INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKI
WYJAŚNIENIE SYMBOLI
Przyciski
Wciśnij i zwolnij

Zwolnij

Wciśnij i przytrzymaj

Dźwięk
Rosnący

Opadający

Brzęczenie

Nie
zapamiętano

Zapamiętano

Ustawiono
wybraną
opcję

PODSUMOWANIE OPERACJI
1.0 REGULACJA
2.0 MONTAŻ BATERII
3.0 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
4.0 ŁATWE PAROWANIE
5.0 USTAWIENIA FABRYCZNE
6.0 USTAWIENIA ZASIĘGU
7.0 TRYB VIBRO
8.0 PRZYWOŁANIE
9.0 ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ
10.0 TRYB RUNLITE
11.0 TRYB DND (NIE PRZESZKADZAĆ)
12.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA
13.0 KORZYSTANIE Z RADIA BEZPRZEWODOWEGO
14.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

4.0 ŁATWE PAROWANIE

7.0 USTAWIENIA ZAKRESU

Zanim centralka Rx-D będzie mogła być używana

W ustawieniach fabrycznych ustawiony jest zasięg standardowy, zaś
użytkownik ma do wyboru tryb Boost lub krótki zasięg. Zasięg standardowy
(do 750m) sprawdza się w większości sytuacji i zapewnia doskonały czas pracy
baterii. Tryb Boost zapewnia dodatkowy zasięg (+15%) na 15 minut. Krótki
zasięg (do 50m) to specjalne ustawienie brzegowe, które maksymalnie wydłuży
czas pracy baterii, gdy użytkownik jest blisko swoich sygnalizatorów Txi-D.

bezprzewodowo, musi zostać najpierw sparowana z
posiadającymi unikatowe kody sygnalizatorami Txi-D.
Użyj parowania jednokanałowego, aby sparować sygnalizatory Txi-D
z preferowanym kolorem LED kanału centralki Rx-D. Użyj parowania
wielokanałowego, aby sparować do 4 sygnalizatorów Txi-D z jednym z kolorów
LED kanału centralki Rx-D oznaczonym wizualnie przez 1-4 mignięcia.
4.1 JAK PAROWAĆ – należy się najpierw upewnić, że wszystkie
przeznaczone do sparowania centralki Rx-D i sygnalizatory Txi-D są
wyłączone. Ustaw czułość na niskim poziomie, a głośność na średnim.
Ważne – centralka Rx-D wyłączy się automatycznie bez zapamiętania
ustawień, jeśli na którymkolwiek etapie łatwego parowania wystąpi
opóźnienie dłuższe niż 45 sekund lub jeśli łatwe parowanie nie zostanie
ukończone. Jeśli przed zakończeniem parowania wystąpi błąd, WYŁĄCZ
ręcznie urządzenie lub poczekaj na automatyczne wyłączenie. Wznów
łatwe parowanie.

4.2 PAROWANIE JEDNOKANAŁOWE – włącz centralkę Rx-D.
Fioletowa dioda LED miga nieprzerwanie, wskazując tryb parowania
jednokanałowego. W celu sparowania fioletowego kanału należy
WŁĄCZYĆ pierwszy sygnalizator Txi-D w odległości jednego metra od
centralki Rx-D w celu przesłania kodu.
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Uwaga – podane wartości zasięgu stanowią maksymalne pomiary na linii
wzroku. Rzeczywisty zasięg zawsze należy sprawdzać przeprowadzając test
zasięgu sygnalizatora Txi-D, gdyż będzie on zależeć całkowicie od warunków
otoczenia i sytuacji na brzegu. Patrz instrukcja obsługi sygnalizatora Txi-D
(punkt 11.0).
Uwaga – Delkim nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z
naszych produktów w sposób naruszający przepisy regulujące
połów ryb lub nadawanie fal radiowych.
7.1 ZMIANA ZASIĘGU – Naciśnij i przytrzymaj przycisk PB1, aby
przechodzić między ustawieniami zasięgu. Krótki – Standardowy –
Boost. Zwolnij przycisk PB1 po osiągnięciu wybranego zasięgu. Uwaga
– ustawienia zasięgu nie są zapamiętywane – po wyłączeniu urządzenia
zasięg zawsze resetuje się do ustawienia standardowego.
= krótki

