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1 Sensor Sensor Sensor Sensore Palpeur

2 Twin LEDs LEDS Leuchtdiode LEDS LEDS

3 Volume Volume Laustarke Volume Volume
4 Tone Toon Ton Tono Tonalité

5 Speaker Luidspreker Lautsprecher Altoparlante Baffle

6 Extension Output Externe Aansluiting Ausgangsbuchse Uscita Per Cavi Sortie Extension

7 Nitelite Output Nitelite Aansluiting Nitelite Ausgang Uscita Nitelite Sortie Nitelite

8 On/Off Aan/Uit Ein/Aus Acceso/Spento Allumer/Eteindre

9 Sensitivity Gevoeligheid Sensibität Sensibilita Sensibilité
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INTRODUCTIE - Gefeliciteerd met de aanschaf van de Delkim EV Plus beetverklikker. Sins
haar oprichting in 1992 is Delkim toonaangevend op het gebied van ontwikkeling en
productie van betrouwbare elektronische beetregistratie apparaten. De Delkim Ev Plus is
gebaseerd op het beproefde trillingsdetectie systeem zonder bewegende delen en werkt via
een geleider met daarin een minuscule elektronische trillingsensor waar de lijn over loopt.
Deze geleider is praktisch onverwoestbaar, wordt niet aangetast door gevlochten lijnen en
heeft daarom levenslange garantie tegen normale slijtage.

BEDIENINGSHANDLEIDING - Maak uzelf eerst bekend met de werking van de S, V en T
draaiknop voordat u de batterij plaatst.  WAARSCHUWING: Apparaat niet dichtbij het oor
houden als u de batterij plaatst of het apparaat inschakelt op maximaal volume, hierdoor kan
permanente gehoorbeschadiging optreden.

VOLUME (V) & TOON (T) INSTELLINGEN - De draaknopjes rechtsom draaien (0-6)
verhoogt het volume en verhoogt de toonfrequentie. De volumeregeling kan helemaal op nul
gezet worden. Dit is vooral handig bij het gebruik van een van een Rx Plus / Pro Mini
Receiver of een mini extension box.

GEVOELIGHEID REGELEN - Het draaiknopje rechtsom draaien (0-6) verhoogt de
gevoeligheid voor bewegingen van de lijn. Voor tips en verdere informatie met betrekking
tot gevoeligheid raadpleeg onze website www.delkim.co.uk

PLAATSEN VAN BATTERIJ - Plaats een PP3 9 Volt batterij, voor optimale werking raden we
aan een Duracell MN 1604 te gebruiken, bij normaal gebruik zal deze batterij ongeveer een jaar
meegaan. Als een batterij geplaatst wordt zal de EV Plus zichzelf inschakelen en de
microprocessor zal zichzelf resetten. Test altijd de volledige functionaliteit na het aansluiten
van een nieuwe batterij.

INSCHAKELEN - DRUK KNOPJE IN EN HOUD INGEDRUKT TOTDAT PIEPTOON VOLGT
- De Delkim Ev Plus test zijn volume en LED's met drie puls tonen en is daarna gebruiksklaar.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een Tx Pro Micro Transmittor kan de functie eveneens
gebruikt worden om de Rx Plus / Pro Mini Receiver te programmeren. Stel gevoeligheid,
Volume en Toon naar wens in.

UITSCHAKELEN - DRUK KNOPJE IN EN HOUD INGEDRUKT TOTDAT PIEPTOON
VOLGT - De Delkim Ev Plus geeft een puls toon en schakelt zichzelf uit.

HENGELS PLAATSEN - Zorg ervoor dat de lijn goed contact maakt met de sensor, GEEN
extreme hengelhoeken gebruiken door oftewel de punt naar boven of naar beneden te
richten in een hoek van meer dan 30 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Niet het
startoog omhoog zetten tegen de Delkim Ev Plus. Een te grote hoek kan ervoor zorgen dat
de lijn geen goed contact maakt met de sensor. Dit vermindert de beetregistratie.

NITELITE AANSLUITING (kleine plug) - Maakt het mogelijk een Delkim NiteLite of een Tx
Plus Micro Transmitter aan te sluiten.

EXTENSION BOX (grote plug) - Maakt het mogelijk een Tx Plus Micro Transmitter of een
Mini Extension Box aan te sluiten.

WAARSCHUWING - De aansluitingen zijn uitsluitend bedoeld voor het aansluiten van
Delkim accessoires. De aansluitingen zijn niet compatible met accessoires van andere
fabrikanten. Gebruik van niet-Delkim-accessoires kan schade aan het product veroorzaken.
Schade ten gevolg van gebruik van niet-Delkim-accessoires valt niet onder de garantie.
Delkim is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van niet-Delkim-
accessoires.

ALGEMEEN ONDERHOUD - Delkims zijn geavanceerde elektronische apparaten die
ontwikkeld zijn om onder elke omstandigheid te functioneren. Ze kunnen jaren probleemloos
werken, het helpt echter om ze zorgvuldig te behandelen. Na gebruik afdrogen (nooit
blootstellen aan vlammen!)en schoonmaken. NIET inspuiten met welke spray dan ook, zeker
niet WD40. Mocht de Delkim behandeld zijn met een spray, dan vervalt de garantie, de
Delkim kan dan namelijk niet meer geseald worden.

SENSOR / LIJNGELEIDER - Ontwikkeld om gebruikt te worden met elke lijnsoort. NIET
testen met een hard voorwerp. Mocht er een probleem zijn met de sensor dan kan de sensor
vervangen worden door onze service afdeling.

BATTERIJ - Als de Delkim Ev Plus een tijdje niet gebruikt gaat worden, raden we aan de
batterij te verwijderen.

GARANTIE EN AFTER-SALES SERVICE
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NITELITE NIGHT MARKING - Het dubbele LED gloeit heel lichtjes op, dit maakt het mogelijk de 
positie van de Delkim Ev Plus te bepalen zelfs tegen de donkerste achtergrond. Dit is ook een 
bevestiging dat de optie ingeschakeld is. Het gebruik van Betalights is volledig overbodig.

Delkim producten vereisen geen speciaal onderhoud en hebben bij normaal gebruik een 
levensduur van vele jaren. Voor fabricagefouten of defecte onderdelen geldt een garantieter-
mijn van 2 jaar. Mits het apparaat niet geopend is. Delkim ltd. zal binnen de garantieperiode 
van 2 jaar gratis een defect apparaat repareren of vervangen door een nieuwe. Alle overige 
reparaties zullen in rekening gebracht worden en worden gerepareerd (mits de onderdelen 
beschikbaar zijn). Delkim zal alleen apparaten repareren die niet zijn geopend of op een 
andere wijze gemodificeerd zijn hieronder vallen: antennes, verwijderen van barcode of 
zegels, behandeld met middelen voor cosmetische redenen. 

WAARSCHUWING - DELKIM STELT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
GEBRUIK VAN ONZE PRODUKTEN IN STRIJD MET ENIGE VIS-, MILIEU- OF RADIO 
WETGEVINGEN.


