Uživatelská příručka
FUNKCE
• Digitální zpracování signálu
• Ovládání rychlosti pípnutí
• Digitální vysílač
• Nastavitelná svítivost
LED diod
• Tichý režim
• Okamžité Denní/Noční
nastavení

• Funkce ztlumení
• Pokročilá ochrana proti
přírodním vlivům
• Výběr ze 64 tónů
• Automatické vypnutí
• Zapamatovatelné
uživatelské nastavení
• Menší design

PRŮVODCE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU
Tlačítka
Zmáčknout a
pustit

Zmáčknout a
držet

Pustit

Zvyšující se

Snižující se

Pípnutí

OVLÁDÁNÍ & PŘÍPOJKY
PŘIPOJENÍ BATERIE
ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
NASTAVOVACÍ REŽIM – TÓN/REŽIM UTAJENÍ
ZTLUMENÍ
RYCHLOST PÍPANÍ
DENNÍ/NOČNÍ MÓD
NASTAVENÍ SVÍTIVOSTI LED DIOD
IMU (SENSOR POHYBU)
TEST DOSAHU
RESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
UPOZORNĚNÍ & ALARMY
PŘIPOJENÍ PŘÍPOSLECHU
GARANCE A UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE
Vibrační
sensor
LED

LED

Odezva

Hlasitost
+

+

15.0 GARANCE A UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

Vyberte Denní (továrně nastaveno na úroveň 8) nebo
Noční (továrně nastaveno na úroveň 4) světlost LED diod
spolu s Nočním zbarvením. Jedno stisknutí TL2 přepíná
mezi Denním a Nočním módem. Poslední nastavení
zapamatované.

Hlásiče Txi-D mají dvouletou záruku (3 roky s registrací)
a nepotřebují servisovat. Starejte se o ně a oni se budou
starat o Vás.

Tóny

PŘEHLED
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

8.0 DENNÍ/NOČNÍ MÓD

Nezapamatovaný

Zapamatovaný

Dosáhnutí
vybrané
možnosti

3.0 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
Při vypínání/zapínání je třeba použít obě tlačítka.
Zmáčkněte TL1 a TL2 dokud neuslyšíte potvrzovací tón a
poté ihned tlačítka pusťte. Nedržte tlačítka dlouho, jinak
spustíte Nastavovací režim (viz 5.0).
TL1

x2

TL2

TL1

TL2

Poznámka – Noční zbarvení je vždy zapnuté v Nočním
módu.

9.0 NASTAVENÍ SVÍTIVOSTI LED DIOD
Umožňuje nastavit svítivost LED diod podle osobních
preferencí jak v Denním tak Nočním módu. Nejprve vyberte
jestli budete nastavovat Denní nebo Noční mód. Stiskněte
a držte TL2 pro procházení 8 úrovněmi svítivosti 1 - 8
(min – max). Pusťte TL2 na požadované úrovni. Jakmile
při procházení dorazíte na úroveň 8 ozve se pípání, které
Vás upozorní na poslední možnou úroveň nastavení. Pro
resetování zopakujte proces. Zapamatované nastavení.

TL2

TL2

Poznámka – Vypnutí hlásiče automaticky vyšle poplašný
signál do příposlechu Rx-D, který spustí Anti-Theft Alarm
pakliže je zapnut (viz 9.0 Uživatelské příručky pro Rx-D).

Základní nastavení , které umožňuje okamžité použití.
Zapněte - Upravte hlasitost a odezvu na požadovanou
úroveň - Začněte chytat – Pro použití s příposlechem
postupujte podle Uživatelské příručky pro Rx-D.
TÓN – MEDIUM
LED MÓD – NOČNÍ (+ Noční zbarvení)
SVÍTIVOST LED DIOD – STŘEDNÍ (ÚROVEŇ 4)
RYCHLOST PÍPÁNÍ – STŘEDNÍ (ÚROVEŇ 4)
IMU (senzor pohybu) – VYPNUTÝ

POKROČILÉ NASTAVENÍ

Umožňuje nastavení tónu a režimu utajení. Nejprve se
ujistěte, že Txi-D je vypnutý. Zapněte hlásič a držte obě
tlačítka TL1 + 2 zmáčknutá, dokud neuslyšíte 2 tóny, které
potvrzují vstup do nastavovacího režimu, a obě tlačítka
současně pusťte. Nastavovací režim se automaticky
vypne od posledního stisknutí tlačítka.

