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• Digitaal Signaal Processing
• Geavanceerde weer sealing
• Beep Snelheid Controle
• 64 Digitale toon instellingen
• Digitaal Radio
• Auto power down
FEATURES
• Variabele LED helderheid
• Gebruikersvoorkeuren
• Stealth modus
worden opgeslagen
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BATTERIJ PLAATSEN
OPERATION SUMMARY
IN-/UITSCHAKELEN
FABRIEKSINSTELLINGEN
KNOPPEN & ACCESSOIRES
SET-UP-MODUS – TOON/STEALTH
BATTERIJ PLAATSEN
MUTE
IN-/UITSCHAKELEN
PIEPSNELHEID
FABRIEKSINSTELLINGEN
DAG/NACHT-LED-MODUS
SET-UP-MODUS – TOON/STEALTH
HELDERHEID LED WIJZIGEN
MUTE
IMU (BEWEGINGSSENSOR)
PIEPSNELHEID
BEREIKTEST
DAG/NACHT-LED-MODUS
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
HELDERHEID LED WIJZIGEN
WAARSCHUWINGEN & SIGNALEN
IMU (BEWEGINGSSENSOR)
DRAADLOZE RADIOVERBINDING
BEREIKTEST
GARANTIE EN ONDERHOUD
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
WAARSCHUWINGEN & SIGNALEN
Vibratiesensor
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BEDIENING

SlimCarb/DuoCarb NiteLite

Wireform
stopcontact
1.0 KNOPPEN
&fitting
ACCESSOIRES
1.1 TRILLINGSSENSOR
1.2 DRUKKNOPPEN – PB1 + 2 (van links naar rechts).
– Het indrukken van een knop wordt
1.0 Belangrijk
KNOPPEN
& ACCESSOIRES
bevestigd
met diverse
intuïtieve tonen en knipperende
LED’s.
1.1 TRILLINGSSENSOR
1.3 RESPONSKNOP (R) – Voorheen ‘Gevoeligheid’. Met de
1.2 DRUKKNOPPEN – PB1 + 2 (van links naar rechts).
klok mee draaien om de respons van de trillingssensor
Belangrijk – Het indrukken van een knop wordt
op beweging van de lijn te verhogen. Belangrijk –
bevestigd met diverse intuïtieve tonen en knipperende
gebruiken in combinatie met PIEPSNELHEID (zie 7.0).
LED’s.
1.4 VOLUMEKNOP (V) – Met de klok mee draaien om het
1.3 RESPONSKNOP (R) – Voorheen ‘Gevoeligheid’. Met de
niveau te verhogen.
klok mee draaien om de respons van de trillingssensor
1.5 op
NITELITE-AANSLUITING
– Voor hetBelangrijk
aansluiten –
beweging van de lijn te verhogen.
van lichtgevende
visuelemet
indicatoren
van Delkim.
gebruiken
in combinatie
PIEPSNELHEID
(zie 7.0).
Opmerking – als je geen indicatoren gebruikt, laat het
1.4 VOLUMEKNOP (V) – Met de klok mee draaien om het
gekleurde kapje dan zitten.
niveau te verhogen.
1.6 SLIMCARB/DUOCARB WIREFORM ACCESSOIRE
1.5 NITELITE-AANSLUITING – Voor het aansluiten
– Twee kleine gaatjes onder in de Txi-D voor het
van lichtgevende visuele indicatoren van Delkim.
aansluiten van hangers.
Opmerking – als je geen indicatoren gebruikt, laat het
gekleurde kapje dan zitten.
1.6 SLIMCARB/DUOCARB
Waarschuwing – NietWIREFORM ACCESSOIRE
– Twee kleine
onder in de Txi-D voor het
rechtstreeks
in degaatjes
LED’s kijken
aansluiten
of het
volumevan
op hangers.
maximaal

BEDIENING

zetten wanneer je een batterij
plaatst of het apparaat
Waarschuwing – Niet
inschakelt.
rechtstreeks in de LED’s kijken
of
het
volume op maximaal
2.0 BATTERIJ
PLAATSEN
zetten wanneer je een batterij
plaatst
het apparaat
GebruikofGEEN
oplaadbare batterijen. Gebruik een
inschakelt. van goede kwaliteit, zoals Duracell PP3.
9-voltsbatterij

