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KENMERKEN

• LCD scherm

• Ingebouwde zaklamp

• Indicator / kanaal-LED’s

•  Kleuren Rood, Groen, Blauw, Paars, Geel, 
Cyaan, Wit

• Kanalen - 24 - 12 draadloos +! 2 bedraad

• Piëzo-luidspreker

•  Elektronisch systeem om te detecteren 
of de apparaten nog verbonden zijn, 
om ervoor te zorgen dat u zich binnen 
de gepaste afstand van de apparaten 
bevindt.

• Aan / uit knop

• Kanalen koppelen / opslaan

• Volumeregeling

• Toonregeling

• Algemene dempknop

• Trilfunctie aan / uit

• IQ Port Alerts ontvangen

•  Volledig afgedichte weerbestendige 
elektronica

• Indicatie batteri jniveau

•  Extra lange batteri jduur 500 uur  
(in stand-by)

• Extreem bereik

• HUBB Link - IQ Port Accessory Control

• EVA-hoes

• Ingebouwde uitklapbare standaard

• Keykoord-bevestigingspunt

• Tijd / datum

• Waterbestendige koffer

• Logboek

•  Taalopties - Engels, Nederlands, Duits, 
Frans en Italiaans

•  Schermtijd aan: 5, 10, 20, 30 en 60 
seconden

•  Achtergrondverlichting - rood, groen, 
blauw, paars, geel, cyaan, wit en uit 

• Achtergrondcontrast 

• Toetsklik aan / uit

•  Garantie 3 jaar - registreer uw HUBB op 
www.wolfint.co.uk/product-registration/ 

BEETMELDER BEDIENING

• Beetmelder LED-kleuren 

• Beetmelder LED-verlichtingsniveau 

• Beetmelder LED-verlichtingsti jd 

•  Nachtlamp automatische / handmatige 
modus 

• Nachtlamp LED-kleur 

• Nachtpoortmodus 

• Slimme poortaanpassingen 

• Tooninstell ing 

• Volume-instell ing 

•  Instelniveaus voor rolgevoeligheid -  
8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot  
16 via HUBB Link - 2 mm, 6 mm, 12 mm, 
18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm 

•  Extra gevoeligheidsniveaus - 4 mm, 8 
mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 
mm en 300 mm 

• Indicatie batteri jniveau

• Signaalsterkte 

• Bivvy Light verbinding

• IQ-poort aan / uit 

• Dempen - Lokale demping op HUBB 

•  Anti-diefstal (waarschuwing wanneer 
beetmelder wordt uitgeschakeld) 

• Laatste beetmelding
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Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het 
batterijencompartiment te openen door 2 schroeven op 
de batterijklep los te draaien. Vervang altijd alle batterijen 
wanneer u nieuwe batterijen plaatst en schakel de 
beetmelder uit voordat u ze vervangt. Als u de HUBB een 
tijdje niet gaat gebruiken, is het raadzaam de batterijen te 
verwijderen in geval van lekkage.

BATTERIJEN PLAATSEN 

Om de HUBB terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen en alle 
gebruikersgegevens te wissen, 
zet u de HUBB uit en weer aan 
terwijl u de  sleutel ingedrukt 
houdt. Houd de toets ingedrukt 
totdat het volgende wordt 
weergegeven.

Als de HUBB is uitgeschakeld, houdt 
u  gedurende 2 seconden in.

Laat  los om de 
opstartprocedure te starten.

AAN

Goed batterijniveau

OK batterijniveau

Slecht batterijniveau

Houd vanuit een willekeurig 
scherm  gedurende 1 seconde 
vast. LED licht blauw op.

Laat  los om 
apparaat uit te 
schakelen.

UIT

FABRIEKINSTELL INGEN

ZAKLAMP
Houd vanuit een willekeurig scherm  om alle LED’s als 
zaklamp te verlichten. Waarschuwing - vermijd direct kijken 
in de LED’s wanneer deze branden.

UITKLAPBARE STANDAARD

Met de uitklapbare 
standaard kunt u 
de HUBB op uw 
Bivvy-tafel plaatsen 
of opvouwen zodat 
u deze in uw zak 
kunt plaatsen.

4 AA 1.5v 
batterijen

Uitklapbare 
standaard

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

Factory Default?
[Confirm]
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Op het hoofdscherm van HUBB 
wordt het batterijniveau van de 
HUBB weergegeven. Houd de 
OK-knop ingedrukt om de huidige 
tijd en datum weer te geven.  
[-] [+] Volume-instellingen. 

