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Carpsounder Draadloos systeem

Gefeliciteerd!

Met uw keuze voor een draadloze beetmelder 
van Carp-Sounder heeft u gekozen voor één van 
de meest betrouwbare en robuuste apparaten op 
de markt. De apparaten zijn 100% waterdicht en 
hebben een groot bereik van, afhankelijk van het 
model, tussen de 150m+ en de 450m+. 

Bij correct gebruik en passend onderhoud heeft u 
een beetmelder die u jarenlang van een betrouw-
bare registratie al voorzien. 

Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te 
maken met de functionaliteiten van de producten. 
Bewaar de handleiding daarom goed, zodat u deze 
op het gewenste moment kunt gebruiken. 

Wij wensen u veel plezier met uw Carpsounder 
product en succesvolle uren aan het water. 

Team Carp Sounder



Inhoud:

AGE ONE Beetmelder
Digitale draadloze beetmelder van de nieuwe 
generatie.

Campsecure Alarmsysteem
Infrarood alarmsysteem voor het beveiligen van je 
visplek

CS Receiver
Digitale draadloze ontvanger van de nieuwe 
generatie



AGE ONE Beetmelder:

Technische specificaties:
● Aantrekkelijke, robuuste polyamide behuizing
● 100% waterdicht

● LED kleur instelbaar (7 kleuren + volledig uit)
● Nagloeitijd van de LED van ca. 20 sec. 
● LED kan volledig uit
● Nachtverlichting instelbaar
● Power out aansluiting voor verlichte swingers en   
    nachtlicht
● Terugzwem indicatie
● Run indicatie

● Gevoeligheid in 5 standen instelbaar
● Volume in 9 standen instelbaar (Stil – Vol. max.)
● Toonhoogte in 9 standen instelbaar

● Werking op CR123A batterij (inbegrepen)
● Geïntegreerde draadloze zendmodule
● Overbrenging van de LED kleur op de CS Receiver 
● Overbrenging van de toonhoogte op de CS Receiver
● Automatische draadloze codering op de CS Receiver

● Compatibel met de CS Receiver
● Onderscheid tussen aanbeet, terugzwemmer, run op 
    de CS Receiver door licht- en toonsignaal.   



LEDs
Druktoetsen

( 1 )

( 2 )
 

( 3 )

AGE ONE Beetmelder:

Bedieningselementen:



AGE ONE Beetmelder:
Signaaltoon:
Aanbeet:
Aanbeten worden aangegeven door korte signalen cor-
responderend met de hoeveelheid lijn. De LED’s van de 
beetmelder lichten op in de afgestelde kleur voor circa 
20 seconden. De CS Receiver geeft een enkele toon en 20 
seconden LED indicatie. 

Terugzwemmer:
Aanbeten worden aangegeven door korte dubbele signa-
len corresponderende met de hoeveelheid lijn. De LED’s 
van de beetmelder lichten op in de afgestelde kleur voor 
circa 20 seconden. De CS Receiver geeft een dubbele 
toon en 20 seconden knipperede LED indicatie.

Run:
Aanbeten worden aangegeven door dubbele signalen 
corresponderende met de hoeveelheid lijn. De LED’s van 
de beetmelder lichten op in de afgestelde kleur voor cir-
ca 20 seconden. De CS Receiver geeft een snelle dubbele 
toon en 20 seconden LED indicatie.



AGE ONE Beetmelder:
Inschakelen van het apparaat:
Houdt de druktoets (2) voor ca. 3 seconden ingedrukt. 
Het apparaat schakelt zich nu in en voert een zelftest uit 
waarbij het toonsignalen laat horen. 

Door 4-malig knipperen van de LED’s wordt de batteri-
jstatus aangegeven.  

	 Groen	 ï❸ð	 > 80 %

	 Geel  ï❸ð	 = 50 %

	 Rood ï❸ð	 < 20 %

Uitschakelen van het apparaat: 
Houdt de druktoets (2) voor ca. 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat schakelt zich nu uit. Het uitzetten wordt 
op het apparaat en op de CS Receiver weergegeven door 
een toonsignaal. 

Let op:
De druktoetsen niet met een scherpe voorwerpen of de 
vingernagels bedienen!



AGE ONE Beetmelder:
Gevoeligheid instellen:
De instelling van de gevoeligheid wordt ingesteld met 
druktoets (2). 

