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K E N M E R K E N

• Zeer gevoelig rolwiel
Detection - 8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar
• Rtotoller16 Wheel
via HUBB-link
• Terugloper indicatie en Terugslagvermindering
zichtbaarheid Dual Bite LED’s - 4 veranderlijke kleuren
• H- oge
groen, blauw, geel of rood
• LED’S geven vooruit en achteruit aan - Knippert bij terugloper
• LED tijden instelbaar en Stealth-modus (LED’S uit)
• Piezo-luidspreker
utomatisch nachtlicht - 4 veranderlijke kleuren,
• Aautomatische
niveauregeling en handmatige niveauregeling
via HUBB
ndicatorpoort - Smart LED Drive, kleurverandering bij
• Ibeetdetectie

• IQ Port - Koppelt andere ICON-accessoires
• HUBB Link - Ontvangt en verzendt opdrachten naar HUBB
• Koppelingsknop
• Menuknop
• Extreem zend- / ontvangstbereik
• Volledig afgedichte waterdichte elektronica
• Indicatie batterijniveau

• Indicatietype - Gebeurtenis verzonden naar HUBB
• Dempen - selecteerbaar 60/30 seconden
• Aan / Uit - Gevoeligheidsknop
• Hard case
• Rubberen antislip hengelbeschermers
• Roestvrijstalen schroefdraad en borgmoer
• Levensduur batterij - 1000 uur stand-by
• Beta Light Sleuven x 2 - Afmetingen 6 mm x 2 mm
• Rubberen doppen
• Bereik - 2 km - Zichtlijn
• Uitschakelwaarschuwing voor HUBB - Anti-diefstal
• Volumeinstellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
• Tooninstellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
• Toonverschil - Run en terugloper
ergrendelende looptijd - 30 seconden, instelbaar via hoofd• VHUBB
modus is alleen beschikbaar als deze
• Dniete energiebesparende
is gekoppeld aan HUBB. Na HUBB-koppeling kan de
LP-modus opnieuw worden ingeschakeld door een harde
reset van de beetmelder

• Garantie 2 jaar - Registreer u ICON op www.wolfint.co.uk
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BATTERIJEN PLAATSEN

POWER ON/OFF
Om de beetmelder aan
te zetten drukt u op
de knop totdat de
LED’s blauw worden.

Batterij

3 AA 1.5v
batterijen

Om de beetmelder uit
te schakelen drukt u op
de knop totdat de
LED’s blauw worden.
OPMERKING:
Hardcase schakelt het
alarm niet uit.

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven
op het batterijvak open te draaien. Vervang altijd alle
batterijen wanneer u nieuwe batterijen plaatst. Schakel
de beetmelder uit voordat u de batterijen vervangt. Laat
de beetmelder na gebruik in vochtige omstandigheden op
een warme plaats drogen voordat u hem inpakt. Als u de
beetmelder een tijdje niet gaat gebruiken is het raadzaam
de batterijen te verwijderen in geval van lekkage. Wees
voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks,
buzzerbars enz. en vermijd te strak aandraaien.
Zie website voor advies en instructies.

RUBBEREN DOPJES
Als IQ Port of Smart LED Port niet
wordt gebruikt moeten de rubberen
dopjes in de aansluitingen worden
gedrukt. Als ze niet nodig zijn moeten ze
in de contacthouders aan de achterkant
van de beetmelder worden gedrukt.

BATTERIJNIVEAU
Het batterijniveau van
de beetmelder wordt
weergegeven wanneer
knop is
de
ingedrukt.

Goed batterijniveau
OK batterijniveau
Slecht batterijniveau
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BEDIENINGSKNOPPENS

TERUGLOPER DETECTIE

Met de beetmelder bedieningsknoppen kun je verschillende
instellingen aanpassen.

Tijdens een terugvaldetectie wordt een tweetonig signaal
geactiveerd en gaan de LED’s knipperen.

 D e volumeknop past het volume
van de waarschuwingen op de
beetmelder aan.
 D e toonknop past de toonhoogte van de
waarschuwingen op de beetmelder aan.

GEVOELIGHEIDSNIVEAUS
AANPASSEN
De gevoeligheidsniveaus van de Q2 kunnen worden
menuknop te drukken.
aangepast door op de
knop en laat los,
Druk op
1 keer knipperen van de LED geeft een gevoeligheid van
2 mm aan.
knop opnieuw en laat los,
Druk op
2 keer knipperen van de LED geeft een gevoeligheid van
6 mm aan.
knop opnieuw en laat los,
Druk op
3 keer knipperen van de LED geeft een gevoeligheid van
18 mm aan.
knop opnieuw en laat los,
Druk op
4 keer knipperen van de LED geeft een gevoeligheid van
35 mm aan.
knop opnieuw en laat los,
Druk op
5 knipperingen van de LED geven een gevoeligheid van
60 mm aan.

DEMPEN
De beetmelder kan tijdelijk worden gedempt door op de
knop. De beetmelder is gedurende 60 seconden.

DEMPEN OPHEFFEN
De dempfunctie kan worden uitgeschakeld nadat deze is
knop zal het dempen
gedempt.Een enkele druk op de
van de beetmelder ongedaan maken.

