HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FELSZERELTSÉG
• Digitális jelfeldolgozás
• Beep Seed kontroll
• Digitális rádióátvitel
• Változtatható LEDvilágosság
• Stealth-Mód
• Instant nappali/éjszakai
beállítás

• Néma üzemmód
• Fejlett időjárásvédelem
• 64 különböző digitális hang
• Automatikus kikapcsolás
• A felhasználói beállítások
mentésre kerülnek
• Karcsúbb kialakítás

FŐBB ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI
UTASÍTÁSHOZ
Nyomógomb

KEZELÉSI RÉSZ ÉS KIEGÉSZÍTŐK
AZ ELEM BEHELYEZÉSE
KI- ÉS BEKAPCSOLÁS
GYÁRI ALAP BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁSI MÓDOK - HANGOK/LOPAKODÓ MÓD
NÉMA ÜZEMMÓD
PIEP-GYORSASÁG
NAPPALI/ÉJSZAKAI MÓD
LED- VILÁGOSSÁG BEÁLLÍTÁSOK
IMU (MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR)
TARTOMÁNY TESZT
AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS VÉSZJELZÉSEK
VEZETÉK NÉLKÜLI RÁDIÓS HASZNÁLAT
GARANCIA- ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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3.0 KI- ÉS BEKAPCSOLÁS
A Txi-D kettős gombnyomást igényel a be- és
kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a PB1 + 2-t, amíg a
megerősítő sípoló hangot nem hallja, majd azonnal engedje
fel. NE tartsa lenyomva a gombokat a BE bekapcsolása
vagy a BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD aktiválása után (lásd az 5.0)
PB1
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4.0 GYÁRI ALAP BEÁLLÍTÁSOK
Az azonnali felhasználást lehetővé tevő alapbeállítások.
BEKAPCSOLÁS - Állítsa be a hangerőt és a választ a
kívánt szintre - Kezdjen el horgászni – Vezeték nélküli
használathoz nézze meg az Rx-D felhasználói kézikönyvet.
HANG - KÖZEPES
LED-ÜZEMMÓD - ÉJSZAKAI (+ Éjjeli megjelelölés)
LED-FÉNYERŐSSÉG - KÖZÉP (4. SZINT)
SPEED - KÖZÉP (4)
IMU (Mozgásérzékelő szenzor ) - KI

5.0 BEÁLLÍTÁSI MÓDOK - HANGOK/
LOPAKODÓ MÓD
Lehetővé teszi a hang beállítását és a lopakodó LED
módot. Először ellenőrizze, hogy a Txi-D ki van-e kapcsolva.
KAPCSOLJA BE és tartsa lenyomva a PB1 + 2 gombot,
amíg az indító hangok nem hallhatóak. Várjon két
megerősítő hangot, és azonnal engedje el mindkét gombot
egyszerre. A beállítási mód automatikusan kikapcsolódik
a PB utolsó megnyomásától számított 10 másodpercen
belül.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
1.0 KEZELÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐK
1.1 GYORSASÁGI ÉRZÉKELŐ
1.2 NYOMÓGOMBOK - PB1 + 2 (Balról jobbra). Fontos
– a gomb különböző erősségű megnyomásával eltérő
hangokat és a LED villogást kap.
1.3 REAKCIÓKAT SZABÁLYZÓ RÉSZ (R) – Korábban
az “Érzékenység” vagy “Sensitivty”. Forgassa az
óramutató járásával megegyezően, hogy növelje a
kapásjelző érzékenységét a vezeték megérintésekor.
Fontos - Használja a PIEP SPEED SETTING-sel együtt
(lásd 7.0).
1.4 VOLUME/HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA (V) – Forgassa
az óramutató járásával megegyező irányba a szint
növeléséhez.
1.5 NITELITE CSATLAKOZÁS – Delkim világító optikai
kijelzőkhöz való csatlakoztatáshoz. Megjegyzés - Ha
nem használja a foglalatot, akkor ne távolítsa el a
színes dugót.
1.6 SLIMCARB / DUOCARB WIREFORM CSATLAKOZÁS –
A Txi-D alján található két csatlakozó lehetővé teszi a
készülékek kábelen keresztüli csatlakoztatását.
FIGYELMEZTETÉS

