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�JELLEMZŐK
• Nagy érzékenységű görgő 

•  Görgő kerék érzékelés - 5 érzékenységi szint

• Ejtős kapás érzékelés 

• Téves riasztás kiküszöbölése

•  Erős fényű dupla LED-ek 4 változtatható színnel - zöld, kék, 
sárga vagy piros

•  A LED-ek jelzik az előre és hátrafelé történő zsinórmozgást is – 
villogó jelzés a zsinór beesésekor

•  A LED fényjelzés ideje állítható, vagy diszkrét módban 
üzemeltethető (LED-ek kikapcsolása)

• Piezo hangszóró

•  Automatikus éjszakai üzemmód - 4 változtatható szín, 
automatikus vagy manuális beállítás a HUBB-on keresztül

• Fényérzékelő (automatikus elhalványítás)

•  Jelző Port – intelligens LED vezérlés, színváltozás kapás 
érzékelésekor

• IQ Port – más ICON kiegészítők is összekapcsolhatók

•  HUBB/Qr HUBB kapcsolat – parancsok átvitele és fogadása a 
HUBB-ra

• Párosítási gomb

• Menügomb

• Rendkívüli, akár 2km-es átviteli/fogadási hatótáv

• Teljesen zárt, vízálló elektronika

• Elemtöltöttség kijelzése

• Jelzés típus – esemény küldése a HUBB-ra

• Némítás - 60 másodperc választható

• Be/Ki – érzékenység állító gomb

• AUTO Be/Ki

• Csúszásmentes gumiborítás & bottartó felület

•  Rozsdamentes acél menetes csavarszár & záróanya & 
összenyomható gumialátét

• Elem élettartam - 1000 óra készenléti üzemmódban

• Beta Light Slots - 6mm x 2mm-es izotóp vájatok

• Gumi zárókupakok

• Hatótáv ellenőrzés

• Lecsatlakozás riasztás küldése a HUBB-ra - Lopásgátló

•  Állítható fényerő - a LED-ek fényerejét különböző horgászati 
helyzetekhez állíthatjuk be

• Hangerő - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is

• Hangmagasság - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is

• Érzékenység - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is 

•  Különböző hangjelzés a zsinór előre mozgása és visszaesése 
esetén

•  Kapás utánjelzés ideje - 30 másodperc, a HUBB-on keresztül 
állítható

•  Az energiatakarékos üzemmód csak akkor elérhető, ha nem 
kapcsolódik Hubb-hoz. A Hubb-bal történő párosítást követően 
az energiatakarékos üzemmód ismét bekapcsolható a kapásjelző 
teljes újraindítását követően.

•  2 év szavatosság opcionális 3. évvel, ha a terméket regisztrálja 
a www.wolfint.co.uk/product-registration/ weboldalon.
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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. A kapásjelző nedves környezetben történő használatát 
követően hagyjuk azt meleg helyen kiszáradni, illetve 
elkerülendő az elemek szivárgását, használat után célszerű 
azokat eltávolítani a következő beüzemelésig. 
Legyünk óvatosak, amikor a kapásjelzőt bottartóhoz vagy 
leszúróhoz csatlakoztatjuk, kerüljük a túlhúzást és a  
menet megszakítását.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI  SZINTJE
A kapásjelzőben lévő  
elemek töltöttségi  
szintjének kijelzéséhez  
nyomjuk meg a   

 gombot.

ELEMEK BEHELYEZÉSE

Megfelelő töltöttségi 
szint

Elfogadható töltöttségi 
szint

Gyenge töltöttségi 
szint

GUMI ZÁRÓKUPAKOK
Amikor nem használjuk az IQ Port-
ot vagy az intelligens LED Port-ot, a 
gumi zárókupakokat mindig helyezzük 
be a portokba. Amikor nincs rájuk 
szükség, helyezzük azokat a kapásjelző 
hátoldalán található tartókba.

3 db  
AA 1.5v 
elem

Elemtartó 
rekesz 
fedele

A kapásjelző 
bekapcsolásához nyomjuk 
meg a gombot, amíg a LED 
fények kék színre nem 
váltanak.

A kapásjelző 
kikapcsolásához nyomjuk 
meg a gombot, amíg a LED 
fények kék színre nem 
váltanak.

