
1. Helyezzen az adó egység hátsó 
rekeszébe kettő darab AAA  tartós 
elemet a polaritásnak 
megfelelően.

2. Hangerő szabályozása: A 
V-gomb megnyomásával hat  
szinten változtatható a hangerő.
AA maximális hangerő elérését 
követően a készülék a halk tar-
tományba ugrik vissza.     
     
3. Hangszín változtatása: A 
T-gomb megnyomásával hat 
különböző hangszín állítható.

4. Érzékenység:  Az S-gomb  meg-
nyomásával hat különböző 
érzékenység állítható, melynek 
szintjét rövid hangjelzések 
mutatnak. (Néma üzemmódban 
nem hallható). A legérzékenyebb 
az egyes fokozat.

5. Kapásjelző LED:  A beállítások 
változtatásakor és kapáskor 
színeknek megfelelően azonosító 
fényként funkcionál.

6.  Cseppálló hangszóró

7. Rögzítő bilincs

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a 
jelzőkészletet!  A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és 
problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a 
készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az 
elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!
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1. Helyezzen a vevő egység hátsó 
rekeszébe három darab AAA  
tartós elemet a polaritásnak 
megfelelően.

2. Hangerő szabályozása: A 
V-gomb megnyomásával hat  
szinten változtatható a hangerő.
AA maximális hangerő elérését 
követően a készülék a halk tar-
tományba ugrik vissza.

3. Némítás: Egy jelzés a némítás, 
kettő a hang visszaállítása. A 
készülék az adóegység hangját is 
letiltja.   
     
4. Rezgő mód: A rezgő gomb 
megnyomásával a készülék 
automatikusan átáll rezgő 
módba, a hangot letiltja az adó 
és vevő készüléken is.

5. Keresőfény: A gomb meg-
nyomásával aktíválható a vevő 
egység tetején található LED. 
Nincs összefüggésben a kapásjel-
zéssel. 

6. Kapásjelző LED-ek:  A kapásnak 
megfelelő készüléket jelző 
színnel felvillanó LED sor

7.  Cseppálló hangszóró

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a 
jelzőkészletet!  A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és 
problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a 
készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az 
elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

GARANCIA:  1 ÉV

GYÁRTÓ:  TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém,
Ciklámen utca 14.
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