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 TULAJDONSÁGOK

• Beépített zseblámpa funkció

•  Visszajelző és csatorna-azonosító  
LED-ek

•  Választható színek - piros/zöld/kék/
magenta/sárga/cián/fehér

•  24 csatorna - 12 vezeték nélküli és 12 
vezetékes

• Piezo hangszóró 

•  Elektronikus Hatótávellenőrző Rendszer - 
érzékeli és jelzi, ha a párosított eszközök 
megfelelő távolságra vannak egymástól

• Be/ki gomb 

• Elmenthető párosított csatornák

• Állítható hangerő

• Hangjelzésismétlés

• „Teljes némítás” gomb

• Ki- és bekapcsolható rázkódásérzékelés 

• IQ Port kapások jelzése

•  Időjárásnak ellenálló, teljesen zárt 
elektronika

• Töltöttségi szint kijelzés

•  Extrahosszú, 500 órás elem élettartam 
(készenléti üzemmódban)

• Extrém hatótávolság

• HUBB kapcsolat 

• Intelligens LED port

• IQ Port kiegészítő vezérlő

•  Flip Out Stand – Beépített kihajtható 
támasztó

•  Nyak- vagy csuklópánt rögzítési 
lehetőség

• Dátum- és időkijelzés

• Védőtok

• Eseménynapló

•  Választható nyelvek – angol/német/
holland/francia/olasz

•  5, 10, 20, 30 vagy 60 másodperces 
háttérvilágítás

•  Állítható (piros/zöld/kék/magenta/sárga/
cián/fehér) vagy kiiktatható háttérfény

• Állítható kontraszt

• Ki- és bekapcsolható billentyűhang

•  3+1 év garancia (a meghosszabbított 
jótállási idő a www.wolfint.co.uk/
product-registration/ weboldalon történő 
regisztrációhoz kötött)

A KAPÁSJELZŐ ÁLLÍTHATÓ FUNKCIÓI

• Visszajelző LED színe

• Visszajelző LED fényereje 

• Visszajelző LED jelzésének időtartama

•  Automatikus vagy manuális éjszakai 
üzemmód 

• Éjszakai visszajelző LED színe

• Éjszakai port mód

• Intelligens port beállítások

• Hangszínbeállítás

• Hangerőbeállítás

•  Görgőérzékenység: 2mm, 6mm, 12mm, 
18mm, 25mm, 35mm, 60mm, 100mm

•  a Hubb Link-en keresztül elérhető 
további érzékenységi szintek: 4mm, 
8mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 80mm 
és 300mm

• Töltöttségi szint kijelzés

• Rádiójel erősség

• Sátorlámpa kapcsolat

• IQ Port be / ki

• Némítás – helyi némítás a Hubb-ról is

•  Lopásgátló funkció (lekapcsolódás 
esetén riaszt)

• Utolsó kapás
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Az elemek behelyezéséhez csillagfejű csavarhúzó segítségével 
távolítsuk el az elemtartó fedelén található 2 csavart. Elemcsere 
előtt kapcsoljuk ki a kapásjelzőt és mindig cseréljük ki az összes 
elemet. Elkerülendő az elemek szivárgását, használat után 
célszerű azokat eltávolítani a következő beüzemelésig.

ELEMEK BEHELYEZÉSE

A HUBB gyári beállításaihoz való 
visszatéréshez, illetve a felhasználó 
adatainak törléséhez kapcsoljuk ki 
a HUBB-ot, majd kapcsoljuk be újra 
és ezalatt tartsuk lenyomva a   
gombot amíg az alábbi feliratot nem 
látjuk.

A HUBB kikapcsolt állapotában 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
a  gombot 2 másodpercig, majd 
engedjük fel, hogy a betöltési 
folyamat elinduljon.

BEKAPCSOLÁS

Megfelelő  
töltöttségi szint
Elfogadható 
töltöttségi szint
Gyenge töltöttségi 
szint

Bármely képernyőnél nyomjuk meg 
és tartsuk lenyomva a  gombot 
1 másodpercig. Ha a kék színű 
LED világítani kezd, engedjük el 

a  gombot a 
kikapcsoláshoz.

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI  BEÁLLÍTÁSOK

ZSEBLÁMPA
Bármely képernyőnél nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 

 gombot az összes LED bekapcsolásához, ami egyben a 
zseblámpa funkció is. Figyelem! Ne nézzünk közvetlenül a  
LED fényekbe!