   Gevoelig ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Ongevoelig

Het ingestelde niveau wordt middels snelle tot langzaam 
knipperende LED’s en daarbij passende toonopvolging weer-
gegeven. De LED’s knipperen bij het maximale niveau groen, 
bij minimale niveau rood en daar tussenin blauw.

Volume instellen:
De instelling van het volume wordt ingesteld met druk-
toets (2). De LED’s lichten bij het maximale niveau kort 
groen op, bij het minimale niveau rood. 

  Uit ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ Luid

Toonhoogte instellen:
De instelling van de toonhoogte wordt ingesteld met 
druktoets (3). De LED’s lichten bij het maximale niveau 
kort groen op, bij het minimale niveau rood. 

  Laag ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ Hoog



AGE ONE Beetmelder:
LED kleur instellen:
Schakel de AGE ONE beetmelder in. Houdt de druktoets 
(3) ingedrukt. De LED kleur wisselt nu in de volgende 
volgorde:

          ❶❷❸❹❺❻❼❽ 

Als de beetmelder de gewenste kleur aangeeft, laat u de 
druktoets (3) los. De LED kleur wordt nu overgenomen 
en ingesteld. 

Nachtverlichting aan-/uitzetten:
Schakel de AGE ONE beetmelder in. Houdt de druktoets 
(1) ingedrukt voor ca. 3 seconden.

Bij ingeschakelde nachtverlichting wordt deze uitgescha-
keld en lichten de LED’s kort rot op. Daarbij klinkt tevens 
een lage bevestigingstoon. 

Bij uitgeschakelde nachtverlichting wordt deze ingescha-
keld en lichten de LED’s kort groen op. Daarbij klinkt 
tevens een hoge bevestigingstoon. De nachtverlichting 
licht nu op in de ingestelde LED kleur. 



AGE ONE Beetmelder:
Terugzetten naar fabrieksinstellingen:
Houdt bij het inschakelen van uw AGE ONE de druktoets 
(2) voortdurend ingedrukt voor ca. 8 seconden. Een 
3-traps toon en rode LED’s geven een succesvolle reset 
aan. Het apparaat start met de volgende instellingen 
opnieuw: 

     Fabrieksinstellingen:

 • LED-kleur: rood     ❶ 

 • Gevoeligheid     ❶ 

 • Volumehoogte     ❺

 • Toonhoogte     ❾
 

 • Nachtlicht     AAN

 • Zendcode    NIEUW 

Let op:
Bij een reset gaat de AGE ONE volledig terug naar de 
fabrieksinstellingen. De codering voor het CS draadloze 
systeem is opnieuw gegenereerd. Het apparaat moet pni-
euw bij de CS Receiver aangemeld worden.  



AGE ONE Beetmelder:
Batterijwissel:
Open uw beetmelder door de vier schroeven aan de 
achterkant van de behuizing los te draaien. Wissel de 
geplaatste batterij om voor een nieuwe en sluit de behui-
zing weer. Benodigde batterij: 1 x CR123A

Let op: Let bij het sluiten van de behuizing erop dat 
behuizing goed afdicht en dat er geen kabel tussen beide 
behuizingshelften wordt ingeklemd. De waterdichtheid is 
dan niet meer te garanderen. 

Verhelpen van storingen:

Geen functie:

Batterij leeg, defect of verkeerd geplaatst. 

De toon is vervormd:

Batterij defect of de luidspreker heeft een metaaldeel 
aangetrokken. Wissel de batterij en controleer de luid-
spreker op vreemde delen. 

Geen signaaloverbrenging:

Apparaat is niet bij de CS Receiver aangemeld. 



Campsecure zender:

Technische specificaties:
● Aantrekkelijke, robuuste polyamide behuizing
● 100% waterdicht 

● LED verlichting kan worden uitgeschakeld

● Werking op 3 standaard AA batterijen (inbegrepen)

● Geïntegreerde draadloze zendmodule
● Overbrenging van de LED kleur op de ontvanger
● Draadloze codering met druktoetsen

● Compatibel met de XRS ACC Receiver en de CS Receiver



Campsecure zender:

Druktoetsen:
 ( 1 )  ( 2 )   

Bedieningselementen:



Campsecure zender:

Inschakelen van het apparaat:
Houdt de druktoets (1) voor ca. 3 seconden ingedrukt. 
Het apparaat schakelt zich nu in en voert een zelftest uit. 