Verwijder de twee schroefjes volledig met behulp van het

2.0
BATTERIJ
PLAATSEN
bijgeleverde
gereedschap.
Verwijder het batterijklepje. Plaats
de batterij en doe het klepje terug. Schroefjes terugplaatsen
Gebruik
oplaadbare batterijen. Gebruik een
en niet teGEEN
strak aandraaien.
9-voltsbatterij van goede kwaliteit, zoals Duracell PP3.
Opmerking
– Wanneer
er voor
het eerst
een batterij
wordt
Verwijder
de twee
schroefjes
volledig
met behulp
van het
geplaatst, zalgereedschap.
de Txi-D vanzelf
inschakelen.
bijgeleverde
Verwijder
het batterijklepje. Plaats
de batterij en doe het klepje terug. Schroefjes terugplaatsen
en niet te strak aandraaien.
Opmerking – Wanneer er voor het eerst een batterij wordt
geplaatst, zal de Txi-D vanzelf inschakelen.

Push en

Houd

Vrijlating

laat los
ingedrukt
INSTRUCTIONS
KEY GUIDE

Memorized
Toon

Oplopend
Aflopend
Push en
Houd
Niet
laat los
ingedrukt
onthouden
Oplopend

Aflopend

3.0 IN-/UITSCHAKELEN
Niet
Memorized

onthouden

Piep (en)
Vrijlating
Gekozen
optie
bereikt
Piep (en)
Gekozen
optie

bereikt
De Txi-D wordt in- en uitgeschakeld door twee
knoppen
ingedrukt te houden. Houd PB1+2 tegelijk ingedrukt totdat
er een geluidssignaal klinkt en laat dan direct los. Houd geen
3.0
IN-/UITSCHAKELEN
knoppen
ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld; anders
wordt de Set-up-modus (zie 5.0) gestart.
De Txi-D wordt in- en uitgeschakeld door twee knoppen
ingedrukt te houden. Houd PB1+2 tegelijk ingedrukt totdat
x2 dan direct
er een geluidssignaal
Houd geen
PB1 los.PB2
PB1
PB2klinkt en laat
knoppen ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld; anders
Opmerking
–
Bij
uitschakelen
wordt er altijd
wordt de Set-up-modus (zie 5.0) gestart.
een alarmsignaal verzonden naar de Rx-D, wat
het antidiefstal-alarm zal activeren indien dit is
x2
ingeschakeld
PB1
PB2 9.0).
PB1 (zie
PB2Rx-D Gebruikershandleiding

Opmerking
– Bij uitschakelen wordt er altijd
4.0 FABRIEKSINSTELLINGEN
een alarmsignaal verzonden naar de Rx-D, wat
het
antidiefstal-alarm
zal activeren
indien–dit is
Volume
& Respons op gewenste
niveau zetten
ingeschakeld
Rx-D– Gebruikershandleiding
Beginnen met(zie
vissen
Voor draadloos gebruik zie9.0).
Rx-D
Gebruikershandleiding.