Druk vanuit het hoofdscherm 
op de OK-knop om het HUBB-
hoofdmenu te openen. Druk op 

 ofr  om door het menu  
te bladeren. 

Datum en tijd wijzigen.

Wanneer de tijd wordt 
weergegeven, druk op OK. Druk 
op  of  om de dag in te 
stellen en druk op OK. Druk 
op  of  om de maand in 
te stellen en druk op OK. Druk 
op  of  om het jaar in te 
stellen en druk op OK. Druk op 
de OK-knop om de tijd weer te 
geven. Druk op  of  om 
het uur in te stellen en druk op 
OK. Druk op  of  om de 
minuten in te stellen en druk 
op OK. Druk op  of  om 
seconden in te stellen en druk 
op OK. Datum en tijd zijn nu 
ingesteld.

HUBB INFO & T IJD DISPLAY HUBB HOOFDMENU 

Druk vanuit het hoofdscherm 
op de OK-knop om het HUBB-
hoofdmenu te openen. Druk op 

 of  om door het menu 
te bladeren en gebruik de 
OK-knop om de verschillende 
opties te openen. Voor de 

meeste opties drukt u op OK om te bewerken, gebruik 
 en  om de waarde aan te passen en vervolgens 

op de knop OK om de nieuwe waarde te bevestigen,  
of  om te annuleren.

Keuze Omschrijving

Geschiedenis Toont een l i jst met recente gebeurtenissen van al le gekoppelde 
kanalen.

LED-helderheid Pas de helderheid van al le LED’s aan.

Achtergrondverl ichting Verander de kleur van de schermverl ichting. 

Time-out van scherm Pas de ti jd van inactiviteit aan voordat het scherm wordt 
uitgeschakeld.

Contrast Pas het contrast van het scherm aan.

Toetsgeluid Schakel de kl ik in/uit die wordt geproduceerd wanneer een toets 
wordt ingedrukt.

Tri l functie Schakel de tr i l l ing in/uit die wordt geproduceerd wanneer 
waarschuwingen worden ontvangen.

Batteri jniveau Geeft een nauwkeurigere meting van het batteri jniveau van de 
HUBB weer.

Link reactie Past de reactiesnelheid van al le gekoppelde l ink-apparaten aan.

Ti jd datum Pas de ti jd en datum aan.

Taal Wijzig de weergegeven taal. Zie pagina 7 voor een l i jst met 
beschikbare talen.

Software Geeft de huidige softwareversie en het serienummer van de  
HUBB weer.

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

<     Time    >
[Set]

14/07/ 20
17:27:08

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

Scherm toont een lijst met 
recente gebeurtenissen van  
alle gekoppelde kanalen.  
Door de OK-knop te gebruiken 
om dit submenu te openen 
worden recente gebeurtenissen 
in chronologische volgorde 
weergegeven. Met de knoppen 
LINKS en RECHTS kunt u 
door eerdere gebeurtenissen 
navigeren.

VOLUME AANPASSEN

Druk vanuit het hoofdscherm of 
een waarschuwingsscherm op 

 of  dan zal het volume-
instelscherm openen, of klik 
op  of  dan past u het 
volume aan van alle geluiden 
gemaakt door de HUBB. Druk 
op OK om te bevestigen.

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

<     Volume    >
50%

< Event History>
[Show]

LED HELDERHEID

Pas de helderheid van alle LED’s 
aan. Gebruik de OK-knop om 
deze optie te bewerken.

< LED Brightness>
50%

T IME-OUT VAN HET  SCHERM

Pas de tijd van inactiviteit aan 
voordat het scherm wordt 
uitgeschakeld.  
60 seconden, 30 seconden,  
20 seconden, 10 seconden, 
5 seconden.

<Screen Timeout>
30 secs

CONTRAST

Pas het contrast van het scherm 
aan. Met de knoppen LINKS en 
RECHTS kunt u het contrast 
aanpassen van het scherm.<    Contrast   >

42%

ACHTERGRONDVERL ICHTING

Verander de kleur van het 
achtergrondverlichtingsscherm.

7 kleuren beschikbaar:

Groen, blauw, cyaan, geel,  
paars, rood, wit en uit.

<   Backlight  >
Green
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L INKRESPONS
Past de reactiesnelheid van alle 
gekoppelde link-apparaten aan. 
Het Elektrische systeem om te 
detecteren wanneer de apparaten 
nog zijn gekoppeld  zorgen ervoor 
dat u zich binnen de gepaste 
afstand van de apparaten bevindt. 
Dit wordt handmatig gedaan.

