3  TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA – Röviden nyomja meg a 
PB1 gombot, és engedje fel, és a tartomány LED-je 
kigyullad.

7.0 VIBRÁCIÓ 

A gyári beállítás BE van kapcsolva ismétléssel. Nyomja meg 
egyszer a PB2 gombot a BE / KI-KAPCSOLÁS közötti 
váltáshoz. A beállítás mentésre kerül. 

7.1  A VIBRÁCIÓS ISMÉTELEK BEÁLLÍTÁSA – Az ismétlések 
számát igény szerint módosíthatja. Így az 1. gyári 
beállítás 2-re vagy 3-ra változtatható. Nyomja meg 
a PB2 gombot a rezgés kikapcsolásához, és tartsa 
lenyomva a PB2 gombot, hogy az ismétlések számát 
1, 2 vagy 3 értékre változtassa. A beállítás 
mentésre kerül.

8.0 KAPCSOLÓDÁS ELLENŐRZÉS  
Tartsa nyomva a PB3 - az utolsó LED világít, amíg a gombot 
lenyomva tartja. A PB3 megnyomásával az Rx-D ON / OFF 
állapotának gyors ellenőrzése is használható.   

9.0 LOPÁSVÉDELEM

A gyári beállítás BE. Ha a lopásgátló funkciót a Txi-D 
kapcsoló KI állásba állításával vagy az IMU érzékelővel (ha 
engedélyezve van) kapcsolja be, akkor a biztonsági riasztás 
folyamatosan 20 másodpercig szól. 

9.1  LOPÁSVÉDELEM HASZNÁLAT BE / KI – Röviden nyomja 
meg a PB1 + PB3 gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.  
Megjegyzés - A lopás elleni védelem kikapcsolása 
CSAK egyszeri rendeltetésre vonatkozik. Az Rx-D 
kikapcsolásakor automatikusan BE állapotba 
kerül. 

9.2  BIZTONSÁGI RIASZTÁS TÖRLÉSE –A riasztás 
bekapcsolásakor nyomja meg a PB gombot a 
visszavonáshoz (az Rx-D bekapcsolt állapotban marad 
a biztonsági riasztás törlése után is).  Megjegyzés - A 
véletlen kioldás elkerülése érdekében mindig a Txi-D 
előtt kapcsolja ki az Rx-D készüléket!

10.0 RUNLITE

Mind a 6 LED együtt világít, hogy 15 másodpercig 
biztosítson vészvilágítást, amelyet 4 másodpercre 
folyamatos sípolás is kísér. Az aktivált csatorna LED-je 
további 4 másodpercig világít. Röviden nyomja meg a PB1 
+ PB2 gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.  A PB gomb 
megnyomásával, amíg a LED-ek világítanak, kikapcsolják 
őket, amíg a RunLite mód fel nem oldódik. Csak egyszeri 
beállítás, nem kerül mentésre. Megjegyzés - A RunLite 
folyamatos aktiválása csökkenti az akkumulátor 
élettartamát.  

PB2

PB1

4.0 EGYSZERŰ KAPCSOLÓDÁS / EASY PAIRING   

Mielőtt az Rx-D vezeték nélkül használható lenne, először 
párosítani kell a felhasználó által egyénileg kódolt 
Txi-D-kel.   
Használjon egycsatornás váltást, a Txi-D-k párosításához 
a kívánt Rx-D-csatornás LED színnel. Többcsatornás 
párosítás segítségével maximum 4 Txi-D-t párosíthat 
egy Rx-D-csatornás LED színnel, amelyet 1-4 villogó jel 
optikailag különít el. 
4.1  KAPCSOLÁS – Először ellenőrizze, hogy a párosítandó 

Rx-D és Txi-D kikapcsolt állapotban vannak-e. Állítsa 
az érzékenységet egy alacsonyabb fokozatba és a 
hangerőt közepesre. Fontos - Az Rx-D automatikusan 
kikapcsol, anélkül, hogy bármit elmentene, ha az Easy 
Pairing során bármikor 45 másodpercnél hosszabb 
késés van, vagy ha az Easy Pairing nem fejeződött 
be. Ha hiba történik a párosítás befejezése előtt, 
manuálisan kapcsolja ki az eszközt, vagy várjon az 
automatikus kikapcsolásig. Indítsa el az Easy Pairing-et 
elejétől.