Door 3-malig knipperen van de LED’s wordt de batteri-
jstatus aangegeven.  

	 Groen	 ï❸ð	 > 80 %

	 Geel  ï❸ð	 = 50 %

	 Rood ï❸ð	 < 20 %

Uitschakelen van het apparaat:
Houdt de druktoets (1) voor ca. 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat schakelt zich nu uit. Het uitzetten wordt op 
de XRS Receiver weergegeven door een dubbel toonsi-
gnaal. Op de CS Receiver wordt een toonreeks voor het 
uitschakelen weergegeven.



Campsecure zender:

Gevoeligheid instellen:
De instelling van de gevoeligheid wordt ingesteld met 
druktoets (1). De LED knippert 1-malig in de kleur van 
het ingestelde gevoeligheidsniveau. 

     Gevoelig ❶  ❷  ❸ Ongevoelig

Er zijn in totaal 3 instelbare niveaus, waarvan de meest 
gevoelig wordt aangegeven door een groene LED. De 
middelste met een gele LED en het meest ongevoelige 
niveau met een rode LED. 
  

LED helderheid instellen:
De instelling van de LED helderheid wordt ingesteld met 
druktoets (2). De LED knippert 1-malig in de kleur van 
het ingestelde helderheidsniveau.  

       Uit  ❶ ❷ ❸ ❹ ❺  Helder

Er zijn in totaal 5 instelbare niveaus, waarvan de hel-
derste wordt aangegeven voor een groene LED. Bij het 
laagste niveau is de LED-verlichting uitgeschakeld.  



Campsecure zender:

Selecteer draadloze systeem:
Open uw Campsecure zender door de vier schroeven 
in de behuizing los te schroeven. Op de achterzijde van 
de printplaat bevindt zich een DIP-schakelaar voor het 
draadloze systeem. 

Schakelstand XRS:
De schakelstand XRS selecteert het XRS draadloze 
systeem. Houdt druktoets (2) ingedrukt om de draadloze 
codering te activeren. 

Schakelstand ONE:
De schakelstand ONE selecteert het CS Receiver draad-
loze systeem. Houdt druktoets (2) ingedrukt om de LED 
kleur in te stellen. 

XRS

ONE



Campsecure zender:

Zendcodering XRS:
Schakel uw XRS Receiver en uw Campsecure zender in. 
Houdt op uw Campsecure de druktoets (2) ingedrukt. De 
LED kleur wisselt 8x 4-maal van rood -> geel -> groen -> 
blauw

 8 x ❶❷❸❹

Zodra de gewenste LED op uw XRS Receiver knippert en 
luidt, laat u de druktoets (2) los om de instelling van de 
gewenste LED op te slaan. 

Als u de codering van de Receiver wilt veranderen, dan 
kunt u met de hierboven beschreven procedure de 
Campsecure zender opnieuw instellen op uw ontvanger. 

Zendcodering ONE:
Zet uw CS Receiver in de aanmeldmodus. Zie punt 
Aanmelding van apparaten in de bedieningshandleiding 
van de CS Receiver. Zet nu de Campsecure zender aan, 
deze meldt zich automatisch aan op de CS Receiver. Als 
alle apparaten geregistreerd zijn, druk dan kort op de 
druktoets (2) van de CS Receiver. 



Campsecure zender:

LED kleur instellen (alleen ONE):
Deze functie is alleen beschikbaar als de Campsecure 
is ingesteld met het ONE systeem. Zie punt selecteer 
draadloze systeem. 

Schakel uw Campsecure zender in. Houdt op uw Campse-
cure de druktoets (2) ingedrukt. De LED kleur wisselt nu 
in de volgende volgorde: 

          ❶❷❸❹❺❻❼❽ 

Zodra de gewenste LED aangegeven wordt, laat u de 
druktoets (2) los. De LED kleur wordt nu overgenomen 
en opgeslagen. 



Campsecure zender:

Opstellingsaanbevelingen:
Richt de Campsecure zender op het te bewaken object of 
het te bewaken gebied. Bevestig de zender op een stick 
(bankstick, stormpaal) stevig en wiebelvrij in de grond. 
De opstelhoogte moet ongeveer 1m bedragen. 

