
  Hareket Sensörü Kullanıcı Kılavuzu CalibarHunting 

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Kılavuzda açıklanmayan 
herhangi bir sorunuz varsa, e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.: spyboar-tr@spyboar.com veya 
telefon :+359876172754 / 988366155/  0884145282

1.0 Paket içeriği: 

1  2   3    4 

Kablosuz kızılötesi sensör (1), Alıcı (2), Kulaklık (3), Sabitleme için kemer (4). 

1.1 Nasıl çalışır: 

Bu hareket sensörü esasen pusu avı (veya av kulesinden avcılık) için tasarlanmıştır.

Alıcıya kulaklıklar takılarak sessiz moda geçiyor. Alıcının ses seviyesi kontrolü işlevi var.

Sessiz mod: 
Kulaklıkları takınca, alıcı otomatik olarak sessiz moduna geçiyor. 

Normal mod: 
Alıcı, hoparlörden (kulaklık takılı değilken) size hareketi bildirir. 

Alıcının bir klipsi vardır, böylece kolayca kemere veya cebе takabilirsiniz. 

1.2 Pilleri takma: 

 1    2 
 Sadece alkalin piller kullanın 

Sensör 1 
• Sensörün (1) arka kapağını açın ,  küçük bir tornavida ile vidaları sökerek.

1 adet 9 voltluk bir pil takın, tip 6LR61 (alkalin). Kapağı yerine koyun ve vidaları bir tornavidayla sıkın.
Sensörü (1) arka tarafta bulunan AÇMA / KAPATMA butonu ile çalıştırın.Kırmızı ışık kısa bir süre yanıp
sönecek ve ardından sensör AÇIK iken yanacaktır.

Alıcı 2 

• Pil kapağını çıkarın (2).
• 3 1,5 voltluk LR6 / AAA (alkalin) pilleri doğru yönde takın(2).
• Pillerin kapağını yerine takın(2).

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. : 
tel: +359876172754 / 0884145282  veya e-posta : spyboar-tr@spyboar.com

skype : spyboar-tr 
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1.3 Test modu: 

Kızılötesi sensör etkinleştirildiğinde (1), sistem yaklaşık 30 saniye boyunca test moduna geçer, bu süre zarfında 
hiçbir fonksiyon kullanılamaz. 

1.4 Sensörün konumu: 
Sensör bir kemer ile ağca sabitlenebilir.Sensörü, hareketi algılacağı yöne çevirin. Sensör 10 metreye kadar bir hareket 
menziline sahiptir ve 90 derecelik bir yarıçapı kapsar. Verici ile alıcı arasındaki maksimum mesafe 100 metredir.

Sensör, ağca vidalarla sabitlenebilir veya sete dahil edilmiş kemerle sabitlenebilir. 

1.5 Alıcının özellikleri: 

1. Düğme OFF/ON.
2. Alıcının açık olup olmadığını gösteren LED ışığı.
3. Ses seviyesini ayarlamak için düğme.
4. Kulaklık çıkışı.

Muhtemel sorunları çözmek: 

Alıcı aşağıdaki durumların birinde çalışmayacak: 
• Sensör ON/OFF düğmesinden açılmamış.
• Alıcı ON/OFF düğmesinden açılmamış.
• Sensörün ilk açıldığında, sistemin çalışmasından önce 30 saniyelik bekleme süresine sahiptir.Sensörün(1) ve

alıcının pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. Değilse, onları doğru yöne çevirin.

• Alıcı ile verici arasındaki mesafe büyükse, sensörün konumunu 100 metre içinde olacak şekilde değiştirin.

 Alıcı sürekli bip sesi çıkarıyor: 
• Sensör yanlış yönlendirilmiş ve parazite neden olan sabit bir hareket kaynağına var.

• Sistemi etkinleştirmek 30 saniye sürer. Bu süre zarfında, sensör aktifleşince, alıcı sürekli olarak bip sesi çıkarabilir.
Alıcının pilleri çıkarın, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve yeniden takın.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. : 
tel: +359876172754 / 0884145282  veya e-posta : spyboar-tr@spyboar.com

skype : spyboar-tr 
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