4.0 FABRIEKSINSTELLINGEN

TOON – MEDIUM
LED-MODUS
– NACHT
(+ Nachtmarkering)
Volume
& Respons
op gewenste
niveau zetten –
LED-HELDERHEID
– MEDIUM
(NIVEAU
4) zie Rx-D
Beginnen
met vissen
– Voor draadloos
gebruik
SNELHEID – MEDIUM (4)
Gebruikershandleiding.
IMU (Bewegingssensor) – UIT
TOON – MEDIUM
LED-MODUS
– NACHT (+ Nachtmarkering)
5.0 SET-UP-MODUS
LED-HELDERHEID – MEDIUM (NIVEAU 4)
SNELHEID
– MEDIUM
(4)vóór het vissen)
(Normaliter
uitgevoerd
IMU (Bewegingssensor) – UIT
Hiermee kan de toon en de Stealth LED-modus ingesteld
worden.
Zorg eerst dat de de Txi-D is uitgeschakeld.
5.0
SET-UP-MODUS
Inschakelen door PB1+2 ingedrukt te houden voor
opstarttonen.
Wacht op twee
bevestigingstonen
(Normaliter uitgevoerd
vóór
het vissen) en laat dan
direct beide knoppen tegelijk los. De Set-up-modus zal
Hiermee
kan debinnen
toon en 10
de seconden
Stealth LED-modus
ingesteld
automatisch
na de laatste
druk
worden.
dat de de Txi-D is uitgeschakeld.
op een Zorg
knopeerst
afsluiten.
Inschakelen door PB1+2 ingedrukt te houden voor
opstarttonen. Wacht op twee bevestigingstonen en laat dan
x2De Set-up-modus
direct beidePB1
knoppen
PB1
PB2 zal
PB2tegelijk los.
automatisch binnen 10 seconden na de laatste druk
op
knop
afsluiten.– Selecteer de gewenste toon door
5.1een
TOON
WIJZIGEN
PB1 ingedrukt te houden tijdens de set-up-modus
om de 64 tonen te doorlopen.
en
x2 Als je PB1 loslaat
PB2
weerPB1
indrukt,PB2
wordt de richting vanPB1
de toonwijziging
omgekeerd. Laat PB1 los zodra de gewenste toon is
5.1 TOON
– Selecteer
door
bereikt.WIJZIGEN
Om de ingestelde
toondetegewenste
herhalen toon
tijdens
de
PB1
ingedrukt te houden
tijdens
set-up-modus
wijzigingsmodus,
simpelweg
PB1 de
zo vaak
als nodig
om
de
64
tonen
te
doorlopen.
Als
je
PB1
loslaat
en
indrukken en loslaten. Als de toon is ingesteld, kun
weer
indrukt,totdat
wordtdedeset-up-modus
richting van de
toonwijziging
je wachten
afloopt
en dan
omgekeerd.
Laat PB1toon
los opgeslagen.
zodra de gewenste
toon is
is de geselecteerde
Opgeslagen
bereikt.
Om de ingestelde toon te herhalen tijdens de
instelling.
wijzigingsmodus, simpelweg PB1 zo64vaak als nodig
indrukken en loslaten.
Als de toon is ingesteld, kun
PB1
je wachten totdat de set-up-modus afloopt en dan
is de geselecteerde toon opgeslagen. Opgeslagen
64
instelling. PB1
PB1
64

PB1
PB1

5.2 STEALTH LED-MODUS – Dit is een 64
speciale
PB1voor gebruikers
PB1
nachtinstelling
van lichtgevende visuele
indicatoren van Delkim of voor gebruik als Stealth
Mode. Indien ingeschakeld, knipperen de interne LED’s
PB1
niet meer, maar staat de Nachtmarkering aan. De LED
5.2 STEALTH
LED-MODUS
Dit is eenvan
speciale
in de lichtgevende
visuele– indicator
Delkim licht op
nachtinstelling
gebruikerswat
vaneen
lichtgevende
zoals normaal voor
bij activering,
schitterendvisuele
visueel
indicatoren
van
Delkim
of
voor
gebruik
alstussen
StealthStealth
effect geeft. Druk PB2 in om te wisselen
Mode.
Indien‘aan’
ingeschakeld,
knipperen
de interne
LED’s
LED-modus
en ‘uit’. Hiermee
verander
je alleen
niet
meer, maar staat de
aan. De LED
de Nacht-LED-modus
enNachtmarkering
houd je de Nachtmarkering
iningeschakeld.
de lichtgevende
visuele indicator
van Delkim licht
De Dagmodus
blijft ongewijzigd.
De op
zoals
normaal
bij
activering,
wat
een
schitterend
helderheid van de LED’s kan worden aangepast visueel
effect
geeft.
Druk PB2 ininstelling.
om te wisselen tussen Stealth
(zie 9.0).
Opgeslagen
LED-modus ‘aan’ en ‘uit’. Hiermee verander je alleen
de Nacht-LED-modus en houd je de Nachtmarkering
ingeschakeld. De Dagmodus blijft ongewijzigd. De
helderheid van de LED’s PB2
kan worden aangepast
(zie 9.0). Opgeslagen instelling.

