Meerval Beetmelder
Instructie handleiding

Meerval Beetmelder instellen
Batterij plaatsen
De draadloze meerval beetmelder werkt op 3 stuks
LR44 batterijen (platte knoopcel batterij). Deze 3
batterijen worden standaard meegeleverd zodat je
gelijk kunt vissen. Om de batterijen te plaatsen moet
je eerst het beschermkapje aan de achterkant
weghalen. Nadat je de batterijen erin gedaan hebt
kunt je het klepje weer terug plaatsen en is de
beetmelder klaar voor gebruik.
Aan- en uitzetten
Om de beetmelder in of uit te schakelen moet je de
V-knop (2) een paar seconden ingedrukt houden.
Het geluidsignaal geeft aan dat de beetmelder is
ingeschakeld. Om de beetmelder weer uit te zetten
moet je ook gewoon lang op de V-knop drukken tot
hij zichzelf uitschakelt.

Toon instellen
De toonhoogte kun je instellen met de knop aan de rechterkant. Om de ingestelde toon aan te passen
moet je op deze T-knop (1) drukken. De toon is hiermee instelbaar op 4 verschillende toonhoogtes.
Stand 1 is de laagste toon, en stand 4 is de hoogste toon. Als je alle vier de tonen gehad hebt begint
hij weer opnieuw bij de eerste toon.
Volume instellen
Met de V-knop (2) aan de rechterkant kun je het geluidsvolume instellen op 5 verschillende standen.
Bij stand 0 staat het geluid uit en branden alleen de lampjes bij een aanbeet. Bij stand 1 (zachtste
geluid) t/m stand 4 (hardste geluid) staat het geluid aan. Iedere keer als je op deze V-knop drukt gaat
hij naar de volgende stand. Nadat je bij de hardste stand bent aangekomen begint hij daarna
automatisch weer opnieuw.
LED lichten
De beetmelder heeft 2 LED lichten. Tijdens een aanbeet brand het rechter LED en knippert het linker
LED lichtje. Het linker lampje blijft na een aanbeet nog 20 seconden lang branden zodat je ook daarna
nog kunt zien op welke hengel je beet had.
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