Controleer de juiste positionering van de zender door 
door het bewaakte gebied te lopen. 

Let op:

Er is geen aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade 
door diefstal of aan mensen. Het Campsecure alarmsys-
teem dient alleen ter waarschuwing en dient gebruikt te 
worden ter ondersteuning van uw eigen voorzichtigheid 
en opmerkzaamheid. Technische wijzigingen en fouten 
voorbehouden! 



Campsecure zender:

Terugzetten naar fabrieksinstellingen:
Houdt bij het inschakelen van uw Campsecure zender de 
druktoets (1) voortdurend ingedrukt voor ca. 8 seconden. 
Een knipperende LED geeft een succesvolle reset aan. 

     Fabrieksinstellingen:

• LED kleur: rood     ❶
 

• Zender XRS: Code 2 LED 1 ❷❶
 

• Gevoeligheid        ❶

• LED helderheid     ❹

Let op:

Bij een reset gaat de Campsecure zender volledig terug 
naar de fabrieksinstellingen, met gewijzigde XRS-radio-
codering moet opnieuw ingesteld worden (zie Zendcode-
ring XRS). De codering voor het CS draadloze systeem is 
opnieuw gegenereerd. Het apparaat moet opnieuw bij 
de CS Receiver aangemeld worden. 



Campsecure zender:

Batterijwissel:
Open uw Campsecure zender door de vier schroeven van 
de behuizing los te draaien. Wissel de geplaatste batterij 
om voor een nieuwe en sluit de behuizing weer. 

Benodigde batterijen: 3x LR6 1,5V AA

Verhelpen van storingen:

Geen functie:
Batterij leeg, defect of verkeerd geplaatst.

Het apparaat verzend geen of vals alarm: 
Dichte mist of zware regenval kan leiden tot vals alarm. 
Ook dauw en rijp op de lens van de sensor beïnvloeden 
het functioneren van de sensor nadelig. 

Geen signaaloverbrenging XRS:
De radiocodering komt niet overeen of is op het onjuiste 
draadloze systeem ingesteld. 

Geen signaaloverbrenging ONE:
Het apparaat is niet geregistreerd bij de CS Receiver of is 
op het onjuiste draadloze systeem ingesteld.
 



CS Receiver:

Technische gegevens:
● Compacte behuizing (87 x 52 x 33 mm)
● 100% waterdicht

● Digitale volumeregeling
● ACC verlichting (voor zenders met ACC 
    ondersteuning)
● Trilfunctie synchroon met geluid

● Overname van de LED kleur van de beetmelder
● Overname van de toonhoogte van de 
    beetmelder
● Terugzwem-detectie door akoestische en 
    visuele signalen
● Run-detectie door akoestische en visuele 
    signalen
● 1:1 overbrenging

● Batterij: 2 stuks LR6 1,5V AA lithium



CS Receiver:

Bedieningselementen:

Druktoet-
sen
( 1 )

( 2 )
 

( 3 )

LEDs



CS Receiver:
Inschakelen van het apparaat:
Houdt de druktoets (2) voor ca. 3 seconden ingedrukt. 

Het apparaat schakelt zich nu in. 

Door oplichten van de LED’s wordt de batterijstatus 
aangegeven. 

 Batterij vol ====
 Batterij ok  == = 

 Batterijwissel =	 =
  
Zwakke batterijen worden door 4 rood knipperende 
LED’s en een waarschuwingstoon ieder uur aangegeven. 

Uitschakelen van het apparaat:
Houdt de druktoets (2) voor ca. 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat schakelt zich nu uit. Het uitzetten wordt 
weergegeven door een toonreeks.

Volume instellen:
Ingeschakeld kan het volume worden ingesteld middels 
de druktoetsen (1) en (3).  

Bi
j 

lit
hi

um
 

ba
tte

rij
en



CS Receiver:
ACC Lichtfunctie:
(bij zenders met ACC ondersteuning)

Houdt de druktoets (1) voor ca. 3 seconden ingedrukt.

Bij ingeschakelde ACC verlichting wordt het uitgescha-
keld en lichten de LED’s kort rood op. Daarbij klinkt 
tevens een lage bevestigingstoon.