ACTIEVE INSTELLINGEN

Instellen met één PB tijdens gebruik.
PB2

6.0 MUTE AAN/UIT

ACTIEVE INSTELLINGEN

Dempt alleen de luidspreker van de Txi-D. PB1 indrukken en
Instellen
met één PBbevestigingssignaal
tijdens gebruik. klinkt.
loslaten zodra
een enkelvoudig
PB1 niet ingedrukt houden, anders verandert de
6.0
MUTE AAN/UIT
piepsnelheid.
Mute blijft 5 minuten van kracht terwijl de
linker LED na een kleine vertraging gaat knipperen als visueel
Dempt
alleen de luidspreker
van de
PB1 indrukken
en
geheugensteuntje
dat de functie
is Txi-D.
ingeschakeld.
Mute kan
loslaten
zodra een
enkelvoudig
bevestigingssignaal
klinkt.
op elk moment
worden
opgeheven
door een druk op
PB1
PB1.niet
Nietingedrukt
opgeslagen.houden, anders verandert de
piepsnelheid. Mute blijft 5 minuten van kracht terwijl de
linker LED na een kleine vertraging gaat knipperen als visueel
PB2is ingeschakeld. Mute kan
geheugensteuntje dat de functie
op
elk moment– worden
door een druk
Opmerking
Wanneeropgeheven
mute is ingeschakeld,
zijnopalle
PB1.
Niet
opgeslagen.
handelingen met PB2 geblokkeerd.

7.0 KNOP PIEPSNELHEID
PB2

Hiermee kun–jeWanneer
de piepsnelheid
eigen voorkeur
Opmerking
mute is naar
ingeschakeld,
zijn alle
instellen, geheel
onafhankelijk
van het responsniveau. PB1
handelingen
met PB2
geblokkeerd.
indrukken en ingedrukt houden nadat de enkelvoudige
7.0
KNOP PIEPSNELHEID
Mute-bevestigingstoon
klinkt om de 8 snelheidsniveaus
te doorlopen, van 1-8 (van langzaam naar snel). Laat PB1
Hiermee
je de piepsnelheid
naar eigen
los bij dekun
gewenste
snelheid. Wanneer
je bijvoorkeur
snelheid 8
instellen,
geheel
responsniveau.
PB1
bent, wordt
dat onafhankelijk
bevestigd doorvan
eenhet
voortdurend
herhaalde
indrukken
en ingedrukt
nadat
de enkelvoudige
infotoon. Om
opnieuw houden
in te stellen
herhaal
je de procedure.
Mute-bevestigingstoon
klinkt
om de 8 snelheidsniveaus
Belangrijk – Gebruiken
in combinatie
met de Responstedraaiknop
doorlopen,
1-8optimale
(van langzaam
naar snel).
Laat PB1
(R)van
voor
beetindicatie.
Opgeslagen
los
bij de gewenste snelheid. Wanneer je bij snelheid 8
instelling.
bent, wordt dat bevestigd door een voortdurend herhaalde
infotoon. Om opnieuw
je de procedure.
PB1 in te stellen herhaal
PB1
Belangrijk – Gebruiken in combinatie met de Respons8.0 DAG/NACHT-LED-MODI
draaiknop
(R) voor optimale beetindicatie. Opgeslagen
instelling.
Selecteert LED-helderheid voor Dag (standaard niveau 8) of
Nacht (standaard
Met PB2
PB1niveau 4) met Nachtmarkering.
PB1
één keer indrukken en loslaten wissel je tussen Dag/Nacht.
8.0
DAG/NACHT-LED-MODI
Laatste
instelling wordt opgeslagen.
Selecteert LED-helderheid voor Dag (standaard niveau 8) of
Nacht (standaard niveau 4) met Nachtmarkering. Met PB2
één keer indrukken en loslatenPB2
wissel je tussen Dag/Nacht.
Opmerking
– Bij Nachtmodus
staat Nachtmarkering
Laatste
instelling
wordt opgeslagen.
altijd aan.
PB2

Opmerking – Bij Nachtmodus staat Nachtmarkering
altijd aan.

je persoonlijke voorkeur, in Dag- en in Nachtmodus. Kies
eerst de Dag-/Nachtmodus die je wilt wijzigen. Houd

