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Akkumulátor beszerelése/cseréje 
 

Távolítsa el az akkumulátor rekesz fedelét óvatosan lefelé csúsztatva,  hogy    

eltávolítsa  a  burkolatból.   Helyezzen be  2  db  AAA  1,5V-os  akkumulátort,  

megjegyezve  a    csatlakozó  érintkezőin  látható  polaritást.    

 
Be - és kikapcsolás 

 

A vevő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a V-gombot; A LED-ek 

egymás után világítanak. A vevő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a V-

gombot; LED-ek villognak és hangszóró hangot fog kiadni. 

 
Hangerő szabályozás 

 

A hangerő beállításához nyomja meg a V gombot a rendelkezésre álló 7 

hangerőszinten való váltáshoz. A legkisebb hangerő beállítás a néma mód. 

 

MÓD KIVÁLASZTÁSA 
 

A   vevő  üzemmód  kiválasztásához  nyomja meg   a T-gombot  a  következő  három 

vevő mód   közötti váltáshoz;     a mód  kiválasztása 2 másodperc elteltével  

megerősítést  nyer.   

1) Fény + Hang 

2) Fény + Hang + Rezgés 

3) Fény + Rezgés 

 
LÁMPA FUNKCIÓ 

 

A lámpa üzemmódba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  T-gombot  

2 másodpercig a lámpa funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.   

 
UTOLSÓ MEMÓRIA VISSZAHÍVÁSA 

 

Nyomja meg az  M gombot,  és  a  vevő  jelzi    a  jeladótól kapott  utolsó  rögzített  

riasztást. 



SZINKRONIZÁLÁS 
 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelzőket előre regisztrálnia kell a vevőnek. Ha 

azonban módosítani szeretné a regisztrációs sorrendet, vagy jelzőt szeretne 

hozzáadni a vevőhöz; kövesse az alábbi lépéseket. 

 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az S-gombot 2 másodpercig, amíg az 

első csatorna LED nem világít. 

 

2. Nyomja meg újra az S-gomb  ciklust  a  négycsatornás  pozíción  keresztül.   (Világos  
LED = csatornamentes,  Alacsony  LED    =  Használatban lévő  csatorna) A jelző      
szinkronizálásához    a  csatornának szabadnak  kell  lennie. (lásd az  alábbi  3.  lépést,  
ellenkező esetben  lépjen a 4.  lépésre).   

 

3. A szinkronizált csatorna törléséhez, nyomja le az S-gombot és tartsa lenyomva, 

ameddig a csatorna LED alacsonyról nagy fényerőre változik. Az összes csatorna 

gyors törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az S-gombot legalább 5  

másodpercig, amíg az összes  LED  5-ször  fényesen  villog.   

 

4. Amikor a kiválasztott csatorna ki van választva és szabad, aktiválja a szükséges 

jelzőt a görgős kerék elforgatásával. A vevő sípol; a párosítás befejezésének 

jelzésekor. 

 

5. Ismételje meg a 3.  és  4.  lépést,  hogy szinkronizálja a    többi  jelzőt    a  
vevőkészülékhez.   

 

6. Kapcsolja   ki/be a  vevőt,  vagy  várjon    5  másodpercet, amíg a  vevő  

visszatér  a  normál működéshez.     

 

 
LOPÁSGÁTLÓ FIGYELMEZTETÉS 

 

Ha a vevő észleli, hogy a jelző ki lett kapcsolva, az érintett csatorna LED-ek és egy hallható 

riasztás fog szólni a vevőn. Ez a riasztást a V gomb megnyomásával lehet deaktiválni. 



ALACSONY AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉS 
 

Vevő áramellátás - Ha alacsony feszültséget észlel, a négy fehér LED gyorsan villog 

5-ször 3 másodperccel a vevő indulása után, és tíz percenként egyszer. Az 

akkumulátort 24 órán belül ki kell cserélni. 

 

 
VEVŐ TECH SPECIFIKÁCIÓK 

 

Elem típusa: AAA 

Feszültsége: 3V 

Vezeték nélküli vevő típusa: AM 

Rádióvevő működési frekvenciája: 433MHz - 

Hatótávolság vezeték nélküli vételhez: 

150m 



 
 

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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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 
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