BEÉPÍTETT TÁMASZTÉK
A beépített 
támaszték lehetővé 
teszi, hogy a HUBB-
ot a szerelékes 
asztalunkra 
helyezzük vagy azt 
visszazárva zsebre 
tegyük.

4 db  
AA 1.5v 
elem

Beépített 
támaszték

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]

Factory Default?
[Confirm]
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A főképernyőn a HUBB kijelzi az 
elemek töltöttségi szintjét.
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
az OK gombot az aktuális dátum és 
idő megjelenítéséhez.
[–] [+] Hangerő beállítások.
 

A HUBB főmenüjébe való 
belépéshez a főképernyőn nyomjuk 
meg az OK gombot. A menüben 
történő léptetéshez a  vagy  
gombokat használhatjuk. 

DÁTUM ÉS IDŐ 
MEGVÁLTOZTATÁSA
Amikor az időkijelzés látható, 
nyomjuk meg az OK gombot.
A nap beállításához nyomjuk meg 
a  vagy a  gombot, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. A 

hónap beállításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot, 
majd nyomjuk meg az OK gombot. Az év beállításához nyomjuk 
meg a  vagy a  gombot, majd nyomjuk meg az OK 
gombot. Az idő megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, 
majd nyomjuk meg az OK gombot. Az óra beállításához 
nyomjuk meg a  vagy a  gombot, majd nyomjuk meg az 
OK gombot. A perc beállításához nyomjuk meg a  vagy a 

 gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A másodperc 
beállításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot, majd 
nyomjuk meg az OK gombot.
A dátum és idő beállítása megtörtént.

HUBB INFO és IDŐ KIJELZÉSE HUBB FŐMENÜ

A főképernyőről az OK gomb 
megnyomásával beléphetünk a 
HUBB főmenüjébe. Először az 
eseménytörténet kerül kijelzésre, 
itt nyomjuk meg a  vagy a 

 gombot a menüben történő 
böngészéshez és használjuk az OK 

gombot a kívánt opciókba történő belépéshez. A legtöbb opció 
esetében az ott szereplő értékek beállítása a  és  gombbal 
lehetséges az OK gomb megnyomása után. A bevitt értékek 
nyugtázása az OK gombbal, törlése pedig a  gombbal történik.

Opció Magyarázat

ESEMÉNYTÖRTÉNET A párosított csatornák eseménylistájának megjelenítése.

LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE A LED jelzőfények erejének beállítása.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS A képernyővilágítás színének megváltoztatása.

KÉPERNYő KIKAPCSOLÁSA Az inaktív képernyő kikapcsolási idejének beállítása.

ÉLESSÉG A képernyő élességének beállítása.

BILLENTYőHANG Billentyőhang ki-/bekapcsolása.

REZGő MÓD Rezgő kapásjelzés bekapcsolása.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI 
SZINTJE 

Az elemek töltöttségi szintjének részletes kijelzése.

KAPCSOLAT FELÜLVIZSGÁLAT A párosított eszközök érzékenységének beállítása.

DÁTUM ÉS IDő Dátum és időbeállítása.

NYELV
Nyelv beállítása (az elérhető nyelvek listájához lásd a 7. 
oldalt).

SZOFTVER
A készüléken aktuálisan futó szoftver, illetve a HUBB 
sorozatszámának kijelzése.

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]

<     Time    >
[Set]

14/07/ 20
17:27:08

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]
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ESEMÉNYTÖRTÉNET

Az eszköz naplózza és megjeleníti 
az összes párosított csatornán 
az elmúlt időszakban történt 
eseményeket időrendi sorrendben. 
Ebbe az almenübe az OK gomb 
megnyomásával léphetünk be és 
az események között a bal/jobb 
gombok segítségével lépkedhetünk.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A főképernyőről vagy a riasztási 
képernyőről a  vagy a  gomb 
megnyomásával szabályozhatjuk a 
hangerőt.

A  vagy a  gombok 
megnyomásával a HUBB minden 
hangjelzésének hangerejét 
egyszerre állítjuk.
A beállítás nyugtázásához nyomjuk 
meg az OK gombot.