<  Link Response >
50%

TAAL

Stel de schermtaal in. Engels, 
Frans, Duits, Nederlands & 
Italiaans.

<    Language   >
English

TOETSGELUID

Schakel de klik aan/uit die wordt 
geproduceerd wanneer er een 
toets wordt ingedrukt.

<   Key Click  >
Set: [On]

TR ILFUNCTIE  AAN /  U IT

Schakel de tril l ing aan/uit die 
wordt geproduceerd wanneer 
waarschuwingen worden 
ontvangen. Zet de HUBB op 
Vibratie Aan of Uit.

<  Rumble Alert >
Set: [On]

BATTERIJNIVEAU

Geeft een nauwkeurigere meting 
van het batterijniveau van de 
HUBB weer.

Ongeveer 500 uur stand-by.< Battery Level >
97%

SOFTWARE

Geeft de huidige softwareversie 
en het serienummer van de  
HUBB weer.

<    Software   >
V2.0.8  SN:FF05

INDICATOR /  KANAAL-LEDS

Rood, Groen, Blauw, Paars,  
Geel, Cyaan, Wit.

24-12 Draadloos + 12 Bedraad.
WOLF ICON HUBB

[Menu][-] [+]

IQ PORT ACCESSOIRE BEDIENING

IQ Port – Verbind met andere 
ICON-accessoires.

WOLF ICON HUBB
[Menu][-] [+]
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APPARAAT KOPPELEN APPARAAT ONTKOPPELEN

Op de meeste schermen zal 
een druk op een kanaaltoets de 
informatie van het gekoppelde 
apparaat weergeven. Als het 
weergegeven kanaal niet is 
gekoppeld houdt 5 seconden 
ingedrukt om de koppelingsmodus 
te openen.

Druk op de OK-knop om het 
koppelingsproces te starten.

Houd de juiste knop 
(koppelingsknop) op het andere 
apparaat ingedrukt om het 
koppelen te activeren.

Als het koppelen is gelukt wordt 
dit weergegeven. Druk op de 
OK-knop om het koppelen te 
bevestigen.

Wanneer een apparaat 
wordt gedetecteerd wordt dit 
weergegeven. Als het koppelen 
niet lukt keert de HUBB terug naar 
de vorige staat en wacht op een 
nieuwe poging.

Druk op de OK-knop om het 
verwijderen van het apparaat 
van dit kanaal te bevestigen.

Houd in het kanaalinfo-scherm 
de corresponderende kanaaltoets 
5 seconden ingedrukt om het 
scherm voor ontkoppelen te 
openen.

Op de meeste schermen zal 
een druk op een kanaaltoets de 
informatie van het gekoppelde 
apparaat weergeven.

Het kanaalnummer en de naam 
van het apparaat worden 
linksboven weergegeven.

Het batterijniveau, de 
signaalsterkte en andere 
statuspictogrammen van het 
apparaat worden rechtsboven 
weergegeven.

Het laatste gebeurtenis voor 
dit apparaat wordt linksonder 
weergegeven en de tijd van de 
gebeurtenis rechtsonder.

Verdere informatie met 
betrekking tot de andere 
statuspictogrammen is 
te vinden op de website:

www.wolfint.co.uk

KANAALINFO

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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WAARSCHUWINGENKANAALMENU

Houd in het kanaalinfo-scherm 
de corresponderende kanaaltoets 
ingedrukt om het kanaalmenu te 
openen. 

Meer informatie over het 
kanaalmenu is te vinden op 
pagina 11..

WAARSCHUWINGSTYPE SCHERM GELUID

Vooruit
 > > >
1 Qi

07 21

Enkele toon op 
door de gebruiker 
geselecteerde 
toonhoogte

Terugloper
 < < <
1 Qi

07 21
Wisselende 
toonhoogte

Trill ingen
 
1 Qi

07 21

Wisselende toon op 
door de gebruiker 
geselecteerde 
toonhoogte

IQ verwijderd
 

x x
1 Qi

07 21
 Doordringende 

veiligheidstoon

IQ Trigger
 

1 Qi
07 21
 Doordringende 

veiligheidstoon

Lokaal dempen uit
 
1 Qi

07 21
Kort deuntje 

Lokaal dempen aan
 x x

x
1 Qi

07 21
Geen toon

Uitschakelen
 ! !

1 Qi
07 21

Tweetonige melodie 
gespeeld

Stroomvoorziening 
kritiek  ! !