Bij uitgeschakelde ACC verlichting wordt deze ingescha-
keld en lichten de LED’s kort groen op. Daarbij klinkt te-
vens een hoge bevestigingstoon. De nachtverlichting licht

Door kort op druktoets (2) te drukken, wordt de ACC 
verlichting gedurende ca. 5 seconden in volledige helder-
heid weergegeven. 

Trilfunctie:
Houdt de druktoets (3) voor ca. 3 seconden ingedrukt.
Bij ingeschakelde trilfunctie wordt het uitgeschakeld en 
lichten de LED’s kort rood op. Daarbij klinkt tevens een 
lage bevestigingstoon.

Bij uitgeschakelde trilfunctie wordt deze ingeschakeld en 
lichten de LED’s kort groen op. Daarbij klinkt tevens een 
hoge bevestigingstoon.



CS Receiver:
Aanmelden van apparaten:
Als geen apparaat gekoppeld is met de CS Receiver, dan 
knippert bij het aanzetten de eerste LED in rood. ï❶ð

Het kanaal is klaar voor registratie. Er kunnen maximaal 
16 apparaten geregistreerd worden. 

Schakel eerst de 1e beetmelder / Campsecure in en weer 
uit. Bij een succesvolle koppeling wordt de eerste LED 
continu groen.  ❶ ï❷ðen eerst volgende LED begint 
rood te knipperen. 

Schakel nu de 2e beetmelder / Campsecure in en weer 
uit. Bij een succesvolle koppeling wordt de tweede LED 
continu groen. ❷ ï❸ðen eerst volgende LED begint 
rood te knipperen.

Herhaal deze stappen met maximaal 16 apparaten om te 
koppelen met de CS Receiver. 

Druk op druktoets (2) van de CS Receiver om de re-
gistratiemodus te verlaten. De apparaatcodes zijn nu 
permanent opgeslagen.
Om later gekochte apparaten met de CS Receiver te 
koppelen, zet u deze eerst terug naar de fabrieksinstel-
lingen en koppel daarna alle apparaten opnieuw zoals 
hierboven beschreven. 



CS Receiver:
Terugzetten naar fabrieksinstellingen:
Houdt bij het inschakelen van uw CS Receiver de drukto-
ets (2) voortdurend ingedrukt voor ca. 8 seconden. Een 
3-traps toon en rode LED’s geven een succesvolle reset 
aan. Het apparaat start met de volgende instellingen 
opnieuw: 

     Fabrieksinstellingen:

  • Volumehoogte     ❺

 • ACC verlichting     AAN
 

 • Vibrationsalarm   UIT

 • Zendcode  GEEN 

Let op:
Bij een reset gaat de CS Receiver volledig terug naar de 
fabrieksinstellingen. Alle apparaten moeten opnieuw bij 
de CS Receiver aangemeld worden. 



CS Receiver:
Batterijwissel:
Open uw Receiver door beide schroeven aan de achter-
kant van de behuizing los te draaien. Wissel de geplaats-
te batterij om voor een nieuwe en sluit de behuizing 
weer. 

Benodigde batterijen: 2x LR6 1,5V AA Lithium

Wij raden het gebruik van lithiumbatterijen aan voor een 
optimale batterijduur en draadloos bereik. 

Let op: in de handel verkrijgbare batterijen hebben 
slechts 1,2 V en mogen niet worden gebruikt.

Tip:
Gedurende de winter kan het voorkomen dat batteri-
jstatus thuis in de warmte een nog bruikbare batterij 
detecteert. De capaciteit van de batterij vermindert met 
lage buitentemperaturen echter en daardoor is de batte-
rij sneller leeg. Dit komt door een langzamer werkende 
cel bij koude temperaturen in de batterijchemie. Wij 
raden aan om de batterij te vervangen voor de koude 
jaargetijden. 



CS Receiver:
Verhelpen van storingen:
Geen functie:

Batterij leeg, defect of verkeerd geplaatst. 

Alle 4 LED’s knipperen onafgebroken snel rood 
ï❶❷❸❹ð:

Batterijspanning is te zwak voor gebruik. Wissel de 
batterijen. 

De eerste LED knippert snel roodï❶ð: 

Er zijn geen apparaten met de CS Receiver gekoppeld. 
Het aanmeldproces loopt. Meldt uw apparaten aan 
zoals beschreven onder “Aanmelden van apparaten”. 