4.2 EGYCSATORNÁS KAPCSOLÁS – Kapcsolja be az Rx-D 
készüléket. A lila LED folyamatosan villog, jelezve az 
egycsatornás párosítási módot. Ha a lila csatornát 
csatlakoztatni kell, akkor a kód továbbításához 
kapcsolja be az első Txi-D-et az Rx-D-től számított egy 
méteren belül. 

 
 
 
 
 
 
 
Ha a lila csatornát nem tudta párosítani, nyomja 
meg többször a PB1 gombot, amíg a kívánt csatorna 
LED villogni nem kezd, és kapcsolja be a megfelelő 
Txi-D készüléket. Ha a kódot elfogadja, akkor azt 
akusztikusan nyugtázza, és a következő csatorna 
LED-je villogni kezd. 

 Megjegyzés – Az Rx-D csak egyetlen Txi-D kóddal 
teszi lehetővé a párosítást. Ugyanazon kód további 
továbbítása akusztikus hibaüzenetet eredményez. Ha 
szükséges, folytassa és fejezze be a csatolást a PB1 
gomb lenyomásával és elengedésével az összes LED-
csatornán (beleértve a sárgát is), amíg a csatlakozás 
befejeződése meg lesz erősítve.

4.3  MULTICANAL KAPCSOLÁS – Hajtsa végre a 4.1 és 4.2 
szakaszban leírtak szerint, de amint a lila LED villog, 
nyomja meg és tartsa lenyomva a PB1 gombot, amíg 
egy csippanást hall, majd két hangjelzést hall, majd 
engedje el a gombot. A lila LED folyamatosan villog, 
és külön csipogó hangjelzés jelzi a többcsatornás 
csatlakozási kérelmet. 

 Ha a lila csatornát nem tudtuk párosítani, nyomja meg 
és engedje fel a PB1 gombot, amíg a kívánt csatorna 
LED villogni nem kezd, és kapcsolja be a megfelelő 
Txi-D készüléket. Amikor elérte a kívánt csatornát, 
csatlakoztassa egymás után mindegyik Txi-D-et 
a 4.2 pont szerint.  leírtak szerint. A 4.2 pontban 
leírtak kivételével, ha a Txi-D kódot el van fogadva, 
ugyanaz a csatorna LED villog mindaddig, amíg az 
összes szükséges Txi-D párt nem tartalmazza. Ha 
szükséges, folytassa és fejezze be a csatolást a PB1 
gomb lenyomásával és elengedésével az összes 
LED-csatornán (beleértve a sárgát is), amíg a párosítás 
befejezését megerősítik.

4.4  CSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE – Aktivizálja vagy 
kapcsolja be az összes Txi-D vevőkészülékeket, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően 
illeszkednek-e az Rx-D-hez.  A kapcsolási hibák csak 
a MEMCLEAR (4.5) segítségével javíthatók. Az Rx-D 
vevőkészülék használatra kész, és akusztikailag 
és vizuálisan ismétli a párosított Txi-D-k kijelzőit 
és beállításait.  A csatlakoztatás befejezése után a 
lopásgátló bekapcsol és a Txi-D kikapcsolásakor a 
lopásgátló riasztást ad. Az Rx-D bármelyik  
PB gombjának megnyomásával azonnal  
kikapcsolható (lásd 9.2).
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energiafogyasztás

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FELSZERELTSÉG

1.0 KEZELÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐK

1.1  Nyomógombok - PB1, 2 & 3, (balról jobbra). 
Fontos – A gombnyomásokat különféle intuitív 
megerősítő hangok és a LED-ek rövid villogása 
erősíti meg. 

1.2  HANGERŐ (V) – Fordítsa el az óramutató járásával 
megegyezően a hangerő növeléséhez.  

1.3  TARTOZÉKOK – Zsinórra szerelhető, leszúróhoz és övre 
is akasztható.

FONTOS - mielőtt az elemet behelyezné az Rx-D-be, 
kérjük olvassa el az Easy Pairing 4.0 - 4.4 útmutatót.  

