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Tak for at have købt denne ATTs iw
bidmelder.
Denne ATTs iw vil du kunne bruge
sammen med din ATTx V2 eller Deluxe
receiver. (samt alle fremtidige ATT
receivere)
ATTs iw er vandtæt og bruger et enkelt
GP476A 6 volts batteri. (Eller lign.)
Der er ingen justeringsknapper,
kontakter eller lign. – med andre ord
er ATTs iw altid klar til brug.
Signalet genereres af et lille hjul med
magneter, som ved træk i linen, bevæger
sig gennem et magnetfelt.
Systemet er ydermere ”intelligent”
idet systemet hele tiden ved hvor
de enkelte magneter er placeret i
forhold til magnetfeltet og hvordan
bidmelderen sidst har været aktiveret.
Dette bevirker at bidmelderen ikke giver
nogen falsk indikation forårsaget af
f.eks. vind eller drivende genstande
mv. som andre lignende bidmeldere har
tendens til.

2

DK
Funktioner
1) Vandtæt: ATTs iw er forseglet og
vandtæt og er derfor ikke påvirkelig
overfor vand på selv de mest regnvåde
dage.
2) Intelligent indikation: Det
intelligente indikationssystem
modvirker en hver falsk indikation.
Et kendt fænomen på andre bidmeldere
af samme type.
3) Lavt batteri niveau: Når batteriniveauet i din ATTs iw kommer under 4.5
volt vil bidmelderen automatisk sende
en advarsel til din receiver. Advarslen
består af 5 hurtige ”bip” efterfulgt af
en pause. Advarselen bliver gentaget
5 gange. Det er dog stadig muligt at
benytte bidmelderen en tid, efter denne
advarsel. Batteri-niveauet kontrolleres
automatisk hver gang din ATTs iw
aktiveres.
4) Indbygget high power transmitter:
ATTs iw er forsynet med en high power
transmitter som sender
indikationssignalet til din ATTx V2
eller Deluxe receiver og sikrer, at der
ikke er nogen forstyrrelser.
5) Placeringen af dioden under
magnethjulet: gør det muligt at se
indikationen fra alle vinkler.
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6) Beta light: Mulighed for at isætte
beta light i hvert ”øre”, for nem
placering af stænger i mørke.
7) Kraftig monteringsskrue:
Kraftig monteringsskrue til montering af
ATT iw på banksticks, buzzer bars mv.
8) Ekstra høje “øre”: ATTs iw er
forsynet med ekstra høje “ører” for at
undgå stangen kan blive trukket ud.
9) Justerbar sensitivitet:
Sensitiviteten kan nemt justeres, også
ved søen, ved at udskifte magnethjulet
med henholdsvis 2 eller 4 magneter
afhængig af den ønskede sensitivitet.
10) Beskyttelses cover:
Det medfølgende plastikcover tjener to
formål. Ud over at være beskyttelsescover, fungere coveret også som tænd/
sluk-kontakt for ATTs iw. Når coveret
er monteret vil batteriet være afbrudt
og bidmelderen ikke tabe strøm.
11) Garanti: ATTs iw (silent) alarm
kommer med fuld 12 måneders garanti.
Skulle der opstå funktionsfejl inden
for 1 år efter købet, returneres din
ATTs iw (silent) sammen med gyldigt
Købsbevis/kvittering og original
emballage (hvis muligt) til
forhandleren. Skulle du have
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Høje “øre”
Beta light
slots

