
4.Sekélyvíz riasztás: A készülék hanggal jelez ha egy általunk 

kiválasztott vízmélységnél kisebb a víz. Kikapcsolt állapotban 

nincs  jelzés, míg  a  kiválasztható  mértékeknél,  kisebb 

mélységeknél azonnal jelez a készülék. 22. Kép
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kapcsolja be a jeladó, a kék fény világít 5 kép, ekkor mutatja 

hogy a jeladó készen van a használatra. Tekerjük vissza a 

fedelet, hogy vízhatlan legyen a jeladó. Ezután egyszerűen 

rögzítse  a  jeladót a főzsinór végébe és bedobjuk a vízbe 

úgy,   mint   egy   normál  fenekező  szereléket,  ekkor  az 

eszközünkön  megnyitjuk  az  applikációt  és  készen áll a 

radarunk a meder feltérképezésére.

Figyelmeztetés!:  Mielőtt  bedobjuk   a   jeladót   a  vízbe 

győződjünk meg róla, hogy nincs előttünk olyan tereptárgy, 

aminek nekidobva tönkretehetné a jeladónkat! 0,5 méternél 

mélyebb vízben ajánlott a használata.
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A képernyőn található információk 15.kép: lesz az állandó,  ez  akkor hasznos, ha például egy adott 

vízmélységet szeretnénk pásztázni.

Az alsó és a felső határt is a következő  értékekre állíthatjuk 

be: Auto, 2m, 5m, 15m, 20m, 30m, 45m. 

f.Hal ikon: Amikor a készülék halat érzékel, akkor kétféle 

méretben jeleníti meg, kis hal, vagy nagy hal.

g.Mélysége a halnak: a hal jel fölött látjuk azt a mélységet, 

amelyben a hal található.

h.Alsó kontúrja a medernek, a meder alsó kontúrját láthatjuk 

az aktuális kép a képernyő jobb oldalán látható, majd  innen 

a halad balra, a jelfrissítési sebességtől függően. 

A jelfrissítési sebesség állítható 1-5 skálán.

i.A WIFI jeladó töltöttségét jelzi, a teljesen feltöltött  készülék 

körülbelül 5 órán át használható, a töltöttséget 0-4 skláláén 

mutatja.

j.Érzékenység: A radar aktuálisan beállított érzékenységét 

mutatja
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kijelzés, úgy a készülékünk hangal jelzi a halak  megjelenését 

a képernyőn, erre a következő lehetőségek vannak:
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WIFI Halradar használati 
utasítás

1.TERMÉKÁTTEKINTÉS
Köszönjük, hogy a Lucky Laker WIFI halradart választotta. 

Ezt a radart elsősorban  az amatőr horgászoknak ajánljuk, 

de  a  profik is  sokszor vehetik hasznát. Megtudhatjuk, a 

helyét  a  halnak, látjuk  a  mélységét  és alsó kontúrját a 

víznek.

A halradar rendkívül egyszerűen működik, a  jeladó  küld 

egy  hanghullámot  a  mélybe, a  visszakapott  jelet  WiFi 

technológiával   továbbítja   az  IPhone,  iPad  vagy  más 

Androidos  intelligens  eszköz,  így  az  összes  víz  alatti 

információ   megjelenik   a   képernyőn,  beleértve  a  víz 

mélység, a  víz  hőmérséklete, a  meder  kontúrja,  halak 

helye a mélységben.

2.A WIFI jeladó
A WIFI-jeladó beépített lítium akkumulátorral működik. Ezért 

minden használat előtt töltsük teljesen az akkumulátort. 

Először  is,  csavarja  ki  a  jeladó  tetejét,  úgy ahogy a 3. 

képen látható: a töltés  port  középen  van.  A  vörös  fény 

világít, töltés közben az akkumulátor töltése  közben mutatja 

be, ahogy az Kép 4  Amikor a piros lámpa már nem világít, 

az akkumulátor teljesen felvan töltve . Mielőtt használatba 

veszi a jeladót, nyomja meg a  bekapcsoló gombot, hogy 

3.A készülékünk beállítása.
Miután a jeladó vizet ért, várni kell 10  másodpercet, hogy 

biztosan  bekapcsolva   legyen   a   WIFI   jeladó.   Ezután 

csatlakozni kell a jeladó Wifi jeléhez a készülékünkkel. 