Az elem behelyezésekor és
bekapcsolásakor ne nézzen
közvetlenül a LED-ekre, és ne
növelje a hangszórók hangerejét.
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A beállított üzemmódban a beállított hang
megismétléséhez nyomja meg a PB1 gombot
annyiszor, amennyire szükséges. A beállítás után
várjon, amíg a beállítási mód deaktiválódik, és a
kiválasztott hang el nem mentve. A beállítás
mentésre kerül.
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64
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5.2 STEALTH/LOPAKODÓ LED ÜZEMMÓD – Ez egy
különleges éjszakai beállítás a Delkim megvilágított
kijelzőinek felhasználói számára vagy lopakodó
üzemmódban történő használatra. Ha be van
kapcsolva, a belső LED-ek nem villognak, de az éjjeli
jelzés BE van kapcsolva. A LED a Delkim megvilágított
vizuális kijelzőjén a szokásos módon kigyullad, amikor
aktiválódik, és lenyűgöző vizuális hatást biztosít.
Nyomja meg a PB2 gombot a Stealht/lopakodó LED
üzemmód BE / KI kapcsolásához. Ezáltal csak az
éjszakai LED üzemmód változik meg és az éjjeljelző
továbbra is világít. A nappali üzemmód változatlan
marad. A LED fényereje beállítható (lásd 9.0).
A beállítás mentésre kerül.

2.0 AZ ELEM BEHELYEZÉSE
Ne használjon újratölthető elemeket! Használjon kiváló
minőségű 9 V-os akkumulátort, 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 az akkumulátort először helyezi be a
Txi-D-be, a készülék automatikusan bekapcsol.

A nappali (alapértelmezett 8. szint) vagy az éjszakai
(alapértelmezett 4. szint) LED-ek fényerejét választja az
éjjeli jelzővel. Nyomja meg egyszer a PB2 gombot a nappali
/ éjszakai váltáshoz. Az utolsó beállítás elmentve.

Megjegyzés – Éjszakai üzemmódban mindig az éjszakai
jelzés aktiválva.

9.0 LED- VILÁGOSSÁG BEÁLLÍTÁSOK
Lehetővé teszi a LED fényerősségének személyes
beállítását mind nappali, mind éjszakai módban. Válassza
ki most a beállítandó nappali / éjszakai módot. Tartsa
lenyomva a PB2 gombot a 8 fényerőszint 1-8 (min - max)
közötti lépéshez. Engedje fel a PB2-t a kívánt fényerőn. A
8 fényerő elérésekor ezt megerősíti az információs hang
állandó ismétlése. A visszaállításhoz csak ismételje meg a
folyamatot. A beállítás mentésre kerül.
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Igény szerint a Txi-D KIkapcsolását és újra BEkapcsolását
mindkét PB gomb megnyomásával érheti el.

10.0 IMU (MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR)
Ez extra biztonságot nyújt veszélyes helyzetekben, amikor
a Txi-D mozgatása figyelmeztető üzenetet küld az Rx-D-nek.
A szolgáltatás engedélyezéséhez ellenőrizze, hogy a Txi-D
ki van-e kapcsolva. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva mindkét gombot. Várja meg a
megerősítő hangot, majd engedje fel a PB2-t, és tartsa
lenyomva a PB1-t, amíg meg nem hallja a megerősítő
hangot, majd engedje fel a PB1-es gombot is.

PB2

AKTÍV BEÁLLÍTÁSOK

PB1

Megjegyzés - Ez kb. 10 másodpercig tart, amíg a
mozgásérzékelő stabilizálódik. A munkamenet beállítást
nem menti el - a mozgásérzékelő mindig kikapcsolás után
deaktiválódni fog. Ha a mozgásérzékelő be van kapcsolva,
és a biztonsági beállítás az Rx-D-n van beállítva, ügyeljen
arra, hogy a lopásgátló riasztást a Txi-D mozgatásával
tévesen aktiválhatja.

11.0 TARTOMÁNY TESZT

Csak a helyi Txi-D hangszórót némítsa el. Nyomja meg és
engedje fel a PB1-t, amint egyetlen megerősítő hangot hall.
Ne tartsa lenyomva a PB1 gombot, különben megváltozik
a sípolás sebessége. A némítás 5 percig világít, miközben
a bal LED villog, hogy vizuálisan emlékeztesse Önt, hogy
egy rövid késleltetés után bekapcsol. A némítást bármikor a
PB1 egyetlen gombnyomással meg lehet szüntetni.
A beállítás nem kerül mentésre.

13.1 AKKUMULÁTOR/ELEMÁLLAPOT – Az akkumulátor
állapotát ellenőrzik bekapcsoláskor és minden
aktiválás után. Ha észrevesszük, hogy a töltöttségi
szint alacsony, egy megkülönböztető kettős
csökkenő figyelmeztető hang hallatszik, amelyet
az Rx-D-re továbbít a kapásjelző. Cserélje ki az
akkumulátort a lehető leghamarabb! Az akkumulátor
cseréje - Távolítsa el az elemeket, és nyomja meg
2 másodpercig mindkét PB gombot. Helyezze be
a csere elemeket és a Txi-D automatikusan be fog
kapcsolódni. Az elem cseréje nem befolyásolja a
tárolt beállításokat.
13.2 AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS (Energiatakarékos
mód) – Ha a bekapcsolástól számított 48 órán
belül nem észlel semmilyen tevékenységet, akkor a
Txi-D hangos visszaszámláló riasztási hangjelzéssel
kikapcsol. Nyomja meg bármelyik PB gombot
a kikapcsolási idő további 48 órával történő
meghosszabbításához.
13.3 PB FAILSAFE ABORT/HIBAÁLLAPOT – Ha az egyik
vagy mindkét PB gombot véletlenül folyamatosan
megnyomják, a Txi-D hiba állapotba kerül és
automatikusan kikapcsol.