De toon is vervormd:

Batterij defect of de luidspreker heeft een metaaldeel 
aangetrokken. Wissel de batterij en controleer de luid-
spreker op vreemde delen. 



CS Draadloos systeem:

Tips en trucs::

CS Receiver
LED’s bij het koppelen met de CS Receiver overslaan: 

Bezit u bijv. 2 beetmelders en die wil u op de eerste en 
vierde LED van de CS Receiver aanmelden, dan is het no-
dig om de LED’s 2 en 3 over te slaan. Deze functie is met 
een kleine truc realiseerbaar. Om bij het koppelen van 
de apparaten met de CS Receiver een LED overslaan, ga 
dan als volgt te werk: 

1. Apparaat registeren op de CS Receiver
2. Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen
3. Apparaat opnieuw registeren op de CS Receiver

Door het terugzetten naar de fabrieksinstellingen wordt 
in het apparaat een nieuwe zendcode gegenereerd. De 
LED die overgeslagen moet worden is al door de eerste 
stap met de oude code van het apparaat bezet en wordt 
daardoor niet meer gebruikt. Herhaal dit proces om 
meerdere LED’s over te slaan. 



CS Draadloos systeem:

Tipps & Tricks:

Beetmelders
Voorkom in de winter dat het rolwiel vast vriest: 

Vooral in de herfst en winter, in combinatie met een 
hoge luchtvochtigheid gevolgd door vorst kan het 
rolwiel van de beetmelder vast vriezen. Doe een kleine 
hoeveelheid naaimachineolie op de aslager van het 
rolwiel in de behuizing om dit te voorkomen en wacht 
tot het ingetrokken is. Het opgevangen water kan nu 
effectief afgevoerd worden van de as en afvloeien via de 
afvoerkanalen. 



EU-conformiteit: 
VEREENVOUDIGDE EU-CONFIRMITEITSVERKLARING

Hiermee verklaart Carpsounder Braunfels e. K. dat 
het zendsysteem type CS draadloos systeem in al zijn 
apparaten overeenkomt met  Richtlijn 2014/53 / EU. 
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is 
beschikbaar op het volgende internetadres: 
www.carp-sounder.de/ce/

Frequentiebanden en maximaal zendvermogen:

  Frequentie     Zendvermogen
  433,92 MHz   max. +10 dBm (10 mW)



Verwijdering:
Dit elektrische apparaat hoort niet thuis bij het huisvuil.

Neem contact op voor een correcte afvoer met de inza-
melpunten in uw gemeente.

Voor details van de locatie van zo’n inzamelpunt en over 
eventuele bestaande hoeveelheidsbeperkingen per dag 
/ maand / jaar en eventuele gemaakte kosten voor de 

afvoer verwijzen wij u naar de informatie
van de betreffende gemeente.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658



Garantie:
1. U krijgt 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum op dit 
apparaat. Bewaar de factuur/ kassabon als aankoopbewijs. 
Als u een garantiegeval heeft, neemt u dan contact op met 
onze serviceafdeling. 

2. Het ter beschikking stellen van een vervangend apparaat 
tijdens de reparatie valt niet onder de garantie. 

3. Schade veroorzaakt door natuurlijk slijtage, beschadiging 
of nalatige behandeling, evenals vervoer, onjuiste opslag 
of ongeschikt of onjuist gebruik of het niet naleven van de 
gebruikersinstructies, is uitgesloten van garantie. 

4. Er is geen garantieaanspraak mogelijk indien reparaties 
of veranderingen zijn uitgevoerd door andere fabrikanten 
of door fabrikanten aangestelde klantenservice. 

5. Overige aanspraken van de koper, in het bijzonder voor 
vergoeding van schade, die niet door het geleverde artikel 
zelf zijn ontstaan, zijn uitgesloten. Dit zijn ook vorderingen 
tot schadevergoeding van positief contractbreuk die direct 
of indirect te wijten is aan gebreken of eigenschappen van 
het geleverde artikel. Uw wettelijke rechten worden door 
deze garantie niet beperkt. 





Carpsounder Braunfels e. K.
Josef-Lücker-Weg 6-8
35619 Braunfels
Germany

Tel.: +49 (0) 64 42 - 51 52
Fax: +49 (0) 64 42 - 3 14 31
E-Mail: info@carp-sounder.de


