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BEDIENING
1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES

1.1 TRILLINGSSENSOR

1.2 DRUKKNOPPEN - PB. Belangrijk – Het indrukken van 
een knop wordt bevestigd met diverse intuïtieve tonen 
en knipperende LED’s.  

1.3 RESPONSKNOP (R) – Voorheen ‘Gevoeligheid’. Met de 
klok mee draaien om de respons van de trillingssensor 
op beweging van de lijn te verhogen.

1.4 VOLUMEKNOP (V) – Met de klok mee draaien om het 
niveau te verhogen.    

1.5 NITELITE-AANSLUITING – Voor het aansluiten 
van lichtgevende visuele indicatoren van Delkim. 
Opmerking – als je geen indicatoren gebruikt, laat het 
gekleurde kapje dan zitten.

1.6 SLIMCARB/DUOCARB ACCESSOIRE – Twee kleine 
gaatjes onder in de Ev-D voor het aansluiten van 
hangers.

2.0 BATTERIJ PLAATSEN 

Gebruik GEEN oplaadbare batterijen. Gebruik een 
9-voltsbatterij van goede kwaliteit, zoals Duracell PP3. 
Verwijder de twee schroefjes volledig met behulp van het 
bijgeleverde gereedschap. Verwijder het batterijklepje. Plaats 
de batterij en doe het klepje terug. Schroefjes terugplaatsen 
en niet te strak aandraaien.  

Wanneer er voor het eerst een batterij wordt 
geplaatst, zal de Ev-D vanzelf inschakelen met de 
standaardinstellingen.*

7.0  WAARSCHUWINGEN & SIGNALEN

7.1  BATTERIJ BIJNA LEEG – Als de batterij leeg 
raakt, worden de LED’s minder fel en neemt het 
geluidsvolume af. Vervang de batterij zo snel mogelijk 
(zie 2.0). Plaats de nieuwe batterij en de Ev-D 
schakelt automatisch in. Het vervangen van de 
batterij heeft geen invloed op de opgeslagen 
instellingen.  

7.2  AUTOMATISCH UITSCHAKELEN (Energiebesparing) 
- Wanneer de Ev-D is ingeschakeld en er gedurende 
ongeveer 60 uur geen activiteit wordt waargenomen, 
zal de Ev-D uitschakelen, wat aangegeven wordt met 
aflopende geluidssignalen. Elke activiteit of druk op de 
PB zolang de waarschuwingssignalen klinken verlengt 
de periode met 60 uur.

7.3  STORINGSBEVEILIGING PB – Als de PB per ongeluk 
continu ingedrukt wordt gehouden, zal de Ev-D in 
een storingstoestand terugvallen en automatisch 
uitschakelen.

8.0 GARANTIE EN 
ONDERHOUDSRICHTLIJNEN 

Ev-D’s worden standaard geleverd met 2 jaar garantie (3 jaar 
bij registratie). Ev-D heeft geen onderhoud nodig. Als je er 
goed voor zorgt, betaalt zich dat terug.

• Na gebruik in de regen: schoonmaken en op een warme 
plek neerleggen met de harde behuizing eraf. 

• Als een Ev-D in het water is beland: uitschakelen, batterij 
verwijderen en water eruit schudden. Op een warme plek 
neerleggen en volledig laten drogen.

• Indien er aan schroeven is gedraaid anders dan van het 
batterijklepje, of indien het apparaat is behandeld met 
enige substantie, met name WD40, vervalt elke vorm van 
garantie.  

Volledige voorwaarden voor garantie, registratie, after sales-
care en best practice zijn te raadplegen op onze website. 
www.delkim.co.uk
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3.0 INSCHAKELEN   

PB indrukken en ingedrukt houden totdat er oplopende 
bevestigingssignalen klinken en dan direct loslaten. Knop 
NIET ingedrukt houden na inschakelen, anders wordt Toon 
Wijzigen (zie 4.0) gestart.

3.1  UITSCHAKELEN – PB indrukken en ingedrukt 
houden (circa 5 seconden) totdat er aflopende 
bevestigingssignalen klinken, en dan loslaten.
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4.0 TOON WIJZIGEN  
(Standaard – Medium*)   

(Normaliter uitgevoerd vóór het vissen) – Zorg eerst 
dat de Ev-D is uitgeschakeld. Inschakelen door PB ingedrukt 
te houden tot de opstartsignalen klinken, en dan direct 
loslaten. Om te selecteren hou je PB ingedrukt om de 16 
tonen te doorlopen. Als je PB loslaat en weer indrukt, wordt 
de richting van de toonwijziging omgekeerd. Laat PB los 
zodra de gewenste toon is bereikt. Om de ingestelde toon 
te herhalen tijdens de wijzigingsmodus, simpelweg PB 
zo vaak als nodig indrukken. Toon Wijzigen schakelt 
automatische uit na 10 seconden na de laatste druk 
op PB. Opgeslagen instelling.
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6.0 DAG/NACHT-LED-MODI   
(Standaard - Nachtmodus*) 

Selecteert felheid van de LED: Dag (Hoog) of Nacht 
(Medium). PB indrukken en ingedrukt houden totdat 
twee bevestigingssignalen klinken en dan loslaten om te 
wisselen tussen Dag en Nacht. Nachtmodus heeft altijd 
Nachtmarkering. Laatste instelling opgeslagen.
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     Waarschuwing – Niet 
rechtstreeks in de LED’s kijken 
of het volume op maximaal 
zetten wanneer je een batterij 
plaatst of het apparaat 
inschakelt.

5.0 MUTE AAN/UIT 

Dempt lokale Ev-D-luidspreker. PB indrukken en loslaten 
zodra een enkelvoudig bevestigingssignaal klinkt. PB niet 
ingedrukt blijven houden, anders veranderen de 
LED-modi. Mute blijft 5 minuten van kracht terwijl de linker 
LED na een kleine vertraging gaat knipperen als visueel 
geheugensteuntje dat de functie is ingeschakeld. Mute kan 
op elk moment worden opgeheven door een druk op PB. 
Niet opgeslagen.
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UITGEBREIDE REGISTRATIE  
VAN 3 JAAR GARANTIE

Alle Delkim-producten worden standaard geleverd met 
een garantie van 2 jaar, maar we bieden een verlengde 
garantie van 3 jaar als u zich online registreert.

U moet de instructies volgen en uw aankoopbewijs 
overleggen. De verlengde garantie gaat in vanaf de 
datum van aankoop en niet de registratiedatum.

Ga naar www.delkim.co.uk/registration  
voor registratie

De EU-conformiteitsverklaring voor de Ev-D kan worden 
bekeken op onze website www.delkim.co.uk/DOC

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford. England MK43 7DZ
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