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LEÍRÁS
A készlet két részből áll: A vevő készülékből (125*70*35 mm), amelyen hangszóró és piros és zöld lámpa található, valamint két
darab vezeték nélküli fegyverből (tőr vagy párbajtőr) és két jeladóból.
A kódolt jeladó a fegyver markolatában található. Nincs szükség testvezetékre. A vevő készülék csak két fegyver jelét képes
venni egyszerre. A fegyverek másik fegyverekkel kicserélhetőek a megfelelő eljárás ismeretében (lásd: „Fegyver felismertetési
folyamat”). A doboz tetején lévő kapcsoló segítségével tőr és párbajtőr módok közül lehet választani.
FEGYVER FELISMERTETÉSI FOLYAMAT
Ezt a folyamatot az első bekapcsolás alkalmával kell elvégezni. Ekkor kell összepárosítani a két fegyvert a vevő készülékkel. A
fegyverek másik fegyverre való kicserélésekor is ezt a műveletet kell elvégezni.
A vevő készülék alap esetben nincs összepárosítva a jeladókkal.
Kövesse a következő lépéseket:
1. A vevő készülék ki van kapcsolva (a led nem világít). Nyomja be a piros gombot legalább négy másodpercig, és engedje
el. A piros lámpa villogni fog.
2. Két másodpercen belül háromszor szúrjon a piros fegyverrel, így a fegyvert felismeri a vevő készülék, és a piros lámpa
abbahagyja a villogást.
3. Ismételje meg ugyanezt a kék fegyverrel, amikor a zöld lámpa villog. Sikeres beállítás esetén a zöld lámpa abbahagyja a
villogást.
Ezen a ponton a rendszer használatra kész.
RENDSZER BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A fegyverekben található jeladó készülékeket nem kell ki- és bekapcsolni. A fegyvereben 12 voltos elem található. Megjegyzés: a
párbajtőr fegyverben 6 voltos elem van. A vevő készüléket aktiválhatja ha a piros gombot benyomva tartja nem több, mint 1
másodpercig (a sárga led fog lassan villogni). Ha 20 percig nem kap jelzést, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha ki szeretné
kapcsolni a vevő készüléket, nyomja be a piros gombot legalább 2 másodpercig.
PONTOZÁS (PÁRBAJTŐR MÓD)
Ezt a módot a kapcsoló bal állásba való állításával lehet kiválasztani.
Amikor a vivó eltalálja az ellenfelét, a vevő készülék piros vagy zöld színben világít. Ahhoz hogy a találat érvényes legyen,
minimum 4 millimásodpercig benyomva kell maradjon a párbajtőrtőr hegye. Ha mindkét vivó egyszerre talál 40
millimásodpercen belül, akkor együttes találatot jelez a vevő készülék. A piros és a zöld lámpa is kigyullad. Ha a második találat
40 millimásodpercen kívül történik, csak az első találatot jelzi. Találat után a készülék 2 másodpercig kizárja a találat lehetőségét.
PONTOZÁS (TŐR MÓD)
Ezt a módot a kapcsoló jobb állásba való állításával lehet kiválasztani.
Amikor a vivó eltalálja az ellenfelét, a vevő készüléken piros vagy zöld led világít. Ahhoz hogy a találat érvényes legyen, minimum
15 millimásodpercig benyomva kell maradjon a tőr hegye. Ha mindkét vivó egyszerre talál 300 millimásodpercen belül, akkor
együttes találatot jelez a vevőkészülék. A piros és a zöld lámpa is kigyullad. Ha a második találat 300 millimásodpercen kívül
történik, csak az első találatot jelzi a gép. Találat után a készülék 2 másodpercig kizárja a találat lehetőségét.
PONTOZÁS JELZÉSÉNEK JAVÍTÁSA
Ha javítani szeretné a pontozás láthatóságát, lehetséges egy időben több vevő készülék használata. Ebben az esetben a
fegyvereket a fent leírtaknak megfelelően egy másik vevő készülékkel is fel kell ismertetni.
ELEMEK CSERÉJE
A vevő készülékben található 9 voltos elem használati időtartama maximum 100 óra normál használat esetén.
Amikor a feszültség 7 volt alá esik, ki kell cserélni. Ezt a sárga led gyorsabb villogása jelzi. Ezalatt a feszültségi szint alatt készülék
szabálytalanul pontozhat. Cserélje a vevő készülék elemét ki egy jó minőségű alkáli típusú elemre, a panelen lévő 4 csavar
kicsavarását, és a panel eltávolítását követően. Külső hálózati adapter DC 12 V, 3 VA használata is lehetséges, a vevő készülék
tetején található jack csatlakozó segítségével. A fegyverben található 12 voltos elem élettartama a használattól függ. Egy kis
csavarhúzó segítségével a markolatban található elemház könnyen kihúzható és az elem kicserélhető.