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]

<     Volume    >
50%

< Event History>
[Show]

LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE 

Minden fényjelzés fényereje 
egyszerre állítható. Ennek 
beállításához használjuk az OK 
gombot.< LED Brightness>

50%

KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁSA
Beállíthatjuk az inaktív képernyő 
kikapcsolási idejét, ami lehet:
60 másodperc 
30 másodperc 
20 másodperc 
10 másodperc 
5 másodperc

<Screen Timeout>
30 secs

ÉLESSÉG

A képernyő élessége állítható  
a bal és jobb gombok segítségével.

<    Contrast   >
42%

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Megváltoztathatjuk a képernyő 
háttérvilágítását a 7 választható 
szín valamelyikére (zöld/kék/cián/
sárga/magenta/piros/fehér), vagy 
kiiktathatjuk azt (OFF).

<   Backlight  >
Green
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KAPCSOLAT FELÜLVIZSGÁLAT
Egy elektronikus rendszer 
felülvizsgálja, hogy a párosított 
eszközök érzékelik-e egymást, így 
megbizonyosodhatunk afelől, hogy 
továbbra is megfelelő távolságon 
belül vagyunk. Ezt manuálisan kell 
elvégezni.

<  Link Response >
50%

NYELV

Választható nyelvek: angol,  
francia, német, holland és  
olasz.

<    Language   >
English

BILLENTYŰHANG

Billentyűhang beállítása.

<   Key Click  >
Set: [On]

REZGŐ MÓD BE- /KIKAPCSOLÁSA 

Aktiválható a rezgő kapásjelzés. 
Ez a HUBB-ról vezérelhető.

<  Rumble Alert >
Set: [On]

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI  SZINTJE 

Részletes információ a HUBB 
elemeinek töltöttségi szintjéről,  
ami készenléti üzemmódban kb.  
500 óra.< Battery Level >

97%

SZOFTVER

A készüléken aktuálisan 
futó szoftver, illetve a HUBB 
sorozatszámának kijelzése.

<    Software   >
V2.0.8  SN:FF05

VISSZAJELZŐ/CSATORNA LED-ek 

Választható színek: piros/zöld/kék/
magenta/sárga/cián/fehér
24 - 12 vezetéknélküli + 12 
vezetékes.

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]

IQ PORT KIEGÉSZÍTŐ VEZÉRLÉSE 

Az IQ Port segítségével több  
ICON eszköz is összekapcsolható.

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]
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ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA ESZKÖZÖK SZÉTVÁLASZTÁSA

A csatornaválasztó gomb 
megnyomásával megtekinthetjük 
az adott csatornára párosított 
eszközökre vonatkozó információkat. 
Ha a készülék azt jelzi, hogy nincs 
párosított eszköz, nyomjuk meg és 5 
másodpercig tartsuk lenyomva a OK 
gombot, hogy belépjünk a párosítási 
üzemmódba, majd a folyamat 
elkezdéséhez nyomjuk meg az OK 
gombot.

Ezután a párosítani kívánt eszközön 
is nyomjuk le és tartsuk lenyomva a 
megfelelő (párosítás) gombot. 

A párosítás jóváhagyásához nyomjuk 
meg az OK gombot.

Ha a párosítás sikeres és a rendszer 
eszközt talál, azt kijelzi.
Ha a párosítás sikertelen, a HUBB 
visszatér a korábbi állapotba és a 
párosítási kísérlet megismételhető.

Az adott csatornán lévő eszköz 
törléséhez nyomjuk meg az OK 
gombot.

Ha szeretnénk szétválasztani 
az eszközöket, a csatorna info 
képernyőn nyomjuk meg és 5 
másodpercig tartsuk lenyomva a 
megfelelő csatorna billentyűjét.

A legtöbb képernyőn a 
csatornaválasztó gomb 
megnyomásával kijelezhetjük a 
párosított eszközre vonatkozó 
információkat.
Bal felső sarok - az eszköz 
csatornaszáma és neve.
Jobb felső sarok - az eszköz 
töltöttségi szintje, a jel erőssége és 
egyéb állapotjelző ikonok.
Bal alsó sarok - az utolsó naplózott 
esemény. 
Jobb alsó sarok - az esemény ideje.

Más állapotikonokkal 
kapcsolatos további 
tájékoztatás a  
www.wolfint.co.uk 
weboldalon található.

