Mini Colibri R360 eläinhoukutin

Käyttöohje
Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•

Muisti 10 eläimen ääntä
Käsikäyttö
Ajastinkäyttö
Ohjelmoitavan soittolistan toisto
Teho 10W, ulkoisella kaiuttimella 25W
Käyttöjännite 9 – 12V
Mitat 67 x 57 x 78 mm
Paino 100 g

Käyttöjännite
Mini Colibri toimii joko 9V alkaliparistolla (neppariparisto) tai ulkoisella 12V tasajännitteellä. Ulkoisen
jännitelähteen napaisuutta ei saa kytkeä väärin päin eikä jännitettä ylittää!
Kun näytöllä näkyy ”b”, vaihda paristo.

Toiminnot
Mini Colibrin asetukset tehdään yhdellä nupilla (äänenvoimakkuus / kanava): nupin painaminen vaihtaa
kanavaa, nupin kääntäminen säätää äänenvoimakkuutta. Ajastintoiminto kytketään päälle ja pois pitämällä
nuppia painettuna viisi sekuntia.
Laitteen perusasetukset ovat:
•
Ajastin (t) – viive 2 tuntia ääntelyn alkuun
•
Ajastin (F) – toiminta-aika 2 tuntia
•
Soittolistaa ei asetettuna
•
Sisäinen kaiutin käytössä
•
Näytön kirkkaus normaali

Ajastin
Ajastin aktivoidaan painamalla äänenvoimakkuusnuppia viiden sekunnin ajan. Ajastin kytketään pois päältä
samalla tavalla tai sammuttamalla laite. Aktivoitu ajastin näkyy näytössä kirkkaana pisteenä. Jos asetettu
aika on jo kulunut, piste vilkkuu.
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Asetusvalikko
Pidä äänenvoimakkuusnuppi painettuna ja kytke virta ON/OFF -kytkimestä. Näyttöön ilmestyy ”H”
valikkotilan merkiksi. Pidä äänenvoimakkuusnuppi edelleen painettuna, kunnes näet kirjaimen ”t”, jolloin
olet asetusvalikossa. Nyt voit päästää nupin ylös, jolloin näytössä alkaa vilkkua vuoronperään meneillään
oleva asetus ja sen tämänhetkinen arvo (ks. alempana).
Nuppia kääntämällä voit vaihtaa asetuksen arvoa, ja nuppia painamalla vaihtaa seuraavaan asetukseen. Kun
olet säätänyt mieleisesi asetukset, käännä laite pois päältä, jolloin valikkotila päättyy ja asetukset tallentuvat.

t = ajastettu käynnistyminen
Kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia voit säätää käynnistysviiveen välillä 1 – 19 tuntia. Näytössä piste
tarkoittaa kymmentä tuntia, eli esimerkiksi näyttö ”3” on kolme tuntia, näyttö ”9” yhdeksän tuntia, ”0.”
kymmenen tuntia ja ”5.” viisitoista tuntia.

F = ajastettu toiminta-aika
Kääntämällä äänenvoimakkusnuppia voit säätää laitteen toiminta-ajan välillä 1 – 19 tuntia tai jatkuvaksi.
Asetuksen näyttö toimii samoin kun edellisessä kohdassa, mutta lisäksi valittavana on ”c” eli jatkuva
toiminta.

C = soittolista
Nuppia kääntämällä voit säätää laitteen soittamaan tiettyjä ääniä silmukassa. Valinta ”1” soittaa viittä
ensimmäistä ääntä (numerot 0 – 4) vuoronperään, valinta ”2” viittä seuraavaa ääntä (5-9) vuoronperään, ja
valinta ”3” kaikkia kymmentä ääntä. Valinta ”0” (oletus) soittaa ainoastaan yhtä ääntä.
Oma soittolista ohjelmoidaan valinnassa ”P”. Nuppia painamalla voit vaihtaa äänen numeroa, nuppia
kiertämällä ohjelmoida äänen listalle tai pois listalta. Jos näytössä näkyy piste, ääni on listalla, muutoin ei.

A = sisäisen kaiuttimen ohittaminen
Nuppia kiertämällä voit ohjelmoida laitteen sisäisen kaiuttimen käyttöön (näyttö ”1”) tai pois käytöstä
(näyttö ”0”).

d = näytön kirkkauden säätö
Nuppia kiertämällä voit säätää laitteen näytön kirkkautta minimistä ”1” maksimiin ”9”.

Pariston vaihto
Irrota vyöklipsi levittämällä sitä jommasta kummasta päästä. Laitteen alareunassa on takakannen välissä
kolo, josta voit kammeta takakannen varovasti auki sopivalla työvälineellä. Asenna uusi paristo huolellisesti
paikalleen ja kiinnitä kansi alkuperäiseen asentoon, varoen etteivät pariston johdot jää puristuksiin.

Varoitukset
Ole erittäin huolellinen kytkiessäsi ulkoista virtalähdettä – napaisuus on oltava oikein päin!
Kun Mini Colibrissa käytetään ulkoista virtalähdettä, kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuden tasoon.
Ulkoisella virtalähteellä laite käyttää suurempaa tehoa, joka voi vaurioittaa laitteen sisäistä kaiutinta. Mikäli
käytät ulkoista virtalähdettä ja ulkoista kaiutinta, ohjelmoi sisäinen kaiutin pois päältä ja säädä
äänenvoimakkuus ulkoiselle kaiuttimelle sopivaksi.
Laite on suojattava kosteudelta!
Valmistaja, maahantuoja ja myyjä eivät vastaa laitteen lainvastaisesta käytöstä.

Takuu
Mini Colibrilla on kahden vuoden takuu valmistus- ja materiaalivikojen varalta.
Takuu ei kata käyttöohjeiden vastaista käyttöä tai valtuuttamattomien henkilöiden korjausyrityksiä.
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