= standardowy

(Ustawienie fabryczne)

= Boost
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7.2 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE TRYBU BOOST – po 15
minutach tryb Boost wyłącza się automatycznie emitując dźwiękowe
ostrzeżenie i przywraca ustawiony wcześniej zasięg standardowy lub
krótki. Nadmierne korzystanie z zasięgu Boost może skrócić
czas pracy baterii.

12.3 AWARYJNE WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA – jeśli którykolwiek z
przycisków PB zostanie przez przypadek wciśnięty na dłużej, centralka
Rx-D przyjmie, że wystąpił błąd i nastąpi automatyczne wyłączenie
urządzenia.

13.0 KORZYSTANIE Z RADIA BEZPRZEWODOWEGO
Ustaw centralkę Rx-D w odległości co najmniej pół metra od wszystkich
urządzeń elektrycznych i sygnalizatorów Txi-D.

14.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Centralka Rx-D jest objęta standardową 2-letnią gwarancją (3-letnią w
przypadku rejestracji urządzenia). Centralka Rx-D nie wymaga serwisowania.
Dbaj o swoje urządzenie, a ono zadba o ciebie.
• Po pracy urządzenia na deszczu należy je wyczyścić i przechowywać w
ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia, pamiętając o zdjęciu
obudowy.
• W przypadku zanurzenia centralki Rx-D w wodzie, należy WYŁĄCZYĆ
urządzenie, wyjąć baterię i wytrząsnąć z niego całą wodę. Przechowywać w
ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.
• Wykręcanie jakichkolwiek śrub innych niż służących do zdjęcia pokrywy
komory baterii oraz stosowanie jakichkolwiek substancji, w szczególności
substancji WD40, będzie skutkować unieważnieniem gwarancji.
Pełne warunki gwarancji, rejestracji, opieki posprzedażnej i najlepszych praktyk
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.delkim.co.uk.
www.delkim.co.uk

7.3 WERYFIKACJA USTAWIEŃ ZASIĘGU – naciśnij i zwolnij przycisk
PB1, a diody zasięgu LED się zaświecą.

8.0 TRYB VIBRO
Jeśli fioletowy kanał nie ma być sparowany, naciśnij i zwolnij przycisk
PB1, aż zacznie migać żądana dioda LED kanału, a następnie włącz
odpowiedni sygnalizator Txi-D. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona
dźwiękowo, po czym zacznie migać dioda LED następnego kanału.

W ustawieniach fabrycznych tryb ten jest WŁĄCZONY z jednym powtórzeniem.
Naciśnij i zwolnij przycisk PB2, aby przełączać pomiędzy ustawieniami WŁ. /
WYŁ. Zapamiętane ustawienie.
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Uwaga – centralka Rx-D umożliwia parowanie tylko z jednym
unikalnym kodem sygnalizatora Txi-D jednocześnie. Kolejne transmisje
tego samego kodu uruchomią sygnał błędu. Kontynuuj parowanie
zgodnie z potrzebami oraz zakończ, naciskając i zwalniając przycisk PB1
dla wszystkich kanałów LED (także dla kanału żółtego) aż do uzyskania
potwierdzenia zakończenia parowania.
4.3 PAROWANIE WIELOKANAŁOWE – postępuj zgodnie z instrukcjami w
punktach 4.1 i 4.2, ale gdy zacznie migać purpurowa dioda LED, wciśnij
i przytrzymaj przycisk PB1, aż usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, a po
nim dwa kolejne sygnały dźwiękowe, po czym zwolnij przycisk. Fioletowa
dioda LED będzie nieprzerwanie migać, a pojedyncze sygnały dźwiękowe
wskazywać na żądanie parowania wielokanałowego.

