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GIZMO BIVVY LÁMPA SPECIFIKÁCIÓ 
 

» Kézi  be-/kikapcsolási  mód  vagy  automatikus  megvilágítási  mód    
riasztáskor   

» Hat  színcsatorna    (piros,  zöld,  kék,  sárga,  lila,  fehér) 

» 7  hangerőszint,  beleértve a néma módot 

» Mágneses  vagy  akasztós rögzíthetőséggel 

» Fényerő  beállítás  (4  szint) 

» Késleltetés beállítása (6  mód) 

» Silent Low akkumulátor  figyelmeztetés 

»  3  x  AAA  akkumulátort igényel 



AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE/CSERÉJE 
 

Távolítsa el a mágneses hátlapot, majd helyezzen be óvatosan 3 x AA 
1,5V-os akkumulátort, megjegyezve az akkumulátor  rekeszben látható  
polaritást. 

 
BE - ÉS KIKAPCSOLÁS 

 

A lámpa bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ON/OFF 
gombot 3 másodpercig. A LED indikátor piros-zöld-kék fényben fog 
felvillanni, a fehér LED-ek pedig háromszor villognak. A lámpa készenléti 
üzemmódban lesz. 
A lámpa kikapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg és  tartsa 
lenyomva  a  be/ki  gombot  3  másodpercig,   a  fehér  LED-ek egyszer 
fognak felvillanni.     

 

LED MEGVILÁGÍTÁS 
 

A Bivvy Light is használható, mint egy szabványos fényforrás természetesen. 
A be- és kikapcsolás gomb megnyomásával nyomja meg a LED be/ki gombot 

 
HANGERŐ SZABÁLYOZÁS 

 

A hangerő beállításához nyomja meg a V gombot a rendelkezésre álló 7 
hangerőszinten való váltáshoz. A legkisebb hangerő beállítás a néma 
mód. 

 
FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS 

 

Készenléti módban nyomja meg a Fényerő gombot a fényerő  beállítások 
közötti váltáshoz. 4 fényerősségi szint van és a középső LED villogni fog, 
hogy jelezze a kiválasztott szintet.



KÉSLELTETÉSI IDŐ SZABÁLYOZÁSA 

 

A jelző aktiválása után beállítható a megvilágítási idő.   Készenléti 

módban nyomja meg a késleltetési idő gombot a késleltetési idő 

beállításainak ciklusához. A középső kék jelző LED világít a kiválasztott 

szint megjelenítéséhez. 6 szint van; 5-10-15-20-30-40 másodperc.  

 
A BIVVY LIGHT SZINKRONIZÁLÁSA A JELZŐKKEL 

 

A Szinkronizálás gomb közvetlenül az akkumulátor fedelének kioldási 

lapja felett található. A kör alakú lyukon keresztül a Szinkronizálás gomb 

eléréséhez hegyes eszközre, például gemkapocsra lesz szükség.   

 
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg az S gombot, hogy végig 

járja a 6 színes csatornát, piros  /  zöld  /  kék  /  sárga  /  lila  /  

fehér. (FÉNYES  LED   = üres csatorna,  Alacsony  LED  =    

használt csatorna)  A jelzők párosításához a csatornának  

szabadnak  kell  lennie  (lásd az alábbi  2.  lépést,  különben  a 3.  

lépésre léphet). 

 
2. A párosított csatorna törléséhez használja az S gombot a csatorna 

kiválasztásához. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva az S-gombot, 

amíg a LED alacsonyról nagy fényerőre nem változik.  Az összes 

csatorna gyors törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az S-

gombot hosszabb  ideig,  amíg  a  középső  LED  több  színt nem 

villant fel. 

 

3. Amikor a kiválasztott csatorna ki van választva és szabad, 

aktiválja a szükséges jelzőt a görgős gomb elforgatásával. A fény 

világítani fog, jelezve, hogy a párosítás befejeződött.     

 
4. Szükség esetén ismételje meg a 2. és 3. lépést a többi  jelző    

szinkronizálásához a lámpán.     

 
5. A lámpa a beállított késleltetési idő eltelte után visszatér a normál 

készenléti üzemmódba. 



 
ALACSONY AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉS  

 

A GIZMO® Bivvy  Light automatikusan érzékeli az akkumulátor feszültségét 

készenléti üzemmódban. Kis feszültség észlelésekor a központi LED tíz 

percenként ötször piros színnel jelzi az alacsony akkumulátort. Az elemeket 24 

órán belül ki kell cserélni. 

 
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK. 

 

Elem típus: AAA 

Névleges feszültség: 1,5V  

Vezeték nélküli átvitel típusa: AM 

Rádióadó működési frekvenciája: 433MHz  



 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 

 
Ne használja a LED-et vagy a hangszórót az emberi vagy állati szem és fül közvetlen 

közelében. 

Kerülje a GIZMO® egységek leesését vagy becsapódását.  

 

HASZNÁLAT UTÁNI KISZÁRADÁS  
 

Minden Sonik® GIZMO® termék úgy lett kialakítva, hogy időjárásálló legyen.  Azonban a 
heves esőzések után fontos, hogy az egységek megfelelően kiszáradjanak beltérben; a 
védőburkolatok eltávolítása után. 
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    VER 2.0 

SONIK SPORTS LTD. reserve the right to alter or modify the contents of this manual. 

 
 
 
 

 
Customer care department 

Sonik Sports Limited 

Unit 3 Riverside Business Park 

Coniston Court 

Blyth, Northumberland 

NE24 4RP 

 
Telefon +44 (0) 1670 798 910 

E-mail cím: 

customerservices@soniksports.com 

mailto:customerservices@soniksports.com


 

 


	GIZMO BIVVY LÁMPA SPECIFIKÁCIÓ
	A jelző aktiválása után beállítható a megvilágítási idő.   Készenléti módban nyomja meg a késleltetési idő gombot a késleltetési idő beállításainak ciklusához. A középső kék jelző LED világít a kiválasztott szint megjelenítéséhez. 6 szint van; 5-10-15...