FIGYELEM: a keménytok 
nem kapcsolja ki a 
kapásjelzőt.

BEKAPCSOLÁS
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ESZKÖZ NÉMÍTÁSA 
A gomb megnyomásával a kapásjelzőt ideiglenesen le lehet 
némítani. A kapásjelző némításra kerül 60 másodpercig.

VEZÉRLŐGOMBOK
A kapásjelző vezérlőgombjait számos funkció beállítására 
használhatjuk.

     A hangerő gomb a kapás 
hangjelzésének hangerejét 
szabályozzm.

    A hangmagasság gomb a kapás  
hangjelzésének hangszínét szabály.

ÉRZÉKENYSÉGI �SZINT�VEZÉRLŐ�

A Q2 érzékenységi szintjét a menügomb megnyomásával 
állíthatjuk be.

Nyomjuk meg a gombot, majd engedjük el, 
1 LED villanás 2mm-es érzékenységet jelöl

Nyomjuk meg újra a gombot, majd engedjük el, 
2 LED villanás 6mm-es érzékenységet jelöl 

Nyomjuk meg újra a gombot, majd engedjük el, 
3 LED villanás 18mm-es érzékenységet jelöl

Nyomjuk meg újra a gombot, majd engedjük el, 
4 LED villanás 35mm-es érzékenységet jelöl

Nyomjuk meg újra a gombot, majd engedjük el, 
5 LED villanás 60mm-es érzékenységet jelöl.

EJTŐS�KAPÁS
Ejtős kapás esetén egy kétszólamú hangjelzés hallható és a 
LED-ek villognak.

ESZKÖZ NÉMÍTÁSÁNAK FELOLDÁSA
A  gomb egyszeri megnyomásával a kapásjelző némítása 
megszűnik.

PÁROSÍTÁS
Amikor a vevőegység készen áll a HUBB-bal történő párosításra 
(lásd: vevőegységre vonatkozó utasítások), nyomjuk meg 
és tartsuk lenyomva a  gombot, amíg a LED jelzőfény kék 
színűre nem vált, majd engedjük el. Ez jelzi a párosítást.

GYÁRI  BEÁLLÍTÁSOK
A gyári beállításaihoz való visszatéréshez, illetve a felhasználó 
adatainak törléséhez kapcsoljuk ki az eszközt, majd kapcsoljuk 
be újra és ezalatt tartsuk lenyomva a  gombot. A LED-ek 
felvillanása után engedjük fel, ezután egy jelzőhangot fogunk 
hallani, ami a visszaállítás megerősítését jelzi.
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TÉVES RIASZTÁS KIKÜSZÖBÖLÉSE 
ZSINÓR HÁTRASIKLÁS MIATT
A kapásjelző ki tudja küszöbölni a zsinór hátrasiklása miatti 
téves riasztásokat. A kapásjelző csak abban az esetben szólal 
meg, ha a zsinór egy irányba elmozdul akkora távolságra, amit 
az érzékenység állítóval beállítottunk. Ha előre kimozdul, majd 
hirtelen visszaesik (pl. szeles időjárás esetén), a jelző nem 
ad hangot. A zsinórnak ellentétes irányba 4mm-el többet kell 
elmozdulnia ahhoz, hogy a kapásjelző jelzést adjon.

RIASZTÁSOK
RIASZTÁS TÍPUSA LED JELZŐFÉNYEK HANGJELZÉS

Elhúzós kapás
 

Folyamatos fényjelzés

Egyszólamú hangjelzés 
a felhasználó 
által kiválasztott 
hangmagasságon.

Ejtős kapás
 

Villogó fényjelzés

Változó 
hangmagasságú 
hangjelzés.

IQ Üres 
IQ Bekapcsolás

 
Folyamatos riasztási szín

Éles biztonsági 
figyelmeztető 
hangjelzés.

Kritikus töltöttségi szint
 

Villogó piros jelzés

Nincs hangjelzés.

LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI

A LED jelzőfények 
színeit a konfigurációs 
menüben állíthatjuk 
be a hangerő gomb 
segítségével. 
4 szín választható:
Kék 
Sárga 
Zöld 
Piros 
Diszkrét mód (OFF)
Nyomjuk meg a 
menü gombot a LED 
világítás színének 
beállításához.