TL1

Anténa
Úchyty pro ramena Zásuvka pro připojení
SlimCarb/Duo Carb NiteLite

1.3 OVLÁDÁNÍ ODEZVY (R) – Dříve známé jako citlivost.
Točte po směru hodinových ručiček, abyste zvýšili
odezvu vibračního sensoru na pohyb vlasce. Důležité
– nastavujte ve spojení s NASTAVENÍM RYCHLOSTI
PÍPÁNÍ (viz 7.0).
1.4 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (V) – Točte po směru
hodinových ručiček, abyste zvýšili hlasitost.
1.5 ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ NITELITE – Umožňuje
připojení svícení u Delkim indikátorů záběru.
Poznámka – pakliže není indikátor připojen ponechte
barevnou zátku na místě.
1.6 ÚCHYTY PRO RAMENA SLIMCARB/DUO CARB – Dvě
malé díry na spodku Txi-Dumožnují připojení ramen.
Upozornění – Nedívejte
se přímo do LED diod a nemějte
hlasitost nastavenou na plno,
když připojujete baterii nebo při
zapínání.

2.0 PŘIPOJENÍ BATERIE
Nepoužívejte nabíjecí baterie. Používejte kvalitní 9V
baterie jako například Duracell PP3. Kompletně odšroubujte
oba šrouby za pomoci přibaleného šroubováku. Zvedněte
kryt baterie. Připojte baterii a přišroubujte kryt zpět. Šrouby
dotahujte s citem abyste nepoškodili závit.

TL2

64
TL1

1.0 OVLÁDÁNÍ & PŘÍPOJKY
1.2 TLAČÍTKA – TL1 + 2 (zleva doprava) Důležité –
zmačknutí tlačítka je intuitivně potvrzeno různými
druhy tónů a blikáním LED diod.

TL1

5.1 NASTAVENÍ TÓNU – Vyberte si požadovaný tón
se seznamu tónů. Stiskněte a držte TL1 dokud se
nedostanete k Vámi požadovanému tónu, poté TL1
pusťte. Opětovné stisknutí a držení TL1 obrátí směr
projíždění seznamu. Pakliže chcete zopakovat Vámi
vybraný tón, stiskněte a pusťte TL1. Jakmile máte tón
vybraný, počkejte dokud se nastavovací režim sám
nevypne. Zapamatované nastavení

NÁVOD K POUŽITÍ
1.1 VIBRAČNÍ SENSOR

x2

TL2

64
TL1

TL1
TL1

5.2 REŽIM UTAJENÍ – Toto je speciální noční nastavení,
které lze použít samostatně nebo i s Delkim indikátory
záběru. Po zapnutí vestavěné diody již neblikají,
Noční Zbarvení zůstává aktivní. LED dioda v Delkim
indikátorech záběru se rozsvítí jako obvykle s
ohromujícím vizuálním efektem. Stiskněte TL2 pro
zapnutí/vypnutí Režimu Utajení. Toto ovlivňuje pouze
noční režim utajení a ponechává Noční Zbarvení
zaplé. Denní režim zůstává nezměněn. Světlost
LED diody lze nastavit (viz 9.0). Zapamatované
nastavení.
TL2

AKTIVNÍ NASTAVENÍ
Nastavujte pomocí jednoho tlačítka zatímco je hlásič
zapnutý.

6.0 ZTLUMENÍ
Ztlumí pouze hlásič Txi-D. Stiskněte TL1 a pustťe jakmile
uslyšíte jedno potvrzující pípnutí. Nedržte tlačítko déle
jinak změníte rychlost pípání. Ztlumení zůstane aktivní po
5 minut, pouze levá LED dioda po krátkém čase začne blikat
jako vizuální upozornění na zapnuté ztlumení. Ztlumení lze
kdykoliv vypnout stisknutím TL1. Nezapamatované
nastavení.

Poznámka – Při prvním připojení baterie se Txi-D
automaticky zapne.

TL1

Postupujte podle instrukcí a předložte důkaz Vaší koupě.
Prodloužená záruka počíná běžet od data koupě, nikoliv
od data registrace.
Pro registraci navštivte

Prohlášení ES o shodě nebo vhodnosti pro použití
pro Txi-D je k nahlédnutí na naší webové stránce
www.delkim.co.uk/DOC.

TL2

TL1

TL2

Poznámka – IMU trvá zhruba 10 sekund než se stabilizuje.
IMU je zapnuté dokud nedojde k vypnutí hlásiče. Po
opětovném zapnutí hlásiče je třeba IMU znovu zapnout.
Mějte na paměti, že pohnutí s hlásičem, když je IMU
zapnuté a zabezpečení je na příposlechu Rx-D také zapnuté,
může spustit Anti-Theft Alarm.

11.0 TEST DOSAHU
Při spuštění Txi-D vysílá pravidelně sérii tónů pro ověření
dosahu příposlechu Rx-D. Nejprve se ujistěte, že Txi-D je
vypnuté. Zapněte stiskem a držením obou tlačítek, počkejte
dokud neuslyšíte tóny potvrzující zapnutí a pusťte TL1,
počkejte na další potvrzující tón a pusťte i TL2. Txi-D bude
pravidelně vysílat. Test dosahu se zruší stiskem,
kteréhokoliv tlačítka. Nikdy se nezapamatovává.
TL1

TL1

TL2

TL2

x3

Poznámka – vždy provádějte test s již nachystanou
sestavou, pruty, indikátory záběru apod. pro co
nejrealističtější test. Dosah se mění v závislosti na okolí a
počasí a také na zapnutém Dosahu na Rx-D (Standardní,
Prodloužený, Krátký) – viz 6.0 -6.3 v uživatelské příručce
pro Rx-D.