CSATORNA INFORMÁCIÓK

1.No Device
-No Event-

Pairing Mode
[Start]

Pairing Ch. 1
...........

Pairing Complete

1 Qi

! !

1 Qi
07 21

! !

1 Qi
07 21

Delete Pairing?
[Confirm]
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KAPÁSJELZÉSCSATORNA MENÜ

A csatorna infó képernyőn nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a 
megfelelő csatorna billentyűjét, hogy 
belépjünk a csatorna menüjébe. 

A csatorna menüre vonatkozó 
további információ a 11. oldalon 
található.

KAPÁSJELZÉS 
TÍPUSA KIJELZŐ HANG

Elhúzós kapás
 > > >
1 Qi

07 21

Egyszólamú hangjelzés a 
felhasználó által választott 
hangmagasságban

Ejtős kapás
 < < <
1 Qi

07 21
Változó hangmagasságú 
hangjelzés

Vibráció
 
1 Qi

07 21

Kétszólamú jelzés a 
felhasználó által kiválasztott 
hangmagasságban

IQ kapásjelző 
eltávolítva  

x x
1 Qi

07 21
 Éles figyelmeztető 

hangjelzés

IQ élesítés 
 

1 Qi
07 21
 Éles figyelmeztető 

hangjelzés

Készülék némítás 
KI  

1 Qi
07 21

Rövid hangjelzés hallható

Készülék némítás 
BE  x x

x
1 Qi

07 21
Nincs hangjelzés

A készülék 
lemerült  ! !

1 Qi
07 21

Kétszólamú hangjelzés

A készülék 
töltöttsége 
kritikus szintű  ! !

1 Qi
07 21

Kétszólamú hangjelzés

Mozgásérzékelő 
bekapcsolása  

1 wsi
07 21
 Éles figyelmeztető 

hangjelzés

CSATORNA CSOPORTVÁLASZTÓ

Nyomjuk meg a   vagy a  
gombot a csatornacsoportok (1-6 
vagy 7-12) közötti váltáshoz.  
A kiválasztáshoz nyomjuk meg  
az OK gombot.

A főképernyőn nyomjuk meg a  
 gombot.

Csatornacsoport Kiosztás

[ 1 < > 6 ] Csatorna: 1 2 3 4 5 6
Gomb: 1 2 3 4 5 6

[ 7 < > 12 ] Csatorna: 7 8 9 10 11 12
Gomb: 1 2 3 4 5 6

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]

<  Device Menu  >
[Enter]

Channel Group
[7< >12]

HATÓTÁV
Nyílt terepen akár 2km.
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IQ PORT

A jelző IQ portjába csatlakoztatott 
eszköz be- és kikapcsolható a 
HUBB segítségével.

A készülék magas minőségű 
hangszóróval van ellátva, amely 
szélesebb frekvenciasávon sugároz, 
és így kimagasló hangminőséget 
produkál.

PIEZO HANGSZÓRÓ

A legtöbb képernyőn a  gomb 
egyszeri megnyomásával minden 
párosított eszköz néma üzemmódba 
kerül. 

A készülék jelzi, ha valamelyik 
párosított eszköz nem elérhető és a 
némítás nem teljeskörű.

Lehet, hogy a párosított eszközök 
közül néhány nem kommunikál a 
HUBB-bal, vagy ezek frissítése 
szükséges.
A némítás csak aktív képernyőnél 
lehetséges.

A legtöbb képernyőn a  gomb 
kétszeri gyors megnyomásával 
minden párosított eszköz hangos 
üzemmódba kerül.

A készülék jelzi, ha valamelyik 
párosított eszköz nem elérhető és a 
némítás feloldása nem teljeskörű. 

Lehet, hogy a párosított eszközök 
közül néhány nem kommunikál a 
HUBB-bal, vagy ezek frissítése 
szükséges.
A némítás kikapcsolása csak aktív 
képernyőnél lehetséges.