KOPPELING
Als het ontvangende apparaat klaar is om te koppelen met
HUBB (zie de instructies van het ontvangende apparaat)
knop vast totdat de indicator-LED blauw
houdt u de
wordt. Laat dan de knop los, hierdoor wordt het koppelen
gestart.

FABRIEKINSTELLINGEN
Om de beetmelder terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen en alle gebruikersgegevens te verwijderen
-knop tijdens het inschakelen van de
houdt u de
beetmelder. Nadat de LED’s gaan branden laat u de
knop los. Er klinkt een toon om de reset te bevestigen.
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TERUGSLAGVERMINDERING

MENUKNOP

De beetmelder heeft een terugslag eliminatie. Het alarm
gaat alleen af als de lijn de afstand die is ingesteld met de
gevoeligheidsknop maar in één richting verplaatst. Als het naar
voren beweegt en dan onmiddellijk weer terugvalt, zoals bij
winderige omstandigheden, gaat het alarm niet af. Voor een
bepaalde lijnafstand is 4 mm extra in de tegenovergestelde
richting nodig voordat een beetmelding wordt gegeven.

Door de
menuknop wordt het configuratiemenu geopend
aangegeven door een speciale toon.

WAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWINGSTYPE

LED-INDICATIE

Vooruit
Vaste
waarschuwingskleur

GELUID

Enkele toon op door de
gebruiker geselecteerde
toonhoogte.

Toon op wisselende
toonhoogte.

Terugloper
Knipperende
waarschuwingskleur

IQ Leeg
IQ Trigger

Doordringende
veiligheidstoon.

LED ILLUMINATION COLOURS
In het
configuratiemenu
past de volumeknop
de kleur van de
LED-kleuren aan.
4 kleuren zijn
beschikbaar:
Blauw
Geel
Groen
Rood
Stealth-modus (uit)
Druk op
menuknop om
de LED-kleur in
te stellen.

Vaste
waarschuwingskleur

Batterij kritiek

Geen toon.
Knipperend rood
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NACHTLICHT LED KLEUR

IQ POORT
Door de
menuknop wordt
het configuratiemenu
geopend aangegeven
door de witte LED’s
en een speciale toon.
In het
configuratiemenu past
de toonknop de kleur
van het Nachtlicht
LED aan.

Link naar andere bedrade ICON-accessoires.

ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD
MET BORGMOER
Voorzien van een
3/8 roestvrijstalen
schroefdraad
met borgmoer en
compressiering om
het alarm aan uw
buzzerbar of bankstick
te bevestigen. Wees
voorzichtig bij het
bevestigen van alarm aan
banksticks, buzzerbars
enz. en vermijd te strak
aandraaien.

Er zijn 4 selecteerbare kleuren:
Blauw - Geel - Groen - Rood - Uit.
menuknop om de Nachtlicht LED-kleur in te
Druk op
stellen.

LED-VERLICHTING HELDERHEID
D oor de
menuknop wordt het configuratiemenu geopend
aangegeven door de witte LED’s en een speciale toon. In het
Mute-knop en schakelt
configuratiemenu drukt u op de
de helderheid van de LED en het nachtlicht hoog / laag.
Modus selecteerbaar:
Bite LED 100% Nachtlicht 100%
Bite LED 10% Nachtlicht 100%
Bite LED 100% Nachtlicht 10%
Bite LED 10% Nachtlicht 10%

SLIMME LED-POORT
Slimme LED-aandrijving. Kleuraanpassende LED’s en 2
opties, * alleen bij gebruik met WOLF-indicatoren. Werkt ook
met enkele indicatoren van derden.
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AANPASSING VAN DE BEETMELDERS 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 HUBBLED’s de waarschuwingskleur
nabootsen die op de beetmelder
< Device Menu >
wordt weergegeven. Afhankelijk
[Enter]
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
ROLGEVOELIGHEIDS
5 gevoeligheidsniveaus.
2 mm, 6 mm, 18 mm, 35 mm,
or 60 mm.
<

Sensitivity
18 mm

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING

< Alert Colour >
Blue

Ga naar Alarm Kleur ‘om de kleur
te wijzigen die wordt gebruikt om
een beetmelding weer te geven
op de beetmelder en HUBB.
4 kleuren: blauw, geel, groen,
rood, stealth-modus (uit)

BEETMELDER LED HELDERHEID

< LED Brightness>

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

73%

GEAVANCEERD MENU

< Advanced Menu >
[Enter]

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

ALERT TIMEOUT

>
< Alert Timeout >
30 secs

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.
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ALERT VOLUME

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

<

Volume

>

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.

INDICATIE BATTERIJNIVEAU

50%

WAARSCHUWINGSTOON

< Battery Level >

97%

<

Alert Tone

>

28%

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

NACHTLICHTINSTELLINGEN

< Nightlight Con >
[Enter]

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

Ga naar optie ‘Nachtlicht kleur’ en pas aan zoals gewenst.
Beschikbare kleuren: Rood - Groen - Blauw - Geel - 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.

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

BEREIK TEST

<

Range Test
[Start]

>

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.

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

DEMPEN
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.
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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 5
Beschikbare talen:
Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

www.wolfint.co.uk
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