PB2

1.0 REGULACJA
1.1 PRZYCISKI PB1, 2 i 3 (od lewej do prawej) – Ważne –
naciśnięcie przycisków jest potwierdzane przez różne intuicyjne dźwięki
potwierdzające ustawienia i migające diody LED.
1.2 REGULACJA GŁOŚNOŚCI (V) – obróć w prawo, aby zwiększyć poziom
głośności.
1.3 MOCOWANIE AKCESORIÓW – mocowania do sznura, podpórek i
zaczepów do paska.
WAŻNE – PRZED zamontowaniem baterii w centralce Rx-D należy
zapoznać się z punktami 4.0 – 4.4 w instrukcji obsługi na temat
łatwego parowania.
OSTRZEŻENIE – nie należy patrzeć
bezpośrednio na diody LED ani zwiększać
głośności głośnika na maksymalne
ustawienie podczas instalacji baterii lub
włączania urządzania.

2.0 MONTAŻ BATERII
NIE używaj akumulatorków. Należy stosować dobrej jakości baterie 9V,
takie jak Duracell PP3. Za pomocą znajdującego się w opakowaniu narzędzia
WYKRĘĆ całkowicie dwie śruby. Lekko unieś górną część pokrywy baterii i zsuń
w dół. NIE UŻYWAJ SIŁY. Zamocuj baterię i załóż pokrywę, przesuwając ją w
górę, aż usłyszysz kliknięcie, gdy wejdzie na miejsce. Przykręć śruby uważając,
aby nie dokręcić ich zbyt mocno.
Uwaga – gdy bateria zostanie
podłączona do niesparowanej
centralki Rx-D lub gdy
urządzenie zostanie włączone
ręcznie (patrz punkt 3.0), będzie
stale migać fioletowa dioda
LED, wskazując oczekiwanie
na łatwe parowanie. Łatwe
parowanie należy rozpocząć w
ciągu 45 sekund, w przeciwnym
razie centralka Rx-D wyłączy się
automatycznie.

3.0 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
Centralka Txi-D wymaga naciśnięcia trzech przycisków w celu WŁĄCZENIA /
WYŁĄCZENIA urządzenia. Przytrzymaj jednocześnie przyciski PB1+2+3, aż
usłyszysz dźwięki potwierdzenia, po czym natychmiast je zwolnij.
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9.0 PRZYWOŁANIE
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PB3 – ostatnia dioda LED będzie się świecić,
dopóki wciśnięty będzie przycisk. Naciśnięcie przycisku PB3 może być również
użyte jako szybkie sprawdzenie stanu włączenia centralki Rx-D.

10.0 TRYB RUNLITE
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Wszystkie 6 diod LED świeci się razem, zapewniając przez 15 sekund awaryjne
oświetlenie w przypadku uruchomienia trybu ciągłymi dźwiękami przez 4
sekundy. Aktywowana dioda LED kanału pozostaje włączona przez kolejne
4 sekundy. Naciśnij i zwolnij przyciski PB1 + PB2, aby móc przełączać
pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ. Naciśnięcie dowolnego przycisku PB,
gdy diody LED są podświetlone, powoduje ich WYŁĄCZENIE do momentu
ponownego uruchomienia trybu RunLite. Ustawienie zapamiętywane
tylko do końca trwania sesji.
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4.4 SPRAWDZANIE PAROWANIA – aktywuj lub włącz każdy sygnalizator
Txi-D, aby upewnić się, że są one poprawnie sparowane z centralką
Rx-D. Błędy parowania można poprawić tylko za pomocą MEMCLEAR
(punkt 4.5). Centralka Rx-D jest teraz gotowa do użycia i będzie powielać
wszystko dźwiękowo i wizualnie ze sparowanych urządzeń Txi-D. Po
zakończeniu parowania zostanie WŁĄCZONE domyślne ustawienie
zabezpieczeń, a jeśli sygnalizator Txi-D będzie WYŁĄCZONY, uruchomi się
alarm zapobiegający przed kradzieżą. Można go natychmiast wyciszyć,
naciskając dowolny przycisk PB na centralce Rx-D (patrz punkt 9.2).
4.5 MEMCLEAR – czyści pamięć parowania. Należy wyczyścić pamięć w
celu sparowania zapasowych / dodatkowych sygnalizatorów Txi-D lub
skorygowania wynikłych podczas parowania błędów. Włącz urządzenie,
przytrzymując wszystkie trzy przyciski PB, aż usłyszysz dwa sygnały, po
czym natychmiast zwolnij przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PB3
aż do WYŁĄCZENIA urządzenia Rx-D. Pamięć zostanie wówczas całkowicie
wyczyszczona. Aby sparować ponownie, wystarczy powtórzyć instrukcje
dotyczące łatwego parowania (punkty 4.0 – 4.5).
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5.0 USTAWIENIA FABRYCZNE
Przy włączonym urządzeniu po zakończeniu parowania.
ZASIĘG STANDARDOWY
TRYB VIBRO WŁĄCZONY
ALARM BEZPIECZEŃSTWA WŁĄCZONY
TRYB RUNLITE WYŁĄCZONY
TRYB DND WYŁĄCZONY