1 Qi
07 21

Tweetonige melodie 
gespeeld

PIR Trigger
 
1 wsi

07 21
 Doordringende 

veiligheidstoon

KANAALGROEP SELECTEREN

Druk op  of  om 
te wisselen tussen 
kanaalgroepen 1-6 of 7-12. 
Druk op OK om te bevestigen.

Druk in het hoofdscherm op .

Kanaalgroep Opdrachten

[ 1 < >6 ]
Kanaal:       1 2 3 4 5 6
Groep:  1 2 3 4 5 6

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

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

<  Device Menu  >
[Enter]

Channel Group
[7< >12]

BEREIK

Tot 2 km in de zichtli jn.
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IQ PORT ALERTS

Een IQ-poortaccessoire dat 
is aangesloten op de Alarm 
IQ-poort kan worden in- / 
uitgeschakeld met de HUBB.

Hoogwaardige luidspreker die 
geluid produceert over een breder 
frequentiebereik en met een 
grotere output in het lage bereik.

PIEZO-LUIDSPREKER

Bij de meeste schermen zal een 
enkele druk op  de DEMP 
functie starten Alle gekoppelde 
apparaten worden gedempt, 
indien van toepassing. 

Als sommige gekoppelde 
apparaten niet bereikbaar zijn 
wordt het dempen als onvolledig 
gerapporteerd. 

Sommige van uw apparaten 
communiceren mogelijk niet met 
de HUBB en zijn mogelijk niet 
bijgewerkt.

Bij de meeste schermen zal 
een snelle dubbele druk op  
de reeks voor het opheffen 
starten. Op alle gekoppelde 
apparaten worden de demping 
opgeven, indien van toepassing.

Als sommige gekoppelde 
apparaten niet bereikbaar 
zijn wordt het opheffen van 
het dempen als onvolledig 
gerapporteerd. 

Sommige van uw apparaten 
communiceren mogelijk niet met 
de HUBB en zijn mogelijk niet 
bijgewerkt.

DEMPEN (ALGEMEEN) DEMPEN OPHEFFEN (ALGEMEEN)

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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AANPASSING VAN DE BEET-
MELDERS VANAF DE HUBB
APPARAAT MENU

Wanneer de HUBB is gekoppeld met beetmelders drukt u op 
het overeenkomstige alarmkanaal om instellingen te wijzigen. 
Houd de kanaalknop ingedrukt totdat ` Menu ‘op het scherm 
wordt weergegeven. Bij activering van de beetmelder moet 

de toon worden gerepliceerd op 
de HUBB en moeten de HUBB-
LED’s de waarschuwingskleur 
nabootsen die op de beetmelder 
wordt weergegeven. Afhankelijk 
van de instellingen van de 
HUBB trilt de HUBB ook bij een 

beetmelding. Wanneer ` Menu ‘wordt getoond gebruik de 
OK-knop om het submenu te openen. Ga naar `Gevoeligheid 
‘om de gevoeligheid van de aangesloten beetmelder aan 
te passen. Bij het bevestigen van deze optie wordt er een 
bericht naar de beetmelder gestuurd. Wanneer dit lukt wordt 
u hiervan op het scherm op de hoogte gesteld.

INSTELNIVEAUS VOOR  
ROLGEVOELIGHEID

8 gevoeligheidsniveaus, 
uitbreidbaar tot 16 via HUBB Link

2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 
mm, 35 mm, 60 mm of 100 mm.

Extra gevoeligheidsniveaus

4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm, 30 
mm, 40 mm, 80 mm of 300 mm.

<  Device Menu  >
[Enter]

<  Sensitivity  >
12 mm

KLEUREN VAN LED-VERL ICHTING
Ga naar Alarm Kleur ‘om de kleur 
te wijzigen die wordt gebruikt om 
een beetmelding weer te geven 
op de beetmelder en HUBB.

7 kleuren: blauw, cyaan, geel, 
paars, wit, groen, rood, stealth-
modus (uit)

<  Alert Colour  >
Blue

BEETMELDER LED HELDERHEID

Ga naar `LED Sterkte ‘om de 
helderheid van de LED’s op de 
beetmelder te wijzigen.< LED Brightness>

73%

GEAVANCEERD MENU

Gebruik de terug-knop om het 
`Menu‘ te verlaten. Ga naar 
‘Geavanceerd Menu’ en gebruik 
de OK-knop om dit menu te 
openen.

