
Mantis	  75	  Manual	  

Функции на електронна звукова припамка  Mantis 75R 	  
В предавателя има заложени 75  предварително заредени животински 
звука, плюс дистанционно с обхват от 90 метра, което улеснява 
работата и предлага гъвкавост на ползващия.

Преглед

Батерии	  	  
• Батерии тип AAA	  –	  не са включени в комплекта.

o Развийте капака на отделението с отвертка тип звезда .
o Поставете батериите в правилната последователност, 

за да избегнете повреда на устроиството.

o Завийте капака на отделението за батерии.

Бутони	  
• Бутон за включване.

o Задръжте	  около 2 секунди	  за включване.
o Задръжте	  около 2 секунди за изключване.

• Бутон "Mode" Режим

o

•

Натиснете режим "Mode" за да превключите към 
основния екран. Избор на звук  и настройки. 
Бутони стрелки ( наляво на дясно ).

o Тези бутони ще позволят на потребителя да регулира 
силата на звука в режим на настройка

• Бутони стрелки (нагоре на долу)

o Бутоните за превъртане ще позволят на потребителя да 
премине през показаните на екрана елементи.	  

• Бутон "Enter" за въвеждане
o Бутонът "Enter" се използва за потвърждаване на избора 

на животински звук. Той се използва и за избор или 
включване на функциите "Повторение", "Автоматично 
фоново осветление" и "Дистанционно".

• Бутон за пускане / спиране на звука
o Той се намира в задната част на устройството.
o В режим "Play Back" (възпроизвеждане), когато бъде натиснат,

текущо избрания звук ще бъде възпроизведен още веднъж.
o Ако настройката"Repeat" (Повтаряне) е включена звука, които

е избран не спира да звуци от приемника до натискането 
на бутоните "Play"пускане  и "Stop"спиране.

o

• Бутона "Play"(пускане) на дистанционното

В режим "Play Back"(Възпроизвеждане), когато натиснете, 
текущият избран звук ще бъде възпроизведен още 
веднъж

o Ако настройката"Repeat" (Повтаряне) е включена звука, които

е избран ще звучи непрекъснато от приемника 
при натискането на бутоните "Play"(пускане).

• Бутона "Stop" (спиране)
o При настикането му се спира  звука , който звучи от 

приемника.
Начален екран

Това е основният екран на устройството, който потребителят ще 
използва през по-голяма част от времето. Той се ползва за:
• Пускане на звука чрез дистанционното с бутон "Play"
• Регулиране силата на звука с бутони стрелки (наляво надясно)
• Избиране на звуков сигнал с бутони стрелки (нагоре надолу)
• Промяна на настройката с бутон "Mode" (режим)

В долната част на екрана има четири икони. Тези икони показват  
състоянието на настройките:
• ниво на батерия
• ниво на звука 
• Повтаряне и забавяне на повторение
• Колко е отдалечено устроистовто от дистанционното

Екран за категории  
В този екран потребителят може да избере групата звуци, които 
ще се показват и възпроизвеждат на главния екран.
• Когато влзете в тази настройка, ще ви се покажат всики категории

звуци на животни, които има в устроиството.

• Със стрелките на (нагоре надолу) ще може да си изберете 
съответния звук, които желаете.	  

• С бутона "Enter"(влез) избирате избрания от вас избор.

• С натискането на бутона"Mode" Режим, може да влизате в 
различни режими.

Настройки 
• Функция "Repeat"	  Повторение (по подразбиране - изключено)

o Когато е включена, тя ще повтори повикването отново и отново.
o Когато тази настройка е изключена звукът ще бъде 

възпроизведен само веднъж 
• Функция "Repeat	  Delay"	  ( времева пауза преди всяко 

повторение)
Тази функция определя продължителността на закъснението 
между повтарящите се звуци.
o Опциите са:

§  Нито едина секунда
§ 2	  секунди	  

§ 5	  секунди 

§ На случаен принцип

Забележка: (Случайния принцип ще бъде 2 или 5 секунди.)
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• Настройка"Auto Backlight"	  (Автоматично пускане светлина на дисплея)

o Когато е включена, фоновото осветление се активира при 
натискане на бутононите от устройството

o Когато е изключено, фоновото осветление не се пуска

• Настройка "Remote"	  (Изключва се дистанционното)	  
Това ще включи и изключи функцията за дистанционно 
управление.

o Тази функция има за цел да спести  живота на батерията на 
дистанционното

Допълнителни характеристики 

• Стартиране на устройството
o Устройството ще запомни последните използвани настройки; и 

ще започне с тях.
• LCD подсветка

o Ако автоматичното фоново осветление е настроено на 
"Вкл.", Зелената светодиодна подсветка ще се включи за 
10 секунди при всяко натискане на бутон (освен бутона 
Play / Stop на дистанционното).

o Ако бутона	  (	  Play/Stop	  на дистанционното)
е натиснат докато зелената светодиодна подсветка е 
включена ще продлъжи да свети още 10 секунди.

o Подсветката ще се изключи 10 секунди след 

последното натискане на бутон.
o Бутона "Play/Stop"(на дистанцинното) никога няма да активира

подсветката на LCD екрана.
• Автоматично изключване на устройството.

o Ако функцията за дистанционно управление е включена и 
устройството не се използва повече от 5 часа се изключва 
автоматично.

o Ако функцията за дистанционно управление е изключена и  автоматично ще се изключи.
и устройствово не се ползва след 30 минути автоматично ще се изключи. 

• Аудио букса (за външен високоговорител)

o 3,5 мм букса.

o Когато използвате аудио буксата, вътрешният 
високоговорител не се включва.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО

• LCD	  екран:
Монохромен точков матричен LCD екран 

o със зелена LED подсветка

o

Говорител:•

2 "говорител на Mylar

o

Батерий:•

(4)	  AAA	  батерии	  (не са включени в комплекта)

o

Външен конектор за високоговорители•

3.5mm

• Батерия на дистанционното

o CR2025 литиева батерия

Гаранция за клиента 
След като закупите продукта Mantis 75R от сайта www.spyboar.com 
получавате една година гаранция. 
Гарантицята отпада, ако продукта се модифицира в рамките на 
гаранционния период, както и общите гаранционни условия на 
spyboar.com, можете да прочетете на страницата ни.
Spyboar разполага с извън гаранционен сервиз.

Гаранцията не важи при умишлено повреждане на продукта или 
некачествено ползване от страна на клиента.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Гаранцията на продукта отпада при повреди, причинени от изтичането на 
батерии. Ако причината за повреда се установи, че дефектът е причинен от 
изтичане на батерията, едногодишната гаранция се анулира. Ако 
устройството е потопено под вода, гаранцията ще бъде анулирана.  
Батериите трябва да се свалят, когато устройството се съхранява и не се 
използва.

Обслужане на клиента
Ако възникне проблем свързaн с устойството, настройките , батериите на 
устройството, батериите на дистанциионото , самото дистанционно, 
звуците и т.н, Моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0988 
366 155, 0883910 191 или 0884145282
или на имейл: info@spyboar.com

WWW.SPYBOAR.COM

WWW.SPYBOAR.C
OM

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
тел. : +359884145282; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar

тел. : +359

Потребителят трябва да натисне бутона“play” (стартиране) за да възпроизведе звук.
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