12.0 RESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO
NASTAVENÍ
Nejprve vypněte hlásič a zapněte držením obou tlačítek
dokud neuslyšíte 2 pípnutí, počkejte na další 3 pípnutí a
okamžitě pusťte. Zmáčkněte a držte TL1 dokud se Txi-D
nevypne. Tímto resetujete všechny nastavení do továrního
nastavení. (viz 4.0)

TL1

TL2

TL1

TL2

x2

x3

TL1

13.0 UPOZORNĚNÍ & ALARMY
13.1 STAV BATERIE – stav baterie je zkontrolován při
každém spuštění. V případě, že je baterie málo nabitá
vydá hlásič i příposlech po zapnutí dva klesající tóny.
Vyměňte baterii co nejdříve je možné. Výměna baterie
- Odpojte baterii a stiskněte obě tlačítka po dvě
sekundy. Zapojte novou baterii a Txi-D se automaticky
zapne. Výměna baterie neovlivní zapamatované
nastavení.
13.2 AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ Šetření baterie) – Pakliže
je hlásič zapnutý a nezaznamená po 48 hodin žádnou
aktivitu tak vydá slyšitelné odpočítávající tóny a poté
se sám vypne. Každé stisknutí tlačítka resetuje čas do
automatického vypnutí na 48 hodin.
13.3 POJISTKA PROTI SELHÁNÍ TLAČÍTKA – Jestliže
je, kterékoliv tlačítko stisknuto déle než 10 sekund,
vyhodnotí Txi-D selhání a automaticky se vypne.

7.0 OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI PÍPANÍ

14.0 PŘIPOJENÍ PŘÍPOSLECHU

Umožňuje nastavit rychlost pípání podle osobních
preferencí plně nezávisle na úrovni odezvy. Po stisknutí
a držení TL1 se ozve krátké pípnutí, po kterém začnete
procházet 8 nastaveními rychlostí 1-8 (pomalé - rychlé).
Pusťte TL1 jakmile se dostanete k požadované rychlosti.
Jakmile dosáhnete rychlosti 8 ozve se pípání, které Vás
upozorní na poslední možnou úroveň nastavení. Pro
resetování zopakujte proces. Důležité – Použijte ve spojení
s nastavením Rychlosti Odezvy (R) pro dosažení ideální
indikace záběru. Zapamatované nastavení.

Pro bezdrátové používání hlásiče Txi-D je třeba jej připojit k
příposlechu Rx-D. Pro snadné spárování postupujte podle
instrukcí pro Rx-D (viz 4.0). Dosah se může snížit když je
Txi-D umístěno blízko u země nebo blízko velkým železným
předmětům. Udržujte Txi-D alespoň 0,5 metrů od všech
elektrických zařízení a od Rx-D.

TL1

PRODLOUŽENÁ 3-LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI

Tato funkce přidává dodatečnou úroveň zabezpečení.
Při pohybu s hlásičem Txi-D vyšle poplašnou zprávu do
příposlechu Rx-D. Pro zapnutí se nejprve ujistěte, že Txi-D je
vypnuté. Zapněte pomocí stisknutí a držení obou tlačítek.
Počkejte na potvrzovací tón, poté pusťte TL2 a nadále držte
TL1 dokud se neozve další potvrzovací tón. Poté pusťte i
tlačítko TL1.

Poznámka – když je zapnuté ztlumení veškeré akce pomocí
tlačítka TL2 jsou zastavené.

TL1

Celé bližší podmínky naší záruky, registraci, poprodejní péči
a více informací navštivte naší webovou stránku.
www.delkim.co.uk

www.delkim.co.uk/registration

TL1

(Standardně se provádí před samotným lovem)

• V případě manipulace s jinými šrouby než se šrouby
při výměně baterie a nebo při kontaktu s jinými látkami
zejména s WD40 přijdete o jakoukoliv záruku.

10.0 IMU (SENSOR POHYBU)

5.0 NASTAVOVACÍ REŽIM
TL2

TL1

• Pakliže Txi-D spadne do vody tak jej vypněte, odpojte
baterii a vytřeste vodu. Skladujte v teplém prostředí do
úplného vyschnutí.

Všechny produkty Delkim mají standardní dvouletou záruku,
ale nabízíme Vám prodlouženou tříletou záruku pakliže se
zaregistrujete online.

TL2

Vyžaduje vypnutí a zapnutí hlásiče Txi-D za pomocí
stisknutí a držení obou tlačítek

4.0 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

• Po dešti očistěte a skladujte ve vzpřímené poloze a
nezakrývejte pouzdry.
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