A Készülék Fish Finder ként található meg a WIFI listában.  

IOS eszköz esetében, a Beállítások menüben győződjünk 

meg róla, hogy a WIFI be van kapcsolva, ezután válasszuk 

ki a listából Fish Finder-t  csatlakozzunk,  alapértelmezett 

jelszó: 12345678 pár másodperc múlva már kacsolódott is 

a készülékünk a jeladóhoz. 6-7-8 ábra

4.Az Applikáció nyitó képe.
A víz alatti képet nagyon egyszerűen és érthetően  láthatjuk.

Az applikáció megnyitása utáni kép a 9 képen látható, az 

első gomb az aktiválás, a második a demómód, a  harmadik 

a  paraméterek  beállítása,   a  negyedik  pedig  a  nyelvi 

beállítás.

A gombok további funkcióját  a  következő  fejezetekben 

részletezzük.

5.Aktiválás.
Fontos, mielőtt használná a készüléket, össze kell hangolni 

a jeladót az applikációval.

a 11 képen  látható  képernyő  jelenik  meg,  ha  aktiválni 

akarjuk a készüléket, a MAC kódot automatikusan  lekéri 

az applikáció, a sorozatszámot a  jeladó  oldalán  találjuk 

meg ez ergy 12 karakterből álló jelszó ezt  kell a megfelelő 

helyre beírnunk, majd aktiválnunk, ez  után ha jól ütöttük 

be a kódot a tovább gombbal léphetünk egy új lapra ahol 

már ténylegesen tudjuk készülékünket használni. 

A következőkre figyeljen az aktiválás során:

I.Győződjön meg róla, hogy a jeladó be van kapcsolva.

II.A készüléke kapcsolódik e a jeladóhoz.

6.Bemutató mód
A  Bemutató  (Demó)  módban  megtanulhatja  készüléke 

kezelését anélkül is,hogy belenne kapcsolva a jeladó, így 

könnyen elsajátíthatja a finomabb beállítási lehetőségeket, 

a vízparton pedig már profiként kezelheti készülékét.

Hogyan lépjünk ki a bemutató  módból?  Érintsük  meg  a 

képernyőt egy tetszőleges ponton, ekkor a  képernyő  bal 

felső sarkában megjelenik a Vissza gomb, amire rákattintva 

máris kiléphetünk a bemutató módból.
7.Készülék használata
Indítsa el az alkalmazást  (miután már aktiválta a készülékét) 

a 10 képen látható képernyőt fogja látni, amennyiben nem 

kapcsolódik   a   jeladóhoz  a  Működési   mód  kilépteti  a 

programból, ezért ügyeljen arra hogy kapcsolódva legyen 

a wifi a jeladóhoz. Ha minden rendben akkor  a  Működési 

móddal elindítja a radart, az éppen aktuális mélységet fogja 

mutatni, úgy hogy jobbról balra halad a kép, a jobb oldalon 

lesz  a  legfrissebb  kép,  míg  a  képernyő  bal  oldalán  a 

legrégebbi. A program indulásakor a 16 képen látható módon 

látjuk a jelet, majd később az egész képernyőn 17 kép.

a.A víz mélysége: a Víz mélységét láthatjuk 0,5-45  méteres 

mélységig. 10 centiméteres pontossággal.

b.A  víz  hőmérséklete:  A  felső  vízréteg  hőmérsékletét 

tudhatjuk  meg  vele  hőmérséklet  tartomány  mínusz 10 

celzius  foktól,  1060  celzius  fokig  a  hőmérsékletet 0,1 

celzius osztással mutatja a készülék.

c.Kalibrált oldalsó skála: Ezen a skálán a felhasználó latja 

a képernyő beosztását, hogy éppen mekkora  vízmélységet 

fog be a készülék.

