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MANTIS PRO 400 
Инструкция за работа 

WRC-MP400 
Mantis Pro основни характеристики 

Включване / Изключване 
• Превключвателят се намира в задната част 
на корпуса, който включва и изключва устройството. 

 

USB Порт 
• Micro USB порта позволява достъп до 
паметта на SD картата. 

• Звуковите файлове могат да се преглеждат, 
редактират, добавят и подреждат. 

 
Bluetooth LED светлина 
• Когато устройството е в режим на свръзване, 
синята Led светлина ще мига на всеки 3 секунди. При 
свързване ,  Led светлината излъчва светлина не 
прекъснато. 

  

Памет and SD карта 
• 1 GB вътрешна памет с 400 предварително 
заредени животински звукци. 

• Когато поставите SD картата  в слота, 
звуковите файлове могат да бъдат намерени в 
главната папка (root folder). Звуковата примамка 
възпроизвежда само формат mp3 файлове с 64 kbps. 

 
 
Изход за говорители  L/R (ляв / десен) 
• Има възможност за допълнително озвучение 
с 3.5 мм мъжки моно куплунг 

• За най-добри резултати допълните 
високоговорители трябва да се захранват 
самостоятелно. 

 
Избор на канал 
• Когато два или повече Mantis 400 се използват 

едновременно, всеки Mantis 400 може да бъде 
настроен на един от четирите различни канала, за 
да се предотврати интерференция. 
 

• Използвайте превключвателя за избор на канал на 
базата, за да изберете канал от A до D. След това, в 
Меню за избор на канал на дистанционното 
управление изберете канала, който съответства на 
базовото устройство. 

• Базовото устройство и дистанционното трябва да 
бъдат на един и същ канал, за да комуникират. 

Aux Power (захранване) - 12V DC захранване 
• Захранването може да се извърши чрез външен 
източник на захранване (акумулатор 12V) 

 

 

  

mailto:info@spyboar.com
https://spyboar.com/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-cat-33.html


 
 
 

За допълнителна информация, моля използвайте следните контакти: тел: 0988366155, 0883910191 ; 

електронна поща: info@spyboar.com ; Skype: spyboar ; Viber; Instagram : spyboar_hunting_cameras 

 
 

 

  

Функции и свойства на дистанционното 
Бързи настройки 
• Има 3 бързи настойки 

(Q1,Q2,Q3). Всяка Q - 
настройка може да се 
настрои за последователно 
възпроизвеждане или 
настройка за наслагване на 
звуци. При натискане на Q1-
Q3 настойката се активира. 
При задържането на Q1-Q3 
излиза  опция за анулиране 
на бързата настройка. 

Бутон за връщане назад 
• Връща ви към предходната 

опция, която сте избрали        
(ако е възможно). 

Стрелките нагоре/надолу 
• Чрез тях се навигирате през 
менюто. 

Сила на звука 
• Намалява и увеличава силата 

на звука на устройството. 

Бутон за фоново осветление 
• Включва и изключва 
фоновото осветление. 
  

Бутон (FAV)  
 
• Потребителят на 
звуковате примамка, може да си 
създаде, звуков профил, който 
съдържа до 20 животински звуци. 
При натискане на бутона ви 
отваря меню-то от което да си 
изберете звуците. При задържане 
на бутона ще ви попита дали 
искате да изтриете запазените 
звуци. 

 
Бутон (книга) Библиотека  
• Този бутон ви изпраща в листа 

на звуковите примамки. 

Бутон за повторение 
• Включва и изключва 
повтарянето на звука. 

Бутон (Enter) 
• Избира към маркираната 

опция. 

Бутон (Play) 
• Пускаш избрания звук, ако 

звука вече е пуснат с 
натискането му спираш звука. 

 

 

   
 

 

Инструкция за поставяне на батерии 
 
• Вратата на акумулаторната батерия е разположена на дъното 
на основния модул на Mantis 400 
• Разхлабете фиксиращия винт и свалете капака на батерията. 
Поставете 8 броя батерии тип  „АА“, като спазвате правилната 
полярност (+) и (-). 
• Поставете обратно вратичката на батериите и затегнете 
фиксиращия винт. 

***Не смесвайте стари и нови батерии*** 
Не смесвайте различни  типове батерии 

 

Поставяне на батерията на дистанционното 
• Разхлабете фиксиращия винт  и свалете капака на батерията 
• Сложете 1 бр. ,9V батерия като спазвате правилната 
полярност (+) и (-) 
• Поставете обратно вратичката на батерията и затегнете 
фиксиращия винт. 
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Действия с  Mantis Pro 
 
Включване 

За да включите дистанционното, натиснете бутона (power) до 
като се появи лого Western Rivers Mantis 400 на екрана. За да 
включите базовото устройство натиснете бутона (On). За 
максимален обхват на дистанционното, издължете антената. 

