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KENMERKEN

• Indicator / kanaal-LED’s
• K leuren Rood, Groen, Blauw,

BEETMELDER BEDIENING
Paars, Geel,

Cyaan, Wit

• Kanalen - 6
• Mylar-luidspreker
• Aan / uit knop
• Kanalen koppelen / opslaan
• Volumeregeling
• Toonregeling
• Algemene dempknop
• Volledig afgedichte weerbestendige elektronica
• Indicatie batterijniveau
• Extra lange batterijduur
• Extreem bereik
• HUBB Link - IQ Port Accessory Control
• Keykoord-bevestigingspunt
• Waterafstotend
• G arantie 2 jaar - Registreer u Qr HUBB op

• Beetmelder LED-kleuren
• Tooninstelling
• Indicatie batterijniveau van apparaat
• Signaalsterkte
• Bivvy Light Link
• IQ-poort aan / uit
• Dempen - Lokale demping gerepliceerd op HUBB
• Anti-diefstal (waarschuwing wanneer uitgeschakeld)
• Laatste beetmelding

www.wolfint.co.uk
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BATTERIJEN PLAATSEN

AAN
Als de HUBB is uitgeschakeld, houdt u
4 seconden in.

gedurende

Uitklapbare
standaard

3 AA 1.5v batterijen
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.

Goed
batterijniveau
Laat

OK
batterijniveau

Slecht
batterijniveau

los om de opstartprocedure te starten.

UIT
Houd vanuit een willekeurig
gedurende 3
scherm
seconden vast. LED licht
blauw op.
los om apparaat uit
Laat
te schakelen.
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APPARAAT KOPPELEN

VOLUME AANPASSEN
Druk vanuit het startscherm of een
waarschuwingsscherm op ▲ of ▼ om het
volume aan te passen.

Gebruik bij het kanalen kiezen ▲ en
▼ om een niet-gekoppeld kanaal te
selecteren aangegeven door een snel
knipperende rode indicator. Houd
in om het koppelen te starten.
Start de koppelingsprocedure op het
andere apparaat. Als het koppelen is
gelukt keert de Qr HUBB terug naar de
kanaalkeuzemodus en speelt een toon.

DEVICE UNPAIRING
Geen Volume

20% Volume

40% Volume
Gebruik bij het kanalen kiezen ▲ en ▼
om een gekoppeld kanaal te selecteren
aangegeven door een pulserende
in om de
indicator-LED. Houdt
koppeling te verwijderen.
De indicator knippert rood om aan te
geven dat hij klaar is om deze koppeling
te verwijderen. Druk op OK om te
bevestigen, of wacht tot de modus
verloopt als u wilt annuleren.

60% Volume

80% Volume

100% Volume

▲ of ▼ past het volume van de Qr HUBB aan. Een druk op
de ?? -knop schakelt de trilwaarschuwingen aan of uit zoals
aangegeven door de apparaatoptie-LED. Druk op OK om de
wijziging in de instellingen te bevestigen.

Na verwijdering keert de Qr HUBB terug naar de
kanaalselectiemodus waarbij het niet-gekoppelde kanaal
wordt aangegeven met een snel knipperende rode indicator.
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ALGEMENE MUTE

FABRIEKSINSTELLINGEN

zal de algemene demping starten, en een
Een druk op
snelle dubbele druk zal de algemene demping opheffen.
Een LED wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen
mute en unmute. Wit staat voor dempen en groen voor
demping opheffen.

Om de Qr HUBB terug te zetten
naar de fabrieksinstellingen en alle
gebruikersgegevens te wissen zet u
de Qr HUBB uit en vervolgens weer
sleutel indrukt.
aan terwijl u de
Wanneer alle kanaal-LED’s blauw
sleutel
worden laat dan alleen de
knop ingedrukt.
los en houdt de
Nadat de blauwe LED’s hebben
geknipperd en zijn uitgeschakeld
kan de Qr HUBB weer worden
in te drukken.
ingeschakeld door

KANAAL SELECTEREN

Alle gekoppelde
apparaten gaan op
dempen/ demping
opheffen.
De bijbehorende LED zal
wit / groen knipperen
terwijl de communicatie
bezig is.

Wanneer de
communicatie succesvol
is zullen de kanaalLED’s continu wit /
groen worden om aan
te geven dat het kanaal
op dempen of demping
opheffen is gezet.

Als sommige gekoppelde apparaten niet bereikbaar zijn
is het mogelijk dat ze niet worden gedempt. Wanneer dit
gebeurt zal de bijbehorende LED afwisselend wit / groen
en rood zijn.

Druk vanuit inactiviteit op OK om de
kanaalzoekmodus te openen. Het
laatste kanaal dat een waarschuwing
ontvangt wordt standaard geselecteerd
en de bijbehorende kanaalLED knippert in de geselecteerde
waarschuwingskleur. Als het kanaal
niet is gekoppeld knippert de kanaalLED snel rood.
De ▲ en ▼ toetsen worden gebruikt
om tussen de verschillende kanalen te
navigeren.
De apparaatoptie-LED gaat branden indien van toepassing
voor dit apparaat. De LED gaat rood branden om aan te
geven dat de apparaatoptie-schakelaar is uitgeschakeld of
groen om aan te geven dat de schakelaar is ingeschakeld.
Zie ‘Apparaten wisselen’ voor meer informatie.
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APPARAAT WISSELEN

KANAALINFO
Houd vanuit de kanaalkeuzemodus de OK-knop ingedrukt
om informatie over het aangesloten apparaat weer te
geven. De Qr HUBB wisselt tussen weergave van de RFsignaalsterkte en het batterijniveau van het aangesloten
apparaat totdat de OK-knop wordt losgelaten.

Druk vanuit de kanaalselectiemodus tweemaal op de knop
om de apparaatoptie van het gekoppelde apparaat te
wisselen. Het effect van deze wisseling hangt af van het type
apparaat dat aan dat kanaal is gekoppeld. Hieronder volgt een
generalisatie van producten en het bijbehorende effect.
Soort apparaat

Effect

Beetmelders

Schakel IQ-poort in / uit

Lichtaccessoires

Schakel het licht aan / uit

Bewegingssensoren

Schakel het apparaat tussen stand-by
en actief

Tijdens de communicatie knipperen de kanaal-LED en de
apparaatoptie-LED om het geselecteerde kanaal en de status
van verzending aan te geven. Wanneer de communicatie is
voltooid keert de QR terug naar de kanaalkeuzemodus en
geeft de nieuwe status van het apparaat aan met een groene
of rode kleur.

Goed signaal

OK signaal

Slecht signaal

Goed
batterijniveau

OK
batterijniveau

Slecht
batterijniveau
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WAARSCHUWINGEN
Optie

Scherm

Geluid

Vooruit

Enkele toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte

Trillingen

Wisselende toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte

IQ Empty / IQ Trigger / PIR Trigger

Doordringende veiligheidstoon

Stroomstoring

Tweetonige melodie gespeeld

Terugloper

Toon op wisselende toonhoogte

Lokaal dempen uit

Kort deuntje gespeeld

Lokaal dempen aan

Geen toon

Batterij kritiek

Tweekleurige melodie gespeeld
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AANPASSING VAN DE BEETMELDER VANAF Qr HUBB

IQ PORT AAN / UIT

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING

DEMPEN

Repliceert de kleur van LED’s.

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

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

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.

SIGNAALSTERKTE
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.

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

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

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/

P roduct C ode: WFI C 0 0 7
Beschikbare talen:
Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

www.wolfint.co.uk
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