UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
FUNKCIE
• Digitálne spracovanie
signálu
• Pokročilá ochrana proti
prírodným vplyvom
• Ovládanie rýchlosti pípnutia
• Výber zo 64 tónov
• Digitálny vysielač
• Automatické vypnutie

• Nastaviteľná svietivosť
LED diód
• Zapamätateľné užívateľské
nastavenie
• Tichý režim
• Menší design
• Okamžité Denné / Nočné
nastavenie
• Funkcia stlmenia
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8.0 DENNÝ / NOČNÝ MÓD

15.0 GARANCIA A UŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

Vyberte dennú (továrni nastavené na úroveň 8) alebo
nočnú (továrni nastavené na úroveň 4) svietivosť LED diód
spolu s nočným sfarbením. Jedno stlačenie TL2 prepína
medzi denným a nočným módom. Posledné nastavenie je
zapamätateľné.

Signalizátori Txi-D majú dvojročnú záruku (3 roky s
registráciou) a nepotrebujú servisovať. Starajte sa o ne a
oni sa budú starať o Vás.

Tóny

Zapamätateľný

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

+

NÁVOD NA OBSLUHU

Nezapamätateľný

Dosiahnutie
vybranej možnosti

3.0 ZAPNUTIE / VYPNUTIE
Pri vypínaní / zapínaní je potrebné použiť obe tlačidlá ON
a OFF. Stlačte TL1 a TL2 kým nezaznie potvrdzovací tón
a potom ihneď tlačidlá pustite. Nedržte tlačidlá dlho, inak
spustíte nastavovací režim (pozri 5.0).
TL1

x2

TL2

TL1

TL2

TL2

Poznámka – Nočné sfarbenie je vždy zapnuté v nočnom
móde.

9.0 NASTAVENIE SVIETIVOSTI LED DIÓD
Umožňuje nastaviť svietivosť LED diód podľa osobných
preferencií tak v dennom tak nočným móde. Najprv
vyberte, či budete nastavovať denná alebo nočná mód.
Stlačte a držte TL2 pre prechádzanie 8 úrovňami svietivosti
1 - 8 (min - max). Pustite TL2 na požadovanej úrovni.
Akonáhle pri prechádzaní dorazíte na úroveň 8 ozve sa
pípanie, ktoré Vás upozorní na poslednú možnú úroveň
nastavenia. Pre resetovanie zopakujte celý proces.
Ide o zapamätateľné nastavenie.

Poznámka - Vypnutie hlásiča automaticky vyšle
poplachový signál do príposluchu Rx-D, ktorý, keď je
zapnutý, spustí “Anti-Theft Alarm” - Alarm proti krádeži
(pozri 9.0 Užívateľskú príručky pre Rx-D).

4.0 TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE
Základné nastavenie, ktoré umožňuje okamžité použitie.
Zapnite - Upravte hlasitosť a odozvu na požadovanú úroveň
- Začnite chytať - Na použitie s príposluchom postupujte
podľa Používateľské príručky pre Rx-D.
TÓN - MEDIUM
LED MÓD - NOČNÝ REŹIM(+ Nočná sfarbenie)
SVIETIVOSŤ LED DIÓD - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)
RÝCHLOSŤ PÍPANIA - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)
IMU (senzor pohybu) - vypnutý

TL2

TL2

TL1

(Štandardne sa vykonáva pred samotným lovom)

POKROČILÉ NASTAVENIE
10.0 IMU (SENSOR POHYBU)

Umožňuje nastavenie tónu a režimu utajenia. Najprv sa
uistite, že Txi-D je vypnutý. Zapnite hlásič a držte obe
tlačidlá TL1 + 2 stlačené, kým nebudete počuť 2 tóny, ktoré
potvrdzujú vstup do nastavovacieho režimu, a obe tlačidlá
súčasne pustite. Nastavovací režim sa automaticky
vypne od posledného stlačenia.

Celé bližšie podmienky našej záruky, registráciu, popredajnú
starostlivosť a viac informácií nájdete na internetovej
stránke.
www.delkim.co.uk

PREDĹŽENÁ 3-ročná záruka PRI
REGISTRÁCII

Postupujte podľa inštrukcií a predložte dôkaz Vašej kúpy.
Predĺžená záruka začína plynúť od dátumu kúpy, nie od
dátumu registrácie.

Vyhlásenie EÚ o zhode alebo vhodnosti použitia pre Txi-D
je k nahliadnutiu na našej webovej stránke
www.delkim.co.uk/DOC.

TL2

TL1

TL2

• V prípade manipulácie s inými skrutkami, než sú skrutky
pri výmene batérie alebo pri kontakte s inými látkami
najmä s WD40 prídete o akúkoľvek záruku.

