Hoog gevoelige rollerwiel detectie - RWD

Aanpassing nachtlichtniveau

Volledig variabele detectie met 8 gevoeligheidsniveaus
die worden geregeld met de ‘S’-regeling, deze
kan overal worden ingesteld tussen de minimale
gevoeligheidsinstelling van 100 mm, ideaal voor stromend
water tot de maximale instelling die lijnbewegingen van
slechts 2 mm detecteert, waardoor het ideaal is voor
bedachtzame of op hun hoede zijnde vissen. Uitbreidbaar
tot 16 niveaus via de HUBB-link, waardoor een instelling tot
300 mm mogelijk is.

Vanuit het hoofdmenu van de HUBB kan de Auto-functie
worden uitgeschakeld zodat de helderheid van het
nachtlicht van het gekoppelde alarm naar wens kan
worden aangepast.

	2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm,
60 mm, 100 mm
*Extra HUBB-instellingen 4 mm, 8 mm, 16 mm,
20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm & 300 mm.

Drop-back differentiatie

Smart Indicator Port – SIP
Smart LED Drive, indicatorkleur komt overeen met de
alarm-LED-kleur. Kan via HUBB worden ingesteld om
ook bij het Nachtlampje te passen wanneer er geen
waarschuwing is *. Indicatoren van derden worden ook
ondersteund **
* alleen bij gebruik met de juiste WOLF-indicatoren.
** kijk op de website voor ondersteunde indicatoren van
derden.

Tijdens een terugvaldetectie wordt een tweetonig signaal
geactiveerd en gaan de LED’s knipperen.

IQ Poort

Recoil Elimination

HUBB / Qr HUBB-verbinding

De beetmelder omvat terugslag-eliminatie. Het alarm
gaat alleen af als de lijn de afstand die is ingesteld met
de gevoeligheidsknop, maar in één richting verplaatst.
Als het naar voren beweegt en dan valt onmiddellijk
terug zoals in winderige omstandigheden gaat het alarm
niet af. Voor een bepaalde lijnafstand is 4 mm extra
in de tegenovergestelde afstand nodig voordat een
waarschuwing wordt geactiveerd.

Ontvangt en verzendt commando’s naar de HUBB.

Hoge zichtbaarheid LED’s
Extreem heldere LED’s die gemakkelijk zichtbaar zijn, zelfs
in fel zonlicht, ze hebben een brede kijkhoek waardoor
je ze zelfs kunt zien als je naast je hengels zit. Kies uit 7
verwisselbare kleuren: rood, groen, blauw, cyaan, geel,
paars en wit om bij je swingers te passen of zet ze op UIT
voor de stealth-modus.

LED’s Helderheid
De helderheid van de LED’s kan ook worden aangepast
voor verschillende vissituaties.

Verlichtingstijd alarm-LED’s
Vanuit het hoofdmenu van de HUBB kan de
waarschuwingstijd van de LED’s van het gekoppelde /
gekoppelde alarm worden aangepast: 60 seconden - 30
seconden - 20 seconden - 10 seconden - 5 seconden.

Piezo-luidspreker
Hoogwaardige luidspreker die geluid produceert over een
breder frequentiebereik en met een grotere output in het
lage bereik.

Automatisch nachtlicht - ANL
Als alternatief voor betalights, dimt de lichtsensor
automatisch de helderheid van het nachtlicht wanneer
het donker wordt. De Nightlight biedt een keuze uit 7
kleuren plus Uit om u te helpen uw hengel ‘s nachts
centraal op het alarm te plaatsen.

Link naar bedrade ICON-accessoires.

Koppelingsknop
Deze knop is voor het koppelen van het alarm aan het
Icon HUBB-apparaat.

Menuknop
Door de menu-knop ingedrukt te houden kan het
configuratiemenu worden geopend aangegeven door
een speciale toon. Vanuit dit menu kan de kleur en
helderheid van de LED’s worden gewijzigd en kan ook de
nachtlichtkleur worden gewijzigd.

Extreem zend- / ontvangstbereik - XTD
Tot 2 km in open veld.