14.0 VEZETÉK NÉLKÜLI RÁDIÓS HASZNÁLAT
Vezeték nélküli használathoz a Txi D-ket először
csatlakoztatni kell az Rx-D-hez. Lásd az Rx-D “Easy Pairing”
egyszerű párosítási útmutatót (4.0). A távolság alacsonyabb
lehet, ha a Txi-D talaj közelében vagy nagy fémtárgyak
közelében van. Tartsa a Txi-D készüléket legalább fél méter
távolságra minden elektromos berendezéstől és az Rx-D-től.

15.0 GARANCIA- ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A Txi-D-k alapvetően 2 éves garanciával rendelkeznek
( 3 év a regisztráció után). A Txi-D-k nem igényelnek
karbantartást. Vigyázz rájuk, és ők is vigyáznak rád.

• Ha egy Txi-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

Aktiváláskor a Txi-D folyamatosan hangjelzéseket
küld, hogy ellenőrizze az Rx-D csatlakozását. Először
ellenőrizze, hogy a Txi-D ki van-e kapcsolva. A készülék
bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét
gombot. Várjon, amíg EGYET sípol, és engedje fel a PB1
gombot, de tartsa lenyomva a PB2-t, amíg a megerősítő
hang megszólal, majd engedje fel a PB2-t is. A Txi-D
folyamatosan impulzusokat küld. A tartomány teszt egy
rövid megnyomásával indul el a két gomb egyikét törli.
Ez soha kerül elmentésre.
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Megjegyzés – A valósághű teszteléshez mindig komplett
felépítéssel botokkal, kijelzőkkel stb. végezzen távolság
tesztet. A tényleges távolság a part adottságaitól és a
környezeti feltételektől függően változik, és attól függően,
hogy az Rx-D-re standard, fokozott vagy rövid tartomány
van-e beállítva. (Lásd az Rx-D felhasználói kézikönyv
6.0 - 6.3)

12.0 AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
Először kapcsolja ki a készüléket. Kapcsolja be ismét
mindkét PB gombot és tartsa lenyomva mindkét gombot,
amíg 2 és majd a 3. sípolást nem hallja, majd azonnal
engedje el! Tartsa nyomva a PB1-t, amíg a Txi-D ki nem
kapcsol. Ez visszaállítja az összes beállítást a gyári
alapértelmezettre (lásd 4.0).

Beállítás PB-vel, amíg a készülék működik.

6.0 NÉMA ÜZEMMÓD
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13.0 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS
VÉSZJELZÉSEK

• Használat után esős időben tisztítsa meg és tartsa anélkül,
hogy a kemény borítót meleg helyen szárítaná.

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

PB2

5.1 HANG BEÁLLÍTÁS – Válassza ki a kívánt hangot úgy,
hogy beállítási üzemmódban tartsa lenyomva a
PB1 gombot, hogy a 64 hangon végig egymás után
átléphessen. Ha elengedi a PB1-et és újra megnyomja,
a hangváltás iránya megfordul. Engedje fel a PB1-et,
amikor elérte a kívánt hangot.
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Megjegyzés – Kikapcsoláskor mindig küld riasztási jelet
az Rx-D-hez, amely ha aktiválja van, kioldja a lopásgátló
riasztást (lásd az Rx-D kezelési kézikönyv 9.0).

PB1

SlimCarb/DuoCarb NiteLite
Wireform illesztés csatlakozás

Beállíthatja a PIEP sebességét a személyes
preferenciákhoz, függetlenül a válasz szintjétől. Miután
meghallgatta a néma megerősítő hangot, nyomja meg
a PB1 gombot, hogy lépjen a 8 sebességi szintről 1-8-ig
(lassú és gyors) válaszon. Engedje fel a PB1-et a kívánt
sebesség beállításához. A 8. sebesség elérésekor ezt
megerősíti az infotone állandó ismétlése. A visszaállításhoz
csak ismételje meg a folyamatot. Fontos - Használja a
Response Control/Reakció irányítási (R) gombbal együtt az
optimális kapásjelzéshez. A beállítás mentésre kerül.

8.0 NAPPALI/ÉJSZAKAI MÓD

(Normális esetben a horgászat előtt történik)

Antenák

7.0 PIEP-GYORSASÁG
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Megjegyzés – Ha a Némítás beállítva, az összes PB2
művelet le van tiltva.
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