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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.

BEDIENING
1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES

1.1 TRILLINGSSENSOR

1.2 DRUKKNOPPEN – PB1 + 2 (van links naar rechts). 
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. Belangrijk – 
gebruiken in combinatie met PIEPSNELHEID (zie 7.0).

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 WIREFORM ACCESSOIRE 
– Twee kleine gaatjes onder in de Txi-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. 

Opmerking – Wanneer er voor het eerst een batterij wordt 
geplaatst, zal de Txi-D vanzelf inschakelen.

3.0 IN-/UITSCHAKELEN  

De Txi-D wordt in- en uitgeschakeld door twee knoppen 
ingedrukt te houden. Houd PB1+2 tegelijk ingedrukt totdat 
er een geluidssignaal klinkt en laat dan direct los. Houd geen 
knoppen ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld; anders 
wordt de Set-up-modus (zie 5.0) gestart.

Opmerking – Bij uitschakelen wordt er altijd 
een alarmsignaal verzonden naar de Rx-D, wat 
het antidiefstal-alarm zal activeren indien dit is 
ingeschakeld (zie Rx-D Gebruikershandleiding 9.0).

7.0 KNOP PIEPSNELHEID 

Hiermee kun je de piepsnelheid naar eigen voorkeur 
instellen, geheel onafhankelijk van het responsniveau. PB1 
indrukken en ingedrukt houden nadat de enkelvoudige 
Mute-bevestigingstoon klinkt om de 8 snelheidsniveaus 
te doorlopen, van 1-8 (van langzaam naar snel). Laat PB1 
los bij de gewenste snelheid. Wanneer je bij snelheid 8 
bent, wordt dat bevestigd door een voortdurend herhaalde 
infotoon. Om opnieuw in te stellen herhaal je de procedure. 
Belangrijk – Gebruiken in combinatie met de Respons-
draaiknop (R) voor optimale beetindicatie. Opgeslagen 
instelling.

8.0 DAG/NACHT-LED-MODI 

Selecteert LED-helderheid voor Dag (standaard niveau 8) of 
Nacht (standaard niveau 4). Met PB2 één keer indrukken en 
loslaten wissel je tussen Dag/Nacht. Bij Nachtmodus staat 
Nachtmarkering altijd aan. Laatste instelling wordt 
opgeslagen.
 

Opmerking – Bij Nachtmodus staat Nachtmarkering 
altijd aan. 

9.0 HELDERHEID LED WIJZIGEN  

Hiermee kun je de helderheid van de LED’s aanpassen aan je 
persoonlijke voorkeur, in Dag- en in Nachtmodus. Kies eerst 
de Dag-/Nachtmodus die je wilt wijzigen. 

Houd PB2 ingedrukt om de 8 helderheidsniveaus te 
doorlopen, van 1 – 8 (min – max). Laat PB2 los bij de 
gewenste helderheid.  Wanneer je bij helderheid 8 bent, 
wordt dat bevestigd door een voortdurend herhaalde 
infotoon. Om opnieuw in te stellen herhaal je de  
procedure. Opgeslagen instelling.

4.0 FABRIEKSINSTELLINGEN  

Basisinstellingen voor direct gebruik. Inschakelen 
- Volume & Respons op gewenste niveau zetten – 
Beginnen met vissen – Voor draadloos gebruik zie Rx-D 
Gebruikershandleiding.

TOON – MEDIUM      
LED-MODUS – NACHT (+ Nachtmarkering) 
LED-HELDERHEID – MEDIUM (NIVEAU 4)      
SNELHEID –  MEDIUM (NIVEAU 4)     
IMU (Bewegingssensor) – UIT

5.0 SET-UP-MODUS  

(Normaliter uitgevoerd vóór het vissen)   

Hiermee kan de toon en de Stealth LED-modus ingesteld 
worden. Zorg eerst dat de de Txi-D is uitgeschakeld. 
Inschakelen door PB1+2 ingedrukt te houden voor 
opstarttonen. Wacht op twee bevestigingstonen en laat dan 
direct beide knoppen tegelijk los. De Set-up-modus zal 
automatisch binnen 10 seconden na de laatste druk 
op een knop afsluiten. 

 

5.1  TOON WIJZIGEN – Selecteer de gewenste toon door 
PB1 ingedrukt te houden tijdens de set-up-modus 
om de 64 tonen te doorlopen. Als je PB1 loslaat en 
weer indrukt, wordt de richting van de toonwijziging 
omgekeerd. Laat PB1 los zodra de gewenste toon is 
bereikt. Om de ingestelde toon te herhalen tijdens de 
wijzigingsmodus, simpelweg PB1 zo vaak als nodig 
indrukken en loslaten. Als de toon is ingesteld, kun 
je wachten totdat de set-up-modus afloopt en dan 
is de geselecteerde toon opgeslagen. Opgeslagen 
instelling.

 

5.2  STEALTH LED-MODUS – Dit is een speciale 
nachtinstelling voor gebruikers van lichtgevende visuele 
indicatoren van Delkim of voor gebruik als Stealth 
Mode. Indien ingeschakeld, knipperen de interne LED’s 
niet meer, maar staat de Nachtmarkering aan. De LED 
in de lichtgevende visuele indicator van Delkim licht op 
zoals normaal bij activering, wat een schitterend visueel 
effect geeft. Druk PB2 in om te wisselen tussen Stealth 
LED-modus ‘aan’ en ‘uit’. Hiermee verander je alleen 
de Nacht-LED-modus en houd je  de Nachtmarkering 
ingeschakeld. De Dagmodus blijft ongewijzigd. De 
helderheid van de LED’s kan worden aangepast  
(zie 9.0). Opgeslagen instelling.  