Montering af
diode under
magnethjul
Kraftig
monteringsskrue
problemer i det andet år bedes du
sende din ATTs iw direkte til ATT til
reparation med en kopi af kvitteringen.
Returnere IKKE forhandleren efter 12
måneder.
Garantien dækker ikke eventuelle
skader eller problemer forårsaget
af brugerfejl eller misbrug. ATT
forbeholder sig ret til at reparere
og/eller udskifte defekte dele i det
omfang det findes nødvendigt. Det
kan blive pålagt afsender at betale
for reparationen, hvis et produkt
returneres uden en gyldig
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kvittering eller produktet viser sig
ikke at være defekt jf. ovenstående.
Enheder der sendes til reparation med
flade batterier vil returneres uden
batterier.
Garantien dækker ikke uden gyldigt
garantibevis eller kvittering. Intet af
ovenstående berører dog på nogen
måde dine lovbestemte rettigheder.
Tests
ATT Deluxe receiver er testet for
overholdelse af følgende standard
for ”Short Range Devices”:. • EN 300
220-2 V2.1.1 og EN 300 220-1 V2.1.1
• Systemet blev testet i henhold til
de væsentlige radioprøvningskrav,
og ovennævnte produkt som
denne erklæring vedrører, er i
overensstemmelse med alle gældende
væsentlige krav i EU-direktiv 1995/5/
EF. • Frekvensområde 433.92hz. •
Normale testsignaler FSK. • Angivet
effekt niveau 0 dBm. • Erklæret
kanalbåndbredde 120 kHz. • Testet
i forhold til Test Standards EN 300
220-2 V2.1.1 og EN 300 220-1 V2.1.1.
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Programmering af ATTs iw til din ATTx
V2 eller Deluxe receiver
Trin 1: Fjern plastikcoveret fra
bidmelderen (hvis monteret).
Trin 2: Hold programknappen (P) inde
på din ATTx V2 eller Deluxe receiver og
tænd for den. Hold programknappen
(P) nede i 5 sekunder indtil alle 5
lysdioder lyser samtidig og slip knappen.
Den første diode skulle nu blinke.
Trin 3: Drej forsigtigt på magnethjulet
på din ATTs iw indtil dioden lyser og
den første diode på receiveren slukker.
Gentag proceduren for den næste
ATTs iw hvorved den anden diode på
receiveren slukker. Gentag trin 3,
indtil du har fuldført programmering
af alle de ønskede bidmeldere.
Trin 4: Afslut program-tilstand ved
at slukke din ATTx V2 eller Deluxe
receiver og tænde igen. Den er nu klar
til brug.
Springe kanaler over
Ønsker du ATTs iw programmeret til en
specifik kanal på din receiver, gøres
dette ved, i program-tilstand, at trykke
på programknappen (P) indtil den
ønskede diode blinker.
Ønsker du eksempelvis at programmere
din anden ATTs iw til den tredje kanal
på din receiver gøres følgende:
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første ATTs iw på den først kanal på
din receiver, vil den anden diode på
din ATTx V2 eller Deluxe receiver nu
blinke.
Tryk nu en enkelt gang på
programknappen (P) og den tredie diode
vil nu blinke. Drej magnetjulet indtil
dioden på din ATTs iw lyser og dioden
på din receiver slukker.
Bemærk: For at tilføje en ekstra ATTs
iw på et senere tidspunkt kan du, under
program-tilstand, blot bladre igennem
ubenyttede og programmere din nye
ATTs iw som beskrevet ovenover.
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Udskiftning af batteri
Skruer

Dæksel
Justeringsmøtrik

6 volt
batteri

Gummipakning

Fjern de 4 små
skruer på bagsiden
af ATTs iw, og
løsen den runde
justeringsmøtrik.
Fjern dækslet,
og pas på ikke
at beskadige
gummipakningen.
Erstat batteriet
med et nyt 6 volt
GP474A eller
tilsvarende (lithiumbatterier vil
forlænge levetiden).
Tjek at
gummipakningen er
intakt og korrekt
placeret inden
dækslet igen
monteres.
Husk at stramme
skruerne lidt af
gangen, og pas på
ikke at stramme
skruerne for meget.
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Udskiftning af magnethjul
Skru den lille skrue, på højre side af
din ATTs iw, ud.

Tag skruen ud og udskift hjulet med
det ønskede og skru skruen i igen
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Pas på ikke at stramme skruen for
meget da dette kan have indflydelse
på indikationen. Kører magnethjulet
stramt efter udskiftning, løsen da
skruen en smule igen.
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