Pre registráciu navštívte: www.delkim.co.uk/registration

Táto funkcia pridáva dodatočnú úroveň zabezpečenia. Pri
pohybe so signalizátorom Txi-D vyšle poplašnú správu do
príposluchu Rx-D. Pre zapnutie sa najprv uistite, že Txi-D
je vypnutý. Zapnite pomocou stlačenia a držania oboch
tlačidiel. Počkajte na potvrdzovací tón, potom pustite TL2
a naďalej držte TL1, kým sa neozve ďalší potvrdzovací tón.
Potom pustite aj tlačidlo TL1.
TL1

• Keď Vám Txi-D spadne do vody tak ho vypnite, odpojte
batériu a vytraste vodu. Následne skladujte v teplom
prostredí do úplného vyschnutia.

Všetky produkty Delkim majú standardú dvojročnú záruku,
ale ponúkame Vám predĺženú trojročnú záruku, ak sa
zaregistrujete online.

TL2

Vyžaduje vypnutie a zapnutie signalizátoru Txi-D za pomoci
stlačenia a držania oboch tlačidiel.

5.0 NASTAVOVANIE REŽIMU

+

• Po daždi očistite a skladujte vo vzpriamenej polohe a
nezakrývajte puzdrami.

Poznámka – IMU trvá zhruba 10 sekúnd než sa stabilizuje.
IMU je zapnuté, kým nedôjde k vypnutiu signaluzátora. Po
opätovnom zapnutí signalizátora treba IMU znova zapnúť.
Majte na pamäti, že pohnutie so signalizátorom, keď je
IMU zapnuté a zabezpečenia je na príposluchu Rx-D tiež
zapnuté, môže spustiť “Anti-Theft Alarm” - alarm proti
krádeži.

11.0 TEST DOSAHU
TL1

Anténa
Úchyty pre ramená Zásuvka pre
SlimCarb / DuoCarb pripojenie NiteLite

x2

TL2

TL1

5.1 TONE ADJUST – Vyberte si požadovaný tón
sa zoznamu tónov. Stlačte a držte TL1 kým sa
nedostanete k Vami požadovanému tónu, potom TL1
pustite. Opätovné stlačenie a držanie TL1 obráti smer
prechádzaní zoznamu. Keď mu chcete zopakovať Vami
vybraný tón, stlačte a pustite TL1. Akonáhle máte tón
vybraný, počkajte kým sa nastavovací režim sám
nevypne. Ide o zapamätateľné nastavenie.

NÁVOD NA POUŽITIE
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1.2 TLAČIDLÁ - TL1 + 2 (zľava doprava) Dôležité –
stlačením tlačidla je možné intuitívne potvrdiť rôznymi
druhmi tónov a blikaním LED diód.
1.3 OVLÁDANIE REAKCIE (R) – Predtým známe ako
citlivosť. Točte v smere hodinových ručičiek, aby ste
zvýšili odozvu vibračného sensoru na pohyb vlasca.
Dôležité - nastavujte v spojení s nastavením rýchlosti
pípania (pozri 7.0).
1.4 OVLÁDANIE HLASITOSTI (V) – Točte v smere
hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hlasitosť.
1.5 ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE NITELITE – Umožňuje
pripojenie svietenia u Delkim indikátorov záberu.
Poznámka - Keď nie je indikátor pripojený, ponechajte
farebnú zátku na mieste.
1.6 ÚCHYTY PRO RAMENA SLIMCARB / DUO CARB – Dve
malé diery na spodku Txi-D umožnujujú pripojenie
ramien.
Upozornenie – Nepozerajte
sa priamo do LED diód a nemajte
hlasitosť nastavenú na plno,
keď pripájate batériu alebo pri
zapínaní.

2.0 PRIPOJENIE BATÉRIE
Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Používajte kvalitné 9V
batérie ako napríklad Duracell PP3. Kompletne odskrutkujte
obidve skrutky za pomoci pribaleného skrutkovača.
Zdvihnite kryt batérie. Pripojte batériu a priskrutkujte kryt
späť. Skrutky doťahujte s citom, aby ste nepoškodili závit.
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TL1
TL1

5.2 NASTAVENIE REŽIMu UTAJENIA – Toto je špeciálne
nočné nastavenie, ktoré možno použiť samostatne
alebo aj s Delkim indikátormi záberu. Po zapnutí
vstavané diódy už neblikajú, nočné sfarbenie zostáva
aktívne. LED dióda v Delkim indikátore záberu sa
rozsvieti ako obvykle s ohromujúcim vizuálnym
efektom. Stlačte TL2 pre zapnutie / vypnutie Režimu
Utajenia. Toto ovplyvňuje iba nočný režim utajenia
a ponecháva nočná sfarbenie zapnuté. Denný režim
zostáva nezmenený. Svetlosť LED diódy možno
nastaviť (pozri 9.0). Ide o zapamätateľné
nastavenie.
TL2

AKTÍVNE NASTAVENIE
Nastavujte pomocou jedného tlačidla zatiaľ
čo je hlásič zapnutý.