TELJES NÉMÍTÁS TELJES NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

Global Mute
Sending  >>>>>>

Global Mute
Mute ✓

Global Mute
Mute xx

Global Unmute
Sending  >>>>>>

Global Unmute
Unmute ✓

Global Unmute
Unmute xx

<  Device Opt.  >
  IQ Port: [Off]
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A KAPÁSJELZŐ BEÁLLÍTÁSA A 
HUBB ESZKÖZMENÜJÉBŐL

DEVICE MENU

A HUBB-hoz párosított jelzők beállításához nyomjuk meg, majd 
tartsuk lenyomva az adott kapásjelző csatorna gombját, amíg a 
DEVICE MENU felirat meg nem jelenik a képernyőn.
A kapásjelző aktiválódásakor a HUBB is hangjelzést ad és a 

jelzőfényei megismétlik ugyanazt a 
figyelmeztető fényt, ami megjelent a 
kapásjelzőn. Beállítástól függően a 
HUBB kapás esetén rezegni is fog.
Amikor a DEVICE MENU felirat 
megjelent, az OK gombbal lépjünk 
be az almenübe.

A SENSITIVITY menüpont alatt a csatlakoztatott kapásjelző 
érzékenysége szabályozható. Nyomjuk meg az OK gombot és 
a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha az 
érzékenység szabályozása megtörtént, a kapásjelző kapni fog 
erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást 
kapunk a képernyőn. 

GÖRGŐÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A kapásjelző görgőjének 
érzékenysége 2mm, 6mm, 12mm, 
18mm, 25mm, 35mm, 60mm vagy 
100mm elmozdulásra 
szabályozható. (A Hubb Link-en 
keresztül elérhető további 
érzékenységi szintek: 4mm, 8mm, 
16mm, 20mm, 30mm, 40mm,  
80mm és 300mm).

<  Device Menu  >
[Enter]

<  Sensitivity  >
12 mm

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK SZÍNE

A kapást jelző fényjelzés színének 
megváltoztatása az ALERT COLOUR 
menüpont alatt lehetséges. Nyomjuk 
meg az OK gombot és a balra-
jobbra nyíl segítségével végezzük 
el a beállítást. Ha a megfelelő színt 
kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog 

erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást 
kapunk a képernyőn. A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín 
választható: kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét  
üzemmód (OFF) A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín 
választható: kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF).

<  Alert Colour  >
Blue

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK FÉNYEREJE

< LED Brightness>
73%

HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Menjünk vissza a DEVICE MENU 
menüponthoz, nyomjuk meg a 
jobbra nyíl gombot és menjünk az 
ADVANCED MENU menüponthoz. 
Használjuk az OK gombot a menübe 
történő belépéshez.

< Advanced Menu >
[Enter]

A kapást jelző fényjelzés 
fényerejének megváltoztatása 
az LED BRIGHTNESS menüpont 
alatt lehetséges. Nyomjuk meg 
az OK gombot és a balra-jobbra 
nyíl segítségével végezzük el a 
beállítást. Ha a megfelelő 

fényerőt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy 
üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást 
kapunk a képernyőn. 
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KAPÁST KÖVETŐ FÉNYJELZÉS

Az ADVANCED MENU menüpont 
alatt lévő ALERT TIMEOUT 
menüpontban beállíthatjuk, hogy 
kapást követően mennyi ideig 
maradjon aktív a LED fényjelzés.
Nyomjuk meg az OK gombot és 
a balra-jobbra nyíl segítségével 
végezzük el a beállítást. Ha a 
megfelelő időtartamot kiválasztottuk, 
a kapásjelző kapni fog erről egy 
üzenetet, a sikeres végrehajtásról 
pedig tájékoztatást kapunk a 
képernyőn.
60 másodperc / 30 másodperc /  
20 másodperc / 10 másodperc /  
5 másodperc.

< Alert Timeout >
30 secs

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK HANGEREJE

Az ADVANCED MENU 
menüpont alatt lévő VOLUME 
menüpontban beállíthatjuk a kapás 
hangjelzésének hangerejét.
Nyomjuk meg az OK gombot és 
a balra-jobbra nyíl segítségével 
végezzük el a beállítást. Ha a 
megfelelő hangerőt kiválasztottuk, 
a kapásjelző kapni fog erről egy 
üzenetet, a sikeres végrehajtásról 
pedig tájékoztatást kapunk a 
képernyőn.

<     Volume    >
50%

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK  
HANGMAGASSÁGA

Az ADVANCED MENU menüpont 
alatt lévő ALERT TONE 
menüpontban beállíthatjuk a kapás 
hangjelzésének hangmagasságát.
Nyomjuk meg az OK gombot és 
a balra-jobbra nyíl segítségével 
végezzük el a beállítást. Ha 

a megfelelő hangmagasságot kiválasztottuk, a kapásjelző 
kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig 
tájékoztatást kapunk a képernyőn.