6.0 ALARM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED KRADZIEŻĄ
W ustawieniach fabrycznych jest on WŁĄCZONY. W przypadku uruchomienia
alarmu bezpieczeństwa poprzez wyłączenie sygnalizatora Txi-D lub czujnikiem
IMU (jeśli jest włączony) będzie emitowany sygnał alarmowy nieprzerwanie
przez 20 sekund.
6.1 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ZABEPIECZEŃ – wciśnij i zwolnij
przyciski PB1 + PB3, aby przełączać pomiędzy ustawieniami WŁ. /
WYŁ. Uwaga – WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZEŃ dotyczy TYLKO
bieżącej zasiadki. Urządzenie powraca automatycznie do
domyślnego ustawienia (WŁĄCZONE) po wyłączeniu centralki
Rx-D.
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3.1 WSKAŹNIK WŁĄCZENIA – dioda LED aktywowana jako ostatni kanał
miga co 2 minuty wskazując, że centralka Rx-D jest włączona.
Wyłączanie wskaźnika włączenia. Włącz urządzenie, przytrzymując
wszystkie trzy przyciski PB, aż usłyszysz dwa sygnały, po czym
natychmiast zwolnij przyciski. Naciśnij przycisk PB2, centralka Rx-D
zamiga dwukrotnie i uruchomi się ponownie. Aby ponownie włączyć tę
funkcję, wystarczy powtórzyć ten proces. Zapamiętane ustawienie.
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Jeśli fioletowy kanał nie ma zostać sparowany, należy wcisnąć i zwolnić
przycisk PB1, aż dioda LED żądanego kanału zacznie migać. Należy
wówczas WŁĄCZYĆ odpowiedni sygnalizator Txi-D. Po dojściu do
żądanego kanału sparuj kolejno każdy sygnalizator Txi-D jak podano
w punkcie 4.2. W przeciwieństwie do punktu 4.2, gdy każdy kod
sygnalizatora Txi-D zostanie akceptowany, ta sama dioda LED kanału
będzie migać, aż wszystkie żądane sygnalizatory Txi-D zostaną sparowane.
Kontynuuj parowanie zgodnie z potrzebami oraz zakończ, naciskając i
zwalniając przycisk PB1 dla wszystkich kanałów LED (także dla kanału
żółtego) aż do uzyskania potwierdzenia zakończenia parowania.