A menü gomb megnyomásával és lenyomva tartásával 
beléphetünk a konfigurációs menübe, melyet LED jelzőfény 
fehérre váltása és egy speciális hangjelzés jelez.

MENU GOMB
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LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE
 A menü gomb megnyomásával és lenyomva tartásával 
beléphetünk a konfigurációs menübe, melyet LED jelzőfény 
fehérre váltása és egy speciális hangjelzés jelez.  
A konfigurációs menüben a némítás funkció kiválasztására 
szolgáló gombbal kapcsolhatjuk az éjszakai LED jelzőfények 
fényerejét magas vagy alacsony fokozatra. 
Választható üzemmódok:
 Kapásjelző LED 100% Éjszakai fény 100% 
 Kapásjelző LED 10% Éjszakai fény 100% 
 Kapásjelző LED 100% Éjszakai fény 10% 
 Kapásjelző LED 10% Éjszakai fény 10%

A menü gomb 
megnyomásával és 
lenyomva tartásával 
beléphetünk a 
konfigurációs menübe, 
melyet LED jelzőfény 
fehérre váltása és egy 
speciális hangjelzés 
jelez. 
A konfigurációs 
menüben a hangjelzés 
kiválasztására szolgáló 
gombbal állíthatjuk 
be az éjszakai LED 
jelzőfények színét. 

4 szín választható: 
Kék - Sárga - Zöld - Piros - Ki.
Nyomjuk meg a menü gombot az éjszakai világítás színének 
beállításához.

ROZSDAMENTES ACÉL MENETES 
SZÁR ZÁRÓANYÁVAL ÉS  
ÖSSZENYOMHATÓ�GUMIGYŰRŰVEL

Az eszköz rendelkezik 
egy 3/8-os rozsdamentes 
acél menetes szárral, 
illetve záróanyával 
és összenyomható 
gumigyűrűvel a bottartóhoz 
vagy leszúróhoz történő 
csatlakoztatáshoz. 
Legyünk óvatosak, amikor 
a kapásjelzőt bottartóhoz 
vagy leszúróhoz 
csatlakoztatjuk, kerüljük  
a túlhúzást.

IQ PORT

Összekapcsolás más, vezetékes ICON kiegészítővel.

INTELLIGENS LED PORT

Intelligens LED vezérlés, színben harmonizáló LED fények 
2 opcióval *kizárólag WOLF kapásjelzők használata esetén. 
(Működik néhány 3. fél által gyártott kapásjelzővel is).

ÉJSZAKAI  ÜZEMMÓD VILÁGÍTÁS 
SZÍNE
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A kapásjelző görgőjének 
érzékenysége .
2mm, 6mm, 18mm, 35mm  
or 60mm. 

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

<  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 Q 
ípusú 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 KIJELZÉSE

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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NÉMÍTÁS
A némítás gomb egyszeri lenyomásával az összes kapcsolt 
kapásjelzőt némíthatjuk. Ezen funkció bekapcsolásakor sem a 
Qr HUBB-nak, sem a kapásjelzőnek nem kell hangjelzést adnia. 
A némítás gomb kétszeri lenyomása feloldja a Qr HUBB és a 
kapásjelző némítását is.

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

A�KAPÁSJELZŐ�BEÁLLÍTÁSA�
QR HUBB-RÓL

Ez a funkció a párosított kapásjelzőkben lévő elemek töltöttségi 
szintjéről ad részletes információt.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI  
SZINTJÉNEK KIJELZÉSE

A Qr HUBB megismétli a csatlakoztatott/párosított kapásjelző 
hangjelzését.

HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA

A Qr HUBB készülék kijelzi a párosított kapásjelző által küldött 
jel erősségét és a LED működését.

RÁDIÓ�JELERŐSSÉG

A Qr Hubb kapcsolódni tud más eszközökhöz, hogy bekapcsolja 
a sátorlámpát, amikor az eszköz aktív.

SÁTORLÁMPA KAPCSOLAT

IQ PORT BE/KIA LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI
Megismétli a LED fények színeit.
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Product Code: WFIC005

www.wolfint.co.uk

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

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


