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1. Het pakket bestaat uit:
1. Hummingbird RF15e
2. Transducer
3. Zender
4. Antenne

2. Wat u nodig heeft
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lineaal
Plakband
Waterproof Silicone Kit
Boormachine
Boor Ø 6.5mm
Boor Ø 14mm
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3. Installatie Procedure
1. Haal de batterij uit de boot.

2. Leg de boot omgekeerd neer op
een zachte ondergrond.
3. Draai de 2 schroefjes los van de
sensor kap.

4. Wrik het kapje voorzichtig los
d.m.v. een kleine
schroevendraaier. Of waneer het
goed vast zit een punttang.

5. Trek een lijn tussen de 2
schroefgaten en een dwarse lijn
over het midden.
6.
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Markeer dit punt.

7. Boor een gat van maximaal
Ø14mm.
8. Verwijder de eventuele bramen
zowel van buiten als van binnen

9. Verwijder de vleugelmoer van de
transducer.

10. Voer de kabel naar binnen via
het gat.

11. Schuif de vleugelmoer over de
kabel.
12. Draai de vleugelmoer vinger
vast. Te krachtig aandraaien kan
schade veroorzaken.
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13. De stekker opening moet naar
voren of diagonaal geplaatst
worden.

14. Markeer met plakband het te
boren gat voor de antenne. Deze
moet op een afstand van 100mm
komen voor het handvat.
15. Verleg de bedrading van de
ledverlichting zover mogelijk.
Dit zodat de kans op storing
minimaal is.
16. Boor eerst het gat met een kleine
boor om vervolgens met een
grotere het gat op de grootte van
Ø6.5mm te krijgen.

17. Verwijder het plakband en
eventueel de bramen. Doe dit
zowel aan de binnenkant als aan
de buitenkant.
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18. Plug de sensor in de zender.
19. Monteer de zender in de boot via
het zojuist geboorde gat.
20. Schroef de antenne op de zender
stevig vast.
21. Schuif de rubberen kap er over
heen.
22. Zet uw ontvanger aan en maak
met een natte vinger even
kontact op de 2 contactpuntjes
van de sensor.
23. Indien uw ontvanger aanspringt
is uw fishfinder klaar voor
gebruik.
24. Test eerst voorzichtig of u geen
water in de boot aantreft.

4. Aandachtspunten
•

•
•

•
•

De fishfinder schakelt aan zodra de transducer in aanraking
komt met water. Zorg ervoor dat de boot droog is wanneer u
deze opbergt . Dit verlengd de levensduur van de batterij van de
zender.
Het beeldscherm kan in demo mode springen wanneer er geen
signaal ontvangen wordt van de zender.
De 2 AAA batterijen die in de zender zitten gaan ongeveer 1000
uur meer. Het is ten zeerste aan te raden om deze jaarlijks te
vervangen. Dit voor een betrouwbare weergave en om lekkage
van batterijzuur in de zender unit te voorkomen. Gaat u voor
langere tijd uw boot niet gebruiken haal de batterijen er dan uit.
Verwijder ook de batterijen van het beeldscherm indien u de
boot voor langere tijd niet gebruikt.
De antenne kan in elke gewenste positie gebogen worden d.m.v.
het draaibaar scharnier. Maar doe dit uiterst voorzichtig en in de
juiste richting.
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Bedankt voor het aanschaffen van de FishFun inbouw fishfinder.
Met een beetje zorg en onderhoud heeft u van dit product jarenlang
probleemloos plezier!
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