ACTIEVE INSTELLINGEN
Instellen met één PB tijdens gebruik.

6.0 MUTE AAN/UIT 

Dempt alleen de luidspreker van de Txi-D. PB1 indrukken en 
loslaten zodra een enkelvoudig bevestigingssignaal klinkt. 
PB1 niet ingedrukt houden, anders verandert de 
piepsnelheid. 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 PB1. 
Niet opgeslagen.

 

Opmerking – Wanneer mute is ingeschakeld, zijn alle 
handelingen met PB2 geblokkeerd.  
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11.0 BEREIKTEST  

Wanneer de Txi-D is ingeschakeld, worden er voortdurend 
pulsen met een reeks tonen uitgezonden om de ontvangst 
van de Rx-D te testen. Zorg er eerst voor dat de Txi-D is 
uitgeschakeld. Inschakelen door beide knoppen ingedrukt 
te houden. Wacht op bevestigingssignalen ‘aan’ en laat 
dan PB1 los, terwijl je PB2 ingedrukt houdt totdat de 
bevestigingssignalen klinken, waarna je PB2 kunt loslaten. 
De Txi-D zal pulsen blijven uitzenden. Je kunt de bereiktest 
afsluiten met een druk op een van de knoppen. Nooit 
opgeslagen.

 

Opmerking – Voer een bereiktest altijd uit met een volledige 
opstelling met hengels, visuele indicatoren en dergelijke voor 
een realistisch resultaat. Het werkelijke bereik hangt altijd af 
van de situatie, van de atmosferische omstandigheden en of 
Standard, Boost of Short Range is ingeschakeld op de Rx-D  
(zie Rx-D Gebruikershandleiding 6.0 – 6.3).

13.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALEN

13.1 STAAT VAN DE BATTERIJ – De batterij wordt getest 
bij inschakelen en na elke activering. Wanneer het 
niveau laag is, klinkt er een kenmerkend aflopend 
tweetonig waarschuwingssignaal dat ook naar de Rx-D 
wordt verzonden. Vervang de batterij zo snel mogelijk.  
Batterij vervangen – Haal de batterij los en houd 
beide PB’s 2 seconden ingedrukt. Plaats de nieuwe 
batterij en de Txi-D zal automatisch weer inschakelen. 
Het vervangen van een batterij heeft geen 
invloed op de opgeslagen instellingen.

13.2 AUTOMATISCH UITSCHAKELEN (Energiebesparing) 
– Wanneer de Txi-D is ingeschakeld en er gedurende 
ongeveer 60 uur geen activiteit wordt waargenomen 
van een gekoppelde Txi-D, zal de Txi-D uitschakelen, 
wat aangegeven wordt met een aflopend 
geluidssignaal. Druk op een willekeurige PB  
om de periode met 60 uur te verlengen.

13.3 STORINGSBEVEILIGING – Als er een of meer PB’s 
per ongeluk continu ingedrukt worden gehouden, 
zal de Txi-D in een storingstoestand terugvallen en 
automatisch uitschakelen.

14.0 GEBRUIK DRAADLOZE 
RADIOVERBINDING 

Om de Txi-D’s draadloos te gebruiken, moeten ze eerst 
gekoppeld worden aan de Rx-D. Zie Rx-D-handleiding voor 
Easy Pairing (4.0). Het bereik kan afnemen als de Txi-D 
dicht bij de grond wordt geplaatst of dicht bij grote metalen 
voorwerpen. Houd de Txi-D minstens een halve meter 
verwijderd van elektrische apparaten en van de Rx-D.

15.0 GARANTIE EN 
ONDERHOUDSRICHTLIJNEN 

Txi-D’s worden standaard geleverd met 2 jaar garantie (3 jaar 
bij registratie). Txi-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 Txi-D in het water is beland – uitschakelen, 

batterij verwijderen en water zoveel mogelijk 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

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 
Schakel hiervoor de Txi-D uit en weer aan door twee PB’s 

in te drukken.

10.0 IMU (BEWEGINGSSENSOR)  

Dit biedt een extra beveiliging in gevoelige situaties waarbij 
het bewegen van de Txi-D ertoe zou leiden dat er een 
alarmsignaal naar de Rx-D wordt verzonden. Om in te 
schakelen dien je de Txi-D eerst uit te zetten. Inschakelen 
door beide knoppen ingedrukt te houden. Wacht op de 
bevestigingssignalen ‘aan’ en laat dan PB2 los, terwijl je PB1 
ingedrukt houdt  totdat de bevestigingssignalen klinken, 
waarna je PB1 kunt loslaten.    

Opmerking – De IMU heeft na inschakeling ongeveer 10 
seconden nodig om te stabiliseren. Instelling geldt alleen 
tijdens sessie; wordt niet opgeslagen. De IMU valt na 
uitschakelen van het apparaat altijd terug in de ‘uit’-stand. 
Wanneer de IMU is ingeschakeld en de beveiliging op de 
Rx-D ook, kan het antidiefstal-alarm per ongeluk afgaan 
wanneer de Txi-D wordt bewogen. 
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12.0 FABRIEKSINSTELLINGEN 
HERSTELLEN 

Eerst uitschakelen – Inschakelen en beide PB’s ingedrukt 
houden tot er 2 piepjes klinken, dan 3 piepjes, en dan direct 
loslaten. Dan PB1 indrukken en ingedrukt houden tijdens 
de procedure totdat de Txi-D uitschakelt. Hiermee worden 
alle functies weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen 
(zie 4.0).
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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 Txi-D kan worden 
bekeken op onze website www.delkim.co.uk/DOC