 

Главно Меню 
Главното меню е екранът по подразбиране, когато 

дистанционното е включено. Налични са три опции на менюто: 
Списъка с животинските звуци,  настройки  и Bluetooth. 
Използвайте бутоните нагоре на долу, за да движите до 
желаната директория и натиснете enter, за да отидете в тази 
директория. 

 
Библиотека 

Библиотеката дава достъп до всички звукови файлове в 
устройството (вградени звуци и звуци от SD карта). Файловете са 
групиране в категории. Използвайте бутоните нагоре и надолу за 
да придвижите до желаната директория и натиснете Enter, за да 
отидете  в тази директория. Натискането на бутона за връщане  
ще ви върне в главното меню. 

 
Списък със звуци 

Списъкът със звуци е група звукови файлове, който 
принадлежат към определена категория. Използвайте бутоните 
нагоре/ надолу за да превъртите списъка  с звуци. Натискането 
на бутона Enter възпроизвеждат звука, който сте маркирали. 

 
 

Настройки 
Тука може да изберете настройките  за Двойно придвижване, 

повторение, работа на подсветката, избор на канал. Използвайте 
бутоните надолу/ нагоре за да достигнете до желаната 
настройка. Натискането на бутона Enter на горната опция  за 
настройка  Deco ще включите  и изключите примамката. 
Натискането на бутона за връщане ще се върнете в главното 
меню. 

 
 

Повторно забавяне  
С тази опция задаваш 
закъснението между 
повикванията, когато е 
включено. Random опцията ще 
избере между 1, 3 или 5 
секунди закъснения. 

Режим за осветление 
В автоматичен режим, при 
натискане на всеки бутон, 
екрана светва за 10 секунди. В 
ръчен режим бутона за 
осветление включва  и 
изключва подсветката. 
 

Изберете канал 
Задайте канала, който 
дистанционното ще 
комуникира с устройството. 
Двете устройства трябва да са 
на един канал за да работят 
правилно. 

Относно устройството 
На дисплея показва текущия 
софтуер на устройството. При 
натискане и задържане на 
бутона Enter връщате 
фабричните настройки на 
устройството. 
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Bluetooth 
Когато е избран Bluetooth, базовото устройство ще премине в 
режим на свързване с друго устройство. Когато устройството 
не се е свързало с друго синята Led светлина ще мига на всеки 
3 секунди. Веднъж свързан с устройството Led светлината ще 
свети постоянно и звуковата примамка се контролира от 
свързаното устройство. Задържането на бутон “Enter” на 
дистанционното  управление  отново ще влезе в режим на 
свързване. 

 

 

На мобилния си телефон въведете настройките на Bluetooth  и 
потърсете  Mantis 400.  Изберете това, за да  завършите 
свързването. Веднъж  свързан, ще можете да предавате звуци от 
телефона си. 
 

 
 

Любими (FAV) 
20 различни звукови файла могат да бъдат запазени в опцията 

Любими ( Fav) за бърз достъп. Влезте с бутона (Fav) в празната 
директория и натиснете “ENTER”. Използвайте бутоните Нагоре/ 
Надолу за да достигнете до желания от вас животински звук и 
отново бутона „ENTER”, за да запазите звука във вашите Любими 
(Fav). Натискането на бутона за връщане ще ви върне в главното 
меню. При натискането на бутон „ENTER” върху маркирания 
звуков файл, го изтрива. При задържане на бутона „FAV” ще 
изтриете всички звукови файлове, запазени до сега в Любими 
(FAV). 

 

 

 

 
Бързи настройки (QSET) 

3-те бутона ви позволяват да създадете 
поредица от звуци, които могат да се 
възпроизвеждат последователно или 
едновременно с два звука наведнъж. 

Създаване на ваши бързи настройки 

Изберете свободна настойка от (QSET1-3) и 
натиснете “ENTER”. Използвайте бутоните 
Нагоре/ Надолу да достигнете до желания от вас 
звук и натиснете “ENTER” за да запазите звука в 
избраната от вас бърза настройка. 

Изберете режим, за да настроите 
възпроизвеждането на звука и последователното 
възпроизвеждане. 

Последователното възпроизвеждане позволява 
5 различни звукови файла да бъдат настроени да 
се изпълняват последователно. Звуковите файла 
могат да бъдат настроени на различни изходни 
говорители и да бъдат настроени да имат 
последващо забавяне. 

 

Overlay опция 

Опцията Overlay позволява  2 различни звукови 
файла да се възпроизвеждат едновременно. 
Звуковите файлове позволяват да бъдат 
настроени на различни изходни говорители и 
могат да бъдат настроени за предварително 
забавяне. 

 

 

mailto:info@spyboar.com