d.Nagyítás felső határa: Ez azt a legfelső réteget mutatja, 

amelyet  a  készülék  az  aktuális beállításnál még lát, ez 

fölött nem lát semmit, az oldalsó skálán tudjuk ellenőrizni 

honnan  indul  a  skála. Ez  hasznos, ha  az  alsó  rétegre 

szeretnénk nagyítani.

e.Nagyítás alsó határa: Az aktuálisan mért legnagyobb 

mélységez, legközelebbi állapotot mutatja, ha az Auto 

módban van, ha valamely értéket kiválasztjuk, akkor az 

8.Paraméterek beállítása.
Kattintson a főképernyőn a Paraméterek beállítása gombra. 

10 kép. Ezzel belép a beállítások menübe  18.kép.

1.Érzékenység:  ezzel   állíthatjuk   1-5   skálán   a   radar 

érzékenységét. 19 kép.

2.Mélység tartomány beállítás: Ezen beállítható a megjelenített 

maximális mélység a 20 képen látható egységekben. 

Amennyiben valamely érték be van állítva akkor függetlenül 

a víz mélységétől, álladóan azt a maximális értéket látjuk. 

Az automata módban követi a rendszer a mélységet

3.Zoom  tartomány: Az  alsó  rétegre  tudunk   nagyítani  a 

kiválasztott mértékben. Amennyiben a kiválasztott értéknél 

nagyobb a vízmélység, úgy a kiválasztott  értéktől mutatja 

a vízoszlopot. Ha a vízmélység kisebb a kiválasztott értéknél 

akkor nulláról fog indulni a skála. Tehát ha van egy 8 méteres 

vízünk  és a zoomot 5 méterre álítjuk be akkor a készülék 

5-10 méteres skálára osztja  be  a képernyőt és ezt a vízréteget 

látjuk. 21.Kép 5.Hal ikon: Hal ikonként jeleníti meg a készülék a sarlókat, 

mellette a vízmélység értékkel. Ha ki van kapcsolva, akkor 

a nyers sarló jelet láthatjuk mélység nélkül. 23. Kép

6.Halriasztás: Amennyiben bevan kapcsolva  a  Hal  ikon 

a.Kikapcsolva: nincs riasztás

b.Nagy hal: a szoftver jelzi, ha egy nagy hal jelenik meg a 

képernyőn

c.Nagy és közepes hal: a szoftver jelzi, ha egy nagy vagy 

egy közepes hal jelenik meg a képernyőn 

d.Nagy, közepes és kis hal: a szoftver  jelzi, ha egy nagy, 

közepes vagy egy kis hal jelenik meg a képernyőn 24.Kép

9.Nyelvi beállításuk:7.Mértékegység: a megjelenített mértékegységek választhatóak 

ki, metrikus (M) vagy brit rendszer (Ft) és a hőmérsékleti 

mértékegység Celsius vagy Fahrenheit 25. kép

8.Frissítési sebesség: A képernyő frissítési sebessége 

állítható be 5 szinten, mimnél nagyobb a szám annál 

gyakrabban frissül a kép. 26.kép

a  ( 14.kép)   kattintson   a   nyelvi   beállítások   gobra  a 

főképernyőn,   ekkor  a  következő  nyelvek  közül  lehet 

választani:   orosz, német, holland, spanyol, francia, japán, 

koreai,  magyar,  portugál,   lengyel,  angol,  kínai,  ha  a 

beállítással  készen van kattintson a FishFinder gombra 

a bal felső sarokban.

10.Termékleírás: 
1.Radar frekvenciája: 125 KHz

2.Radar látószöge: 90 fok

3.Mélység: 0,6 M -45 M ( 2 Feet – 130 Feet)

4.Teljesítmény: 3,7 V újratölthető lítium akkumulátor

5.Működési idő: 5 óra teljes feltöltöttséggel

6.Töltő: 5V, 6500mA

7.WIFI hatótávolsága: 50 M

8.WIFI Frekvenciája: 2.4 GHz

9.Töltés kijelzése: vörös fény

10.Működés kijelzése: kék fény
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