
HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CARPZOOM „Messenger 2+1” elektromos kapásjelző sze – CZ 0603

Köszönjük, hogy a CarpZoom elektromos kapásjelző sze jét választo a.

Azért, hogy maradéktalanul kiszolgálja az Ön igényeit, ezt a készüléket a legmodernebb anyagokból a legújabb 

technológiával gyárto uk. 

A kapásjelzők 9 V-os elemmel működnek, míg a vevőhöz 3 x 1,5V AAA elem szükséges (az elemek nem tartozékai a 

sze nek).

MŰKÖDTETÉSE

Kapásjelzők

A kapásjelzőket be- és kikapcsolni az (ON/OFF) gomb hosszan tartó nyomva tartásával lehet.

Hangerő szabályzása: az (ON/OFF) gomb megnyomásával változtatható a jelzés hangereje, akár teljesen le is 

némítható, ekkor csak a LED jelzi az esetleges kapást.

Vevő

A vevőt be- és kikapcsolni az (ON/OFF) gomb hosszan tartó nyomva tartásával lehet.

Hangerő szabályzása: a (V) gomb ismételt megnyomásával változtatható a jelzés hangereje.

Némítás: a (V) gomb hosszan nyomva tartásával kapcsolható ki és be a némítás. Ekkor csak a LED jelzi az esetleges 

kapást.

A kapásjelzők és a vevő összehangolása

1. Győződjön meg róla, hogy a kapásjelzők és a vevő is ki van kapcsolva.

2. Kapcsolja be mindkét kapásjelzőt.

3. Egyszerre nyomja meg a vevőn az (ON/OFF) és a (V) gombot és tartsa nyomva kb. egy másodpercig, míg a piros 

LED kigyullad.

Forgassa meg az első kapásjelző zsinórkerekét. Sikeres összehangolás esetén a vevő rövid hangot ad ki és 

kigyullad a sárga LED. 

Ezután forgassa meg a másik kapásjelző zsinórkerekét is. Siker esetén rövid hang kíséretében kigyullad a kék 

LED.

Ezután nyomja meg a (V) gombot többször, mindaddig, míg a kék LED ki nem gyullad, majd nyomja meg még 

egyszer. A vevő automa kusan kikapcsol. 

A vevő újbóli bekapcsolásával a sze  készen áll a használatra.

4. Ha meg akarja szakítani az összehangolás folyamatát, nyomja meg a (V) gombot többször, mindaddig, míg a kék 

LED ki nem gyullad, majd nyomja meg még egyszer. A vevő automa kusan kikapcsol.

Az összehangolást bármikor újrakezdhe .