<   Alert Tone  >
28%

ESZKÖZ ÁLLAPOTA

Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő DEVICE STATUS 
menüpontban az eszköz állapotára vonatkozó információkat 
találjuk. Az almenübe az OK gomb megnyomásával  
léphetünk be.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI  SZINTJÉNEK  
K IJELZÉSE

A BATTERY LEVEL menüpont alatt 
részletes információt találhatunk 
a kapásjelző elemeinek töltöttségi 
szintjéről.< Battery Level >

97%
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NÉMÍTÁS

LOPÁSGÁTLÓ
A csatlakoztatott kapásjelző eltávolításakor mind a kapásjelző, 
mind pedig a HUBB készülék hangjelzéssel figyelmezteti a 
felhasználót.

HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE

A RANGE TEST menüpont 
alatt a készülék hatótávolsága 
ellenőrizhető.
Az ellenőrzés megkezdéséhez 
használjuk az OK gombot. A 
HUBB készülék kijelzi a párosított 
kapásjelző által küldött jel erősségét 
és egy LED is működésbe lép.

A némító gomb egyszeri megnyomásával az összes 
csatlakoztatott kapásjelző csendes üzemmódba állítható. 
Ekkor sem a HUBB készülék, sem a kapásjelzők nem adnak 
hangjelzést.
A némító gomb kétszeri megnyomása a HUBB készüléket és a 
csatlakoztatott kapásjelzőket is hangos üzemmódba állítja.

<   Range Test  >
[Start]

ÉJSZAKAI  ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI

Az ADVANCED MENU menüpont 
alatt lévő NIGHTLIGHT 
menüpontban először a 
fényerősséget (BRIGHTNESS) 
tudjuk beállítani. Ez lehet kézi vagy 
automatikus.
Nyomjuk meg az OK gombot és 

a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a 
megfelelő opciót kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy 
üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a 
képernyőn.
Ezt követően az éjszakai üzemmód képernyőjének színét 
(NIGHTLIGHT COLOUR) állíthatjuk be. Nyomjuk meg az OK 
gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a 
beállítást. Ha a képernyő megfelelő színét kiválasztottuk, a 
kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról 
pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.
A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín választható:
kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét üzemmód 
(OFF)
A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín választható:
kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF)
Ha a COPY TO PORT menüpontban lévő opció bekapcsolt 
állapotban van, akkor az éjszakai üzemmódban beállított szín 
minden csatlakoztatott WOLF típusú mechanikus kapásjelzőn 
(hanger vagy swinger) is meg fog jelenni.
Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével 
végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő opciót kiválasztottuk, a 
kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról 
pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

< Nightlight Con>
[Enter]
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WOLF INTERNATIONAL LIMITED  
Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,  
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk 
T: +44 (0) 333 366 8888 
E: support@wolfint.co.uk 
www.wolfint.co.uk

A Wolf International ICON kapásjelző és HUBB 
eszköz funkcióinak, kezelési és használati 

útmutatójának fordításaiért kérjük, látogasson el a 
www.wolfint.co.uk/product-manuals/ weboldalra

Hibaelhárítási tájékoztató a www.wolfint.co.uk  
weboldalon található.

SZAVATOSSÁG
A szavatossággal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, látogasson 
el a www.wolfint.co.uk/product-warranty/ weboldalra. 
Kérjük, regisztrálja új Wolf termékét a www.wolfint.co.uk/ 
product-registration weboldalon.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS
Amennyiben segítségre van szüksége, az alábbi módon  
léphet velünk kapcsolatba: 
Telefon: +44 203 885 1230 
Email: support@wolfint.co.uk 
További információért kérjük, látogasson el a  
www.wolfint.co.uk/customer-support weboldalra.

Elérhető nyelve:  
Angol / Olasz / Francia / Német / Holland

E&OE

Product Code: WFIC006

Szabadalom-függő:
GB 1721169.9  I  GB 1721166.5  I  GB 1721158.2   

EP 18213109.4  I  EP 18213012.0  I  EP 18213022.9

Megfelelőség:
Safety EN 62368-1  I  RED 2014/53/EU  I  RoHS

www.wolfint.co.uk