Volledig afgedichte waterbestendige elektronica
Het alarm is volledig weerbestendig voor volledig
vertrouwen en werkt onder alle weersomstandigheden.

Indicatie batterijniveau
Het batterijniveau wordt weergegeven tijdens het
inschakelen of met een enkele druk op de menuknop. LEDkleur geeft aan: Groen Goed (50% tot 100%), Geel OK (25%
tot 50%) en Rood voor laag niveau (onder 25%).

Indicatietypen
Gebeurtenissen verzonden naar de HUBB / Qr HUBB.

Lokaal dempen
30/60 seconden selecteerbaar - Met de functie Dempen
kunt u het alarm uitzetten terwijl u uw indicatoren instelt
zonder dat u het alarm hoeft uit te schakelen. Je keert
automatisch terug naar een live-modus, klaar om een
opname te detecteren na 30 of 60 seconden.

Aan/ uit

Toon instellingen

Via de gevoeligheidsknop wordt tijdens het inschakelen de
batterijniveau-indicatie getoond.
Tijdens het uitschakelen wordt een dubbele toon
geproduceerd. Schakelt ook aan / uit met een hardcase.

De toonknop past de toonhoogte van de waarschuwingen
op de beetmelder aan. Kan ook worden aangepast vanaf
een gekoppelde HUBB.

Harde hoes

Tijdens een terugloper wordt een tweetonig signaal
geactiveerd en gaan de LED’s knipperen.

Biedt bescherming voor het alarm en activeert automatisch
aan / uit wanneer het wordt verwijderd of gemonteerd.

Antislip rubberen handgreep en hengelbeschermer
Hij is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw hengel stevig
op zijn plaats wordt gehouden en is voorzien van rubberen
kussentjes om te voorkomen dat uw hengel wegglijdt tijdens
het vissen met uw hengels naar beneden gericht. Het biedt
ook bescherming aan je blank.

Roestvrijstalen tapeind, borgmoer en drukring
Bevat een 3/8 roestvrijstalen tapeind met borgmoer
en compressiering om het alarm aan uw buzzerbar of
bankstick te bevestigen. Wees voorzichtig bij het bevestigen
van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. En vermijd te
strak aandraaien.

Batterijduur
1000 uur stand-by.

Betalight Slots
2 betalight-sleuven van 6 mm x 2 mm bevinden zich dicht
bij het rolwiel (betalights niet inbegrepen).

Rubberen doppen
Als IQ Port of Smart LED Port niet wordt gebruikt, moeten
de rubberen doppen in de poorten worden gedrukt. Als
ze niet nodig zijn moeten ze in de contacthouders aan de
achterkant van de melder worden gedrukt.

Toonverschil - Voorwaarts rennen en terugvallen

Vergrendelende looptijd
Vanaf een gekoppelde HUBB kan de waarschuwingstijd van
de LED’s worden aangepast: 60 seconden - 30 seconden 20 seconden - 10 seconden - 5 seconden.

Energiebesparende modus
Energiebesparende modus is de standaardmodus die uit
de doos komt en kan worden gebruikt als het alarm wordt
gebruikt als een zelfstandig apparaat (niet gekoppeld
aan een HUBB). Als het apparaat is gekoppeld aan een
HUBB. De modus voor energiebesparende modus kan
opnieuw worden ingeschakeld door een harde reset van
de beetmelder.

Garantie 2 jaar - 3e jaar garantie GRATIS bij
productregistratie.
COMPLIANT TO:
The ICON Series has been designed and developed
and is made in Britain.
Safety EN 62368-1
RED 2014/53/EU
RoHS

Bereik test
Het verbindingsbereik kan worden getest met de HUBB.

Anti-diefstal - Schakel de waarschuwing
naar HUBB uit
Bij het uitschakelen van het gekoppelde alarm wordt een
toon afgespeeld op het alarm en HUBB / Qr HUBB om
diefstal te voorkomen.

Volume-instellingen
De volumeknop past het volume van de waarschuwingen
op de beetmelder aan. Kan ook worden aangepast vanaf
een gekoppelde HUBB.
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