PB32.0 AZ ELEM BEHELYEZÉSE  

Ne használjon újratölthető elemeket! Használjon kiváló 
minőségű 9 V-os elemeket, például egy Duracell PP3. 
Teljesen távolítsa el a két csavart a mellékelt szerszámmal. 
Vegye le az akkumulátor fedelét. Helyezze be az elemeket 
és tegye vissza a fedelet. Helyezze vissza a csavarokat, 
ügyelve arra, hogy ne húzza meg túlzottan.
Megjegyzés – Ha egy elemet behelyeznek a lekapcsolt 
Rx-D-be vagy az eszközt kézzel kapcsolják be (lásd 3.0), 
a lila LED folyamatosan villog, jelezve, hogy az eszköz 
egyszerű párosításra (“Easy Pairing”) vár. Az Easy Pairing-et 
45 másodpercen belül el kell indítani, különben az Rx-D 
automatikusan kikapcsol. 

3.0 KI- ÉS BEKAPCSOLÁS  

Az Rx-D be- és kikapcsolásához három gombnyomásra van 
szükség. Tartsa együtt a PB1 + 2 + 3-as gombot, amíg 
meg nem hallja a megerősítő sípoló hangot, majd azonnal 
engedje el őket. 

3.1 BE-KIJELZŐ – Az utolsó aktivált csatorna LED-je 
2 percenként villog, jelezve, hogy az Rx-D be van 
kapcsolva.
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FŐBB ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSHOZ
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Hangjelzés        

Emelkedő hang       Csökkenő hang      Beep(s)

Nyomógomb    

Tartsa lenyomva 
a gombot
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Nyomja meg és 
engedje el     
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     Figyelem – Az elem 
behelyezésekor és bekapcsolásakor 
ne nézzen közvetlenül a LED-ekre, 
és ne állítsa a hangszórókat 
maximális hangerőre.
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Nem 
memorizált        

A kívánt 
funkciót 

elérte

11.0 DND (NE ZAVARJANAK)

Ez egy “Vészhelyzeti-beállítás”, mely megakadályozza 
az Rx-D hangjelzését, amíg a folyamatos aktiválás 
4 másodpercig nem érkezik. Megállítja a nem kívánt 
aktivitásokat, a hirtelen állapotváltozásokat, úgy mint 
például hullám vihar. Automatikus kikapcsolás 15 perc 
elteltével.  Röviden nyomja meg a PB2 + PB3 gombot a 
DND be- vagy kikapcsolásához. A beállítás nem kerül 
mentésre.

11.1 DND LOCK (NE ZAVARJANAK ZÁROLÁS) – 
Folyamatosan zárolja a DND-t, és ezzel felhasználható 
annak megakadályozására, hogy a felhasználót a 
nagyobb zsinór futáson kívüli egyéb tevékenységek ne 
zavarják. Nagyon óvatosan használja, és NE használja, 
ha akadós pályán horgászik. A bekapcsoláshoz nyomja 
meg és tartsa lenyomva a PB2 + PB3 gombot, amíg 
a “kioldó” sípoló hangjelzés megszólal. Ez a 
beállítás nem kerül mentésre.

11.2 RUNLITE + DND egyszerre beállítható - lásd 10.0 és 
11.0. pontban. 

x2PB2 PB3

PB2 PB3
PB1 PB2 PB3 PB3x2

4.5  MEMCLEAR – Törli a csatlakoztatási memóriáját. 
Ezt meg kell tenni a tartalék / kiegészítő Txi D-k 
párosításához vagy a kapcsolási hibák kijavításához. 
Kapcsolja BE és tartsa lenyomva mind a három PB 
gombot, amíg két sípolást nem hall, majd azonnal 
engedje el őket. Tartsa nyomva a PB3-t, amíg az Rx-D ki 
nem kapcsol. Ez teljesen törli a memóriát. Az ismételt 
párosításhoz egyszerűen ismételje meg az egyszerű 
párosítást (4.0 - 4.5).

PB1 PB2
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