8.1 KONFIGURACJA POWTÓRZEŃ TRYBU VIBRO – liczbę powtórzeń
można w razie potrzeby zmienić z jednego w ustawieniach fabrycznych
na dwa lub trzy. Naciśnij przycisk PB2, aby WYŁĄCZYĆ tryb Vibro,
a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PB2, aby zmienić liczbę
powtórzeń na 1, 2 lub 3, zwalniając przycisk na żądanym ustawieniu.
Zapamiętane ustawienie.
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6.2 PRZERWANIE ALARMU BEZPIECZEŃSTWA
– w przypadku uruchomienia alarmu, wystarczy
nacisnąć dowolny przycisk PB w celu jego przerwania
(centralka Rx-D pozostaje włączona po przerwaniu
PB1 / 2 / 3
alarmu bezpieczeństwa).
Uwaga – aby uniknąć przypadkowego włączenia alarmu, należy
zawsze najpierw wyłączyć centralkę Rx-D przed wyłączeniem
sygnalizatorów Txi-D.
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Uwaga – stała aktywacja trybu RunLite skraca czas pracy baterii.

11.0 TRYB DND (NIE PRZESZKADZAĆ)
Ustawienie awaryjne, które zapobiega włączeniu się centralki Rx-D do
chwili otrzymania 4-sekundowej ciągłej aktywacji. Zatrzymuje niepożądane
wskazania wywołane nagłą zmianą warunków atmosferycznych, takich jak
opady gradu. Wyłącza się automatycznie po 15 minutach. Naciśnij i zwolnij
przyciski PB1 + PB2, aby móc przełączać pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ.
Ustawienie nie jest zapamiętywane.
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11.1 LOKADA DND – blokuje na stałe tryb DND i może być używana do
celowego unikania zakłócania pracy użytkownika przez mniej istotne
wskazania. Należy korzystać z zachowaniem ostrożności, NIGDY
w trakcie łowienia w zaroślach. W celu ustawienia naciśnij i
przytrzymaj przyciski PB2 + PB3, aż usłyszysz dźwięk oznaczający
„zablokowanie”. Ustawienie zapamiętywane tylko do końca
trwania sesji.
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11.2 TRYBY RUNLITE + DND mogą być ustawione jednocześnie – patrz
punkty 10.0 i 11.0.

12.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA
12.1 POZIOM BATERII – poziom baterii sprawdzany jest po WŁĄCZENIU
urządzenia i po każdej aktywacji. Jeśli okaże się, że jest niski, emitowane
jest wyraźne ostrzeżenie w postaci potrójnego ściszającego się dźwięku.
Należy jak najszybciej wymienić baterię. Jeśli poziom baterii w centralce
Rx-D spadnie poniżej określonego poziomu BEZ aktywacji urządzenia,
wyświetli się powtarzające się ostrzeżenie o awarii baterii i należy ją
wówczas natychmiast wymienić. Wymiana baterii – odłącz baterię
i wciśnij wszystkie przyciski PB na 2 sekundy. Włóż nową baterię,
a centralka Rx-D włączy się automatycznie. Wymiana baterii nie
wpływa na zapamiętane ustawienia.
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WYDŁUŻONA 3-LETNIA GWARANCJA
PO REJESTRACJI URZĄDZENIA
Wszystkie produkty Delkim są standardowo objęte 2-letnią gwarancją.
Oferujemy jednak wydłużoną 3-letnią gwarancję po dokonaniu
internetowej rejestracji urządzenia. Wystarczy postępować zgodnie z
instrukcjami i przedstawić dowód zakupu. Okres wydłużonej gwarancji
liczony jest od daty zakupu, a nie od daty rejestracji.
W celu rejestracji urządzenia odwiedź
www.delkim.co.uk/registration

Z deklaracją zgodności UE dla centralki Rx-D można zapoznać się na naszej
stronie internetowej www.delkim.co.uk/DOC
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Uwaga – ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii są
również odbierane od sygnalizatorów Txi-D ze wskazaniem, który z nich
ma niski poziom baterii.
12.2 WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE (oszczędność energii) –jeśli po
włączeniu urządzenia w ciągu 48 godzin nie zostanie wykryta żadna
aktywność ze sparowanego sygnalizatora Txi-D, centralka Rx-D wyłączy
się z towarzyszącym temu dźwiękowym sygnałem odliczającym
wyłączanie. Naciśnij dowolny przycisk PB, aby przedłużyć czas pracy o
kolejne 48 godzin.

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford. England MK43 7DZ
Tel. +44 (0) 1234 721116
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