6.0 VYPNUTIE / ZAPNUTIE ZVUKU
Stlmí iba signalizátor Txi-D. Stlačte TL1 a pustite akonáhle
budete počuť jedno potvrdzujúce pípnutie. Nedržte tlačidlo
dlhšie inak zmeníte rýchlosť pípania. Stlmenie zostane
aktívne po dobu 5 minút, iba ľavá LED dióda po krátkom
čase začne blikať ako vizuálne upozornenie na zapnuté
stlmenie. Stlmenie možno kedykoľvek vypnúť stlačením
TL1. Ide o nezapamätateľné nastavenie.

Poznámka – Pri prvom pripojení batérie sa Txi-D
automaticky zapne.

Pri spustení Txi-D vysiela pravidelne sériu tónov pre
overenie dosahu príposluchu Rx-D. Najprv sa uistite, že
Txi-D je vypnuté. Zapnite stlačením a držaním oboch
tlačidiel, počkajte, kým nebudete počuť tóny potvrdzujúce
zapnutie a pustite TL1, počkajte na ďalšiu potvrdzujúci tón
a pustite aj TL2. Txi-D bude pravidelne vysielať. Test dosahu
sa zruší stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Táto funkcia sa nnikdy nezapamätáva.
TL1

TL1

1.0 OVLÁDANIE & PRIPOJENIE
1.1 VIBRAČNÝ SENSOR

TL2

TL1

TL1

TL2

TL2

x3

Poznámka – vždy vykonávajte test s už nachystanou
zostavou: prúty, indikátory záberu a pod. pre čo
najrealistickejší test. Dosah sa mení v závislosti na okolie
a počasie a tiež na zapnutom dosah na Rx-D (Štandardný,
Predĺžený, Krátky) - viď 6.0 -6.3 v užívateľskej príručke
pre Rx-D.

12.0 RESETOVANIE DO TAVÁRENSKÉHO
NASTAVENIA
Najprv vypnite signalizátor a zapnite držaním oboch
tlačidiel kým, nezaznejú 2 pípnutia, počkajte na ďalšie 3
pípnutia a okamžite pustite. Stlačte a držte TL1 kým sa
Txi-D nevypne. Týmto resetujete všetky nastavenia do
továrenského nastavenia (pozri 4.0).

TL1

TL2

TL1

TL2

x2

x3

TL1

13.0 UPOZORNENIA & ALARMY
13.1 STAV BATÉRIE –stav batérie je skontrolovateľný
pri každom spustení. V prípade, že je batéria málo
nabitá, vydá signalizátor aj odposluch po zapnutí dva
klesajúci tóny. Vymeňte batériu čo najskôr je možné.
Výmena batérie - Odpojte batériu a stlačte obe
tlačidlá po dobu dve sekundy. Zapojte novú batériu
a Txi-D sa automaticky zapne. Výmena batérie
neovplyvní zapamätateľné nastavenia.
13.2 AUTOMATICKÉ VYPNUTIE (Šetrenie batérie) – Keď
je hlásič zapnutý a nezaznamená po dobu 48 hodín
žiadnu aktivitu, tak vydá počuteľné odpočítavacie
tóny a potom sa sám vypne. Každé stlačenie tlačidla
resetuje čas do automatického vypnutia na 48 hodín.

Poznámka – keď je zapnuté stlmenie všetky akcie
pomocou tlačidla TL2 sú zastavené .

13.3 POISTKA PROTI ZLYHANIU TLAČIDLA – Ak je
ktorékoľvek tlačidlo stlačené dlhšie ako 10 sekúnd,
vyhodnotí Txi-D zlyhanie a automaticky sa vypne.

7.0 OVLÁDANIE RÝCHLOSTI PÍPANIA

14.0 PRIPOJENIE PRÍPOSLUCHU

Umožňuje nastaviť rýchlosť pípanie podľa osobných
preferencií plne nezávisle na úrovni odozvy. Po stlačení
a držaní TL1 sa ozve krátke pípnutie, po ktorom začnete
prechádzať 8 nastaveniami rýchlostí 1-8 (pomalé - rýchle).
Pustite TL1 akonáhle sa dostanete k požadovanej rýchlosti.
Akonáhle dosiahnete rýchlosť 8 ozve sa pípanie, ktoré
Vás upozorní na poslednú možnú úroveň nastavenia. Pre
resetovanie zopakujte celý proces. Dôležité - Použite v
spojení s nastavením rýchlosti odozvy (R) pre dosiahnutie
ideálnej indikácie záberu. Ide o Zzapamätateľné
nastavenie.

Pre bezdrôtové používanie signalizátora Txi-D je potrebné
ho pripojiť k príposluchu Rx-D. Pre ľahké spárovanie
postupujte podľa inštrukcií pre Rx-D (pozri 4.0). Dosah sa
môže znížiť, keď je Txi-D umiestnený blízko pri zemi alebo
blízko veľkým železným predmetom. Udržujte Txi-D aspoň
0,5 metra od všetkých elektronických zariadení a od Rx-D.

TL1

TL1
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