9.0
LED WIJZIGEN
PB2 HELDERHEID
ingedrukt om de 8 helderheidsniveaus
te doorlopen, van
1 – 8 (min – max). Laat PB2 los bij de gewenste helderheid.
Hiermee
je de
helderheid
van de
LED’s
Wanneerkun
je bij
helderheid
8 bent,
wordt
dataanpassen
bevestigdaan
door
jeeen
persoonlijke
voorkeur,
in Dagen in Om
Nachtmodus.
Kies
voortdurend
herhaalde
infotoon.
opnieuw in
te
eerst
de
Dag-/Nachtmodus
die
je
wilt
wijzigen.
Houd
stellen herhaal je de procedure. Opgeslagen
PB2
ingedrukt om de 8 helderheidsniveaus te doorlopen, van
instelling.
1 – 8 (min – max). Laat PB2 los bij de gewenste helderheid.
Wanneer je bij helderheid
PB2 8 bent, wordt
PB2dat bevestigd door
een voortdurend herhaalde infotoon. Om opnieuw in te
stellen herhaal je de procedure. Opgeslagen
instelling.
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Schakel hiervoor PB2
de Txi-D uit en
PB2weer aan door twee
PB’s in te drukken.

10.0
IMU (BEWEGINGSSENSOR)
GEAVANCEERDE
INSTELLINGEN
Schakel
hiervoor
de Txi-D uit
en weer situaties
aan door
twee
Dit biedt een
extra beveiliging
in gevoelige
waarbij
te drukken.
het bewegen van dePB’s
Txi-Dinertoe
zou leiden dat er een
alarmsignaal naar de Rx-D wordt verzonden. Om in te
10.0
IMU
schakelen
dien(BEWEGINGSSENSOR)
je de Txi-D eerst uit te zetten. Inschakelen
door beide knoppen ingedrukt te houden. Wacht op de
Dit
biedt
een
extra beveiliging
gevoelige
waarbij
bevestigingssignalen
‘aan’ en in
laat
dan PB2situaties
los, terwijl
je
het
vanhoudt
de Txi-D
ertoe
leiden dat er een klinken,
PB1bewegen
ingedrukt
totdat
de zou
bevestigingssignalen
alarmsignaal
naar
de
Rx-D
wordt
verzonden.
Om
in
te
waarna je PB1 kunt loslaten.
schakelen dien je de Txi-D eerst uit te zetten. Inschakelen
door beide knoppen ingedrukt te houden. Wacht op de
bevestigingssignalen
‘aan’ en laat danPB1
PB2 los,
terwijl je
PB2
PB1
PB2
PB1 ingedrukt houdt totdat de bevestigingssignalen klinken,
waarna
je PB1–kunt
loslaten.
Opmerking
De IMU
heeft na inschakeling ongeveer 10
seconden nodig om te stabiliseren. Instelling geldt alleen
tijdens sessie; wordt niet opgeslagen. De IMU valt na
PB1van het
PB2apparaat altijd PB1
uitschakelen
terug inPB2
de ‘uit’-stand.
Wanneer de IMU is ingeschakeld en de beveiliging op de
Opmerking
De IMU
heeft na inschakeling
ongeveer
10
Rx-D ook, kan– het
antidiefstal-alarm
per ongeluk
afgaan
seconden
nodig
omwordt
te stabiliseren.
wanneer de
Txi-D
bewogen. Instelling geldt alleen
tijdens sessie; wordt niet opgeslagen. De IMU valt na
uitschakelen van het apparaat altijd terug in de ‘uit’-stand.
11.0 BEREIKTEST
Wanneer
de IMU is ingeschakeld en de beveiliging op de
Rx-D ook, kan het antidiefstal-alarm per ongeluk afgaan
Wanneerde
deTxi-D
Txi-Dwordt
is ingeschakeld,
wanneer
bewogen. worden er voortdurend
pulsen met een reeks tonen uitgezonden om de ontvangst
van de Rx-D te testen. Zorg er eerst voor dat de Txi-D is
11.0
BEREIKTEST
uitgeschakeld.
Inschakelen door beide knoppen ingedrukt
te houden. Wacht op bevestigingssignalen ‘aan’ en laat
Wanneer
is ingeschakeld,
worden
er totdat
voortdurend
dan PB1de
los,Txi-D
terwijl
je PB2 ingedrukt
houdt
de
pulsen
met een reeks tonen
uitgezonden
om de
ontvangst
bevestigingssignalen
