
  Наръчник за употреба на датчик за движение CalibarHunting 

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Моля прочетете инструкцията преди употреба. Ако 
възникнат въпроси, които не са разяснени в инструкцията можете да се свържете с нас на електронна 
поща : info@spyboar.com или на телефон :988366155/  0884145282

1.0 Съдържание на пакета: 

1  2   3    4 

Безжичен инфраред датчик (1), Приемник (2), Слушалки (3), Колан за закрепване (4). 

1.1 Начин на действие: 

Този датчик за движение е предназначен най – вече за лов от чакало. 

Приемникът може да бъде поставен в безшумен режим чрез поставяне на слушалките. Приемникът има функция за 
контрол на силата на звука. 

Безшумен режим: 
Приемникът автоматично преминава в безшумен режим, когато поставите слушалките. 

Нормален режим: 
Приемникът ви уведомява за движение чрез външния говорител (когато слушалките не са поставени). 

Приемникът има щипки, за да може лесно да го прикрепите към колан или джоб. 

1.2 Инсталиране на батерии: 

 1    2 
 Използвайте само алкални батерии 

Датчик 1 
• Отворете задният капак на датчика (1) като развиете винтовете с малка отверка.

Поставете 1 брой 9 волтова батерия, тип 6LR61 (алкална). Поставете отново капакът и завийте
винтовете с отверка. Активирайте датчика (1) чрез бутон ON/OFF, намиращ се на задната част.
Червена лампичка ще започне да мига закратко, а след това ще свети само, когато сензорът е пуснат
(ON).

Приемник 2 

• Махнете капакът за батерии (2).
• Поставете 3 броя 1,5 волта батерии тип LR6/AAA (алкални), в правилната посока (2).
• Поставете отново капакът за батерии (2).

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. : 0988366155 / 0884145282  или електронна поща : info@spyboar.com

skype : spyboar 
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1.3 Тест режим: 

Когато се активира инфрачервеният датчик (1), системата се включва в тестови режим за около 30 секунди, 
като през това време не може да се използват функциите. 

1.4 Местоположение на датчикът: 
Датчикът може да бъде закрепен с колана за дърво. Насочете сензорът към посоката, от която ще засича движението. 
Датчикът има обхват на действие до 10 метра и покрива радиус от 90 градуса. Максималното разстояние за обхват 
между предавателят и приемникът е 100 метра 

Датчикът може да бъде прикрепен с винтове за дърво или закрепен чрез колана, който е в комплетка 

1.5 Характеристики на приемника: 

1. Бутон OFF/ON.
2. LED светлина, която показва дали  приемника е включен.
3. Бутон за регулиране силата на звука.
4. Изход за слушалки.

Отсраняване на възможни проблеми по време на работа: 

Приемникът няма да работи в някои от следните случаи: 
• Датчикът не е включен от бутон ON/OFF.
• Приемникът не е включен от бутон ON/OFF.
• При първоначалното пускане на датчикът има време на изчакване от 30 секунди, преди системата да

заработи. Проверете дали батериите в датчикът (1) и приемникът са правилно поставени. Ако не са ги
обърнете в правилната посока.

• Ако дистанцията между приемника и предавателя е голяма, променете локацията на датчика, така че да
сте в границите от 100 метра.

 Приемникът писука непрекъснато: 
• Датчикът е насочен неправилно и има постоянен източник на движение, което предизвиква

смущенията. 
• Активацията на системата отнема 30 секунди. През това време, докато датчикът се активирва,

приемникът може да писука непрекъснато. Премахнете батериите от приемникът, изчакайте около 1 
минута и ги поставете отново. 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : тел. : 
0988366155 / 0884145282  или електронна поща : info@spyboar.com

skype : spyboar 
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