< Advanced Menu >
[Enter]

ALERT  T IMEOUT
Ga naar ‘Timeout Alert‘ om de tijd 
aan te passen dat de LED aan 
blijft op de beetmelder. 

60 seconden / 30 seconden / 20 
seconden / 10 seconden /  
5 seconden.

< Alert Timeout >
30 secs
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APPARAATSTATUS

DEMPENGa naar optie ‘Nachtlicht kleur’ en pas aan zoals gewenst.

Beschikbare kleuren: Rood - Groen - Blauw - Cyaan - Geel - 
Paars - Wit en uit.

Ga naar ‘Nachtlicht naar poort’. Als deze optie is 
ingeschakeld, moet de Nachtlicht-kleur worden gekopieerd 
naar een aangesloten Wolf-hanger of swinger.

Gebruik de terug-knop om het ;Geavanceerd Menu’ te 
verlaten. Navigeer naar de optie getiteld `Toestel Status’ en 
open het submenu met de OK-toets.

ANTI  DIEFSTAL
Wanneer u de aangesloten beetmelder uitschakelt hoort u 
een toon op de melder en HUBB om diefstal te voorkomen.

INDICATIE  BATTERIJNIVEAU

Navigeer naar de optie 
`Batterij niveau’. Dit geeft een 
gedetailleerde meting van het 
batterijniveau van de alarmen.

BEREIK  TEST
Navigeer naar de optie `Afstandtest‘ 
en gebruik de knop OK om de test 
te starten. Wanneer een verbinding 
tot stand is gebracht, zal de 
HUBB de signaalsterkte van de 
aangesloten melder rapporteren en 
ook aangeven dat de LED werkt.

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle 
aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de 
HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk 
op de Mute-knop zou het dempen op de HUBB en alarmen 
ongedaan moeten maken.

ALERT  VOLUME

Ga in ‘Geavanceerd Menu’ naar 
‘Volume’ om het volume van de 
beetmelder aan te passen.

<     Volume    >
50%

WAARSCHUWINGSTOON

Ga in het ‘Geavanceerd 
Menu’ naar ‘Alert Toon’ om de 
toonhoogte van het alarm en de 
HUBB aan te passen.

<   Alert Tone  >
28%

NACHTL ICHTINSTELL INGEN

Ga in ‘Geavanceerd Menu’ naar 
`Nachtlicht Instelling’. Zoek de 
eerste optie met de titel  
‘Nachtlicht Sterkte’ en pas  
deze naar wens aan.

< Nightlight Con>
[Enter]

< Battery Level >
97%

<   Range Test  >
[Start]
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DEMPEN
Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle 
aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de 
Qr HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele 
druk op de Mute-knop zou het dempen op de Qr HUBB en 
Alarms ongedaan moeten maken.

ANTI  DIEFSTAL
Bij het uitschakelen van een aangesloten beetmelder moet 
een toon worden afgespeeld op het alarm en Qr HUBB ter 
voorkoming van diefstal.

AANPASSING VAN DE BEET-
MELDER VANAF Qr HUBB

Navigeer naar de optie `Batterijniveau ‘. Dit geeft een 
gedetailleerde meting van het batterijniveau van de 
beetmelder.

INDICATIE  BATTERIJNIVEAU

De Qr HUBB repliceert de toonhoogte van de gekoppelde 
beetmelder(s).

TOONINSTELL ING

Navigeer naar de optie `Bereik test ‘en gebruik de knop 
OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot 
stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de 
aangesloten beetmelder rapporteren en ook aangeven dat 
de LED werkt.

SIGNAALSTERKTE

Qr HUBB kan andere apparaten koppelen om ook de bivvy 
light te activeren wanneer het apparaat actief is.

BIVVY L IGHT L INK

IQ PORT AAN /  U IT

KLEUREN VAN LED-VERL ICHTING

Repliceert de kleur van LED’s.
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WOLF 
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

Informatie over het oplossen van problemen is  
beschikbaar op www.wolfint.co.uk

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u naar 
www.wolfint.co.uk/product-warranty/ 
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert op 
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met ons 
opnemen via: Telefoon: +44203885 1230 
E-mail: support@wolfint.co.uk 
Meer informatie is te vinden op 
www.wolfint.co.uk/customer-support/

Beschikbare talen: 
Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

Product Code: WFIC006

Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9  I  GB 1721166.5  I  GB 1721158.2   
EP 18213109.4  I  EP 18213012.0  I  EP 18213022.9

Voldoet aan:

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

www.wolfint.co.uk