klinken,
waarna je PB2
kunt
loslaten.
van
de Rx-D
testen.
Zorg uitzenden.
er eerst voor
is
De Txi-D
zal te
pulsen
blijven
Je dat
kuntdedeTxi-D
bereiktest
uitgeschakeld.
Inschakelen
doorvan
beide
afsluiten met een
druk op een
de knoppen
knoppen.ingedrukt
Nooit
teopgeslagen.
houden. Wacht op bevestigingssignalen ‘aan’ en laat
dan PB1 los, terwijl je PB2 ingedrukt houdt totdat de
bevestigingssignalen klinken, waarna je PB2 kunt loslaten.
De Txi-DPB1
zal pulsen
x3
PB1 Je kunt
PB2 de bereiktest
PB2 blijven uitzenden.
afsluiten met een druk op een van de knoppen. Nooit
Opmerking – Voer een bereiktest altijd uit met een volledige
opgeslagen.
opstelling met hengels, visuele indicatoren en dergelijke voor
een realistisch resultaat. Het werkelijke bereik hangt altijd af
van dePB1
situatie,PB2
van de atmosferische
omstandigheden
x3en of
PB1
PB2
Standard, Boost of Short Range is ingeschakeld op de Rx-D (zie
Opmerking
– Voer een bereiktest
altijd uit met een volledige
Rx-D Gebruikershandleiding
6.0 – 6.3).
opstelling met hengels, visuele indicatoren en dergelijke voor
een
realistisch
resultaat. Het werkelijke bereik hangt altijd af
12.0
FABRIEKSINSTELLINGEN
van de situatie,
van de atmosferische omstandigheden en of
HERSTELLEN
Standard, Boost of Short Range is ingeschakeld op de Rx-D (zie
Rx-D
Gebruikershandleiding
6.0 – en
6.3).
Eerst uitschakelen – Inschakelen
beide PB’s ingedrukt
houden tot er 2 piepjes klinken, dan 3 piepjes, en dan direct
12.0
FABRIEKSINSTELLINGEN
loslaten. Dan PB1 indrukken en ingedrukt houden tijdens
HERSTELLEN
de procedure
totdat de Txi-D uitschakelt. Hiermee worden
alle functies weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Eerst
uitschakelen – Inschakelen en beide PB’s ingedrukt
(zie 4.0).
houden tot er 2 piepjes klinken, dan 3 piepjes, en dan direct
loslaten. Dan PB1 indrukken en ingedrukt houden tijdens
x2 x3
de procedure totdat de Txi-D uitschakelt.
PB1 Hiermee
PB2 worden
PB1
PB1
PB2
alle functies weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen
(zie
4.0).
13.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALEN
13.1 STAAT VAN DE
– De batterij wordt getest
x2 BATTERIJ
x3
PB1
PB2
PB1het
PB1 bijPB2
inschakelen en na elke activering.
Wanneer
niveau laag is, klinkt er een kenmerkend aflopend

13.0tweetonig
WAARSCHUWINGEN
waarschuwingssignaal&datSIGNALEN
ook naar de Rx-D
wordt verzonden. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
13.1 STAAT
VAN
DE BATTERIJ
De batterij
batterij los
wordt
getest
Batterij
vervangen
– Haal– de
en houd
bij
inschakelen
en na elkeingedrukt.
activering.
Wanneer
het
beide
PB’s 2 seconden
Plaats
de nieuwe
niveau
is, Txi-D
klinktzal
er een
kenmerkend
batterijlaag
en de
automatisch
weeraflopend
inschakelen.
tweetonig
waarschuwingssignaal
dat heeft
ook naar
de Rx-D
Het vervangen
van een batterij
geen
wordt
verzonden.
Vervang de batterij
zo snel mogelijk.
invloed
op de opgeslagen
instellingen.
Batterij vervangen – Haal de batterij los en houd
13.2beide
AUTOMATISCH
UITSCHAKELEN
(Energiebesparing)
PB’s 2 seconden
ingedrukt. Plaats
de nieuwe
– Wanneer
Txi-Dzalis automatisch
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