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Gratulálunk!

Köszönjük, hogy a Carp Sounder 

márkát választotta, amely a piac 

egyik legmegbízhatóbb és leg-

strapabíróbb kapásjelzőit gyártja. 

A kapásjelző szett minden darabja 

100%-ig vízálló, a vevőegység kb. 

250 méteres távolságig kommuni-

kál a jelzőkkel.

A CS ROC XRS kapásjelző szett - 

szakszerű használatával és karban-

tartásával - hosszú éveken át meg-

bízható társa lesz a horgászatok 

során.

Az alábbi használati utasításban 

részletesen bemutatjuk a készülék 

összes funkcióját és a kezeléséhez, 

beállításához szükséges lépéseket. 

Élményekben és kapásokban gaz-

dag horgászatot kívánunk!

Üdvözlettel:

a Carp Sounder csapata

Technikai adatok:

• formatervezett, strapabíró műanyag ház

• 100%-ig vízálló

• színszabályozós, kapást jelző LEDek

• kapást követően 15 másodpercig tartó fényjelzés

• kikapcsolható fényjelzés

• éjszakai jelzőfény

• kapást jelző futófény

• téves kapás felismerése

• hangerő szabályozás (néma üzemmód is lehetséges)

• állítható hangszín

• állítható érzékenység

• ki- és bekapcsolható hatótáv ellenőrző funkció (hatótáv kb. 250 m)

• egyedileg állítható frekvencia kód

• ejtős és húzós kapások megkülönböztetése

• swinger jack kimenet

• elem:  DC 9V-os alkáli, 6LR61 típusú

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)
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Kezelőszervek:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

kapást jelző LED

LED sor, futófény (5 db)

+ gomb

menüválasztó gomb

- gomb

+
M

-

A készülék bekapcsolása:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

A kapásjelző menüválasztó gombját tartsuk lenyomva kb. 3 másodpercig. A 

készülék egy csippanással jelzi, hogy üzemkész állapotba került. Ezzel egy 

időben az 5 db LEDből álló LED sor az elem töltöttségi szintjét jelzi az aláb-

biak szerint:

> 95% (5 LED világít)

> 75% (4 LED világít)

> 50% (3 LED világít)

< 25% (2 LED világít)

< 10% (1 LED világít)

A készülék kikapcsolása:

A kapásjelző menüválasztó gombját tartsuk lenyomva kb. 3 másodpercig. A 

készülék két csippanással jelzi, hogy sikeresen kikapcsoltuk.

Figyelem! A menügombok védelmében, azokat mindig az ujjbegyünkkel 

nyomjuk meg, kerüljük a körmünk, esetleg hegyes tárgyak használatát!
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A kapásjelzés módjai:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

Kapás esetén hang- és fényjelzéssel is jelez a készülék. Természetesen mind-

két funkció személyre szabható, akár egyik, akár másik, vagy akár mindkettő 

(hang- és fényjelzés) igény szerint kikapcsolható, változtatható. 

Amennyiben húzós kapásunk van:

• a LED felvillan

• az 5 db LEDből álló LED sor alulról felfelé mozgó futófénye bekapcsol

• a hangjelzés egy-egy csippanással jelez olyan ütemben, ahogy a hal 

húzza a görgőn futó főzsinórt

• a kapást követően még 15 másodpercig világít a LED

Amennyiben ejtős kapásunk van:

• a LED felvillan

• az 5 db LEDből álló LED sor felülről lefelé mozgó futófénye bekapcsol

• a hangjelzés dupla csippanással jelez olyan ütemben, ahogy a hal ejti a 

görgőn futó főzsinórt

• a kapást követően még 15 másodpercig világít a LED, illetve a futófény 

legalsó, piros tagja (innen tudhatjuk, hogy ejtős kapásunk volt)

A ROC XRS menürendszere:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

A ROC XRS menürendszerébe lépve érhetjük el a készülék különböző be-

állítási lehetőségeit. Ha a készülék bekapcsolását követően megnyomjuk 

egy pillanatra az M gombot, az 5 LEDes bal oldali LED soron a legalsó, 

zöld színű fog villogni. Ez azt jelenti, hogy a menü első pontjába léptünk. 

Összesen 5 menüpont létezik, ezekbe az M gomb többszöri, egymás utáni 

megnyomását követően tudunk belépni (a második pontba a gomb kétszeri 

megnyomásával, stb.). Adott menüpontban a + és a – gombokkal lehet az 

adott funkciót állítani.

Ha 5 másodpercig nem állítunk semmit (nem nyomjuk egyik gombot sem), 

úgy automatikusan kilépünk a menürendszerből, amelyet egy csippanással 

jelez is a készülék.

Menüpontok:

0 – hangerő

1 – hangszín

2 – érzékenység

3 – LED színválasztás

4 – hatótáv-ellenőrzés/éjszakai üzemmód

5 – frekvencia kódolás
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A hangerő beállítása:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

A + és – gombok többszöri megnyomásával 8 szintű hangerő közül választ-

hatunk. Néma üzemmód esetén csak fényjelzéssel jelzi a kapást a készülék. 

A bal oldalon található LED sor mutatja a beállított hangerőszintet, illetve 

minden gombnyomás a leendő hangerőt is jelzi. Néma üzemmódban a LED 

sor legalsó LEDje piros színnel világít. Ha beállítottuk a kívánt hangerőt, 5 

másodpercig ne állítsunk semmit, hogy a készülék el tudja menteni a beál-

lítást. A sikeres mentést egy csippanással jelzi a készülék.

Hangszín beállítása:

Nyomjuk meg egyszer az M gombot, majd a + és – gombok segítségével 

26 hangszín közül választhatunk. A bal oldalon található LED sor is mutatja 

a beállított hangszínt. Ha beállítottuk a kívánt hangszínt, 5 másodpercig ne 

állítsunk semmit, hogy a készülék el tudja menteni a beállítást. A sikeres 

mentést egy csippanással jelzi a készülék.

Érzékenység beállítása:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

Nyomjuk meg kétszer az M gombot, majd a + és – gombok segítségével 

5 érzékenységi szint közül választhatunk. A bal oldalon található LED sor is 

mutatja a beállított érzékenységet, minél több LED világít, annál érzéke-

nyebbre hangoltuk a jelzőt. 

• 5 LED világít: 1,25 cm húzásra vagy ejtésre jelez a jelző

• 4 LED világít: 2 cm húzásra vagy ejtésre jelez a jelző

• 3 LED világít: 3,5 cm húzásra vagy ejtésre jelez a jelző

• 4 LED világít: 4 cm húzásra vagy ejtésre jelez a jelző

• 1 LED világít: 6 cm húzásra vagy ejtésre jelez a jelző

Ha beállítottuk a kívánt érzékenységet, 5 másodpercig ne állítsunk semmit, 

hogy a készülék el tudja menteni a beállítást. A sikeres mentést egy csippa-

nással jelzi a készülék.
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Színszabályozós, kapást jelző LED beállítása:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

A CS ROC XRS jelzők különlegessége, hogy olyan LEDekkel kerülnek for-

galomba, amelyek színét a beállításokban megváltoztathatjuk, így testre 

szabhatjuk, hogy az adott jelző a kapások során milyen színnel világítson! 

Nyomjuk meg háromszor az M gombot, majd a + és – gombok segítsé-

gével 7 féle szín közül választhatunk, a nyolcadik lehetőség, ha kapás során 

azt szeretnénk, hogy ne adjon fényjelet a jelző:

A bal oldalon található LED soron éppen aktív LED azt mutatja, hogy a ve-

vőegység balról hányadik LEDje fog felvillanni kapás esetén. Ha tehát azt 

szeretnénk, hogy az adott kapásjelzőn kapás esetén piros színnel világítson 

a LED, és ugyanekkor a vevőegységen balról a 3. LED világítson, akkor állít-

suk be a piros színt úgy, hogy a bal oldali LED soron alulról a 3. LED zölden 

világítson (ez utal a vevőegység harmadik LEDjére).

Ha beállítottuk a kívánt színt, 5 másodpercig ne állítsunk semmit, hogy a 

készülék el tudja menteni a beállítást. A sikeres mentést egy csippanással 

jelzi a készülék.

Hatótáv-ellenőrzés/éjszakai jelzőfény

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

Nyomjuk meg négyszer az M gombot, majd a + és – gombok segítségé-

vel 4 féle beállítás közül választhatunk, az alábbiak szerint:

Tipp: Amennyiben a jelzők közel vannak egymáshoz, például egymás mel-

lett egy bottartó állványon, akkor elég csak az egyik készüléken bekapcsolni 

a hatótáv ellenőrzés funkciót.

hatótáv ellenőrzés:

éjszakai jelzőfény:

BE BE

BEBE

KI

KI

KI

KI
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Egyedi frekvencia kód beállítása:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

Ha a környezetünkben esetleg más is hasonló vagy ugyanilyen jelző szettet 

használ, a jelzőegységek és a vevő helyes kommunikációja érdekében érde-

mes egyedi kódot választani. Ehhez nyomjuk meg ötször az M gombot, 

majd a + és – gombok segítségével válasszuk ki a számunkra megfelelőt a 

rendszer által felajánlott 8 féle kódolási variációból.

Ahhoz, hogy a kapásjelzők és a vevő kommunikáljanak egymással, értelem-

szerűen mindegyik készüléket ugyanarra a frekvencia kódra kell beállítani.

Figyelem! Az ROC XRS vevő az elemcserét követően minden esetben au-

tomatikusan az egyes számú kódolásra áll vissza (kód 1), ha ezen változ-

tatni szeretnénk, akkor az elemcserét követően ezt újra be kell állítani! 

1 2 3 4 5 6 7 8kód

LE
D

 s
or

Elemcsere:

ROC XRS KAPÁSJELZŐ(K)

A kapásjelző 1db 9V-os (DC 9V-os, alkáli 6LR61 típusú) elemmel működik. A 

kapásjelzőn lévő négy csavart csavarozzuk ki, és a készülék műanyag fedelét 

leemelve vegyük ki a régi elemet, majd tegyük be az új elemet a helyére, 

ügyelve a megfelelő polaritásra. A kapásjelző összeszerelése során figyel-

jünk arra is, hogy a gumitömítés az erre kialakított vájatban fusson!

Hibaelhárítási útmutató:

A kapásjelző nem működik: Lehetséges, hogy a kapásjelzőben lévő elem 

lemerült, vagy rosszul lett behelyezve (polaritás vagy érintkezési probléma).

A kapásjelző és a vevő nem kommunikál egymással: Ellenőrizzük, hogy a 

készülékek azonos kódolásra vannak-e állítva.

Kommunikációs probléma: Elsősorban lakott területek közelében előfordul-

hat, hogy hasonló vagy ugyanilyen frekvencián működő készülékek megza-

varják a ROC XRS kapásjelző kommunikációs rendszerét. A készülék kódolá-

sát egy másik frekvencia kódra állítva általában megoldódik ez a probléma.
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Technikai adatok:

ROC XRS VEVŐEGYSÉG

• strapabíró műanyag ház (100x60x28 mm)

• 100%-ig vízálló

• digitális menürendszer

• digitális és mechanikus hangerő szabályozás

• zseblámpa funkció

• kapás esetén hang- és fényjelzés

• rezgő funkció

• téves kapás felismerése (hang- és fényjelzés)

• elem: 4 db 1,5 V-os, AAA (LR03) ceruzaelem

Kezelőszervek:

ROC XRS VEVŐEGYSÉG

+

-

M

kapást jelző LEDek

elemlámpa

+ gomb

menüválasztó gomb

- gomb

+
M

-
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A készülék bekapcsolása:

ROC XRS VEVŐEGYSÉG

A vevő menüválasztó gombját tartsuk lenyomva kb. 3 másodpercig. A 

készülék egy csippanással jelzi, hogy üzemkész állapotba került. Ezzel egy 

időben az kapást jelző LEDek is felvillannak, amelyek  az elem töltöttségi 

szintjét jelzik az alábbiak szerint:

  az elemek teljesen fel vannak töltve 

  az elemek jó állapotban vannak, közepes töltöttségi szint

  az elemet cserélni kell

A készülék kikapcsolása:

A kapásjelző menüválasztó gombját tartsuk lenyomva kb. 3 másodpercig. 

A készülék két csippanással jelzi, hogy sikeresen kikapcsoltuk.

Figyelem! A menügombok védelmében, azokat mindig az ujjbegyünkkel 

nyomjuk meg, kerüljük a körmünk, esetleg hegyes tárgyak használatát!

ROC XRS VEVŐEGYSÉG

Nyomjuk meg egyszer az M gombot, ekkor villogni kezd az első, pi-

ros színű LED, majd a + gomb megnyomásával bekapcsolhatjuk az extra 

fényes, fehér színű LEDdel szerelt elemlámpát. A kikapcsoláshoz nyomjuk 

meg a menü első pontjába lépve a – gombot.

Figyelem! Ez a funkció gyorsabb ütemben meríti az elemeket, ezért ha 

már nincs szükségünk az elemlámpára, kapcsoljuk ki!

Elemlámpa automatikus bekapcsolása kapás esetén:

Kapás esetén beállíthatjuk azt is, hogy ne csak a kapást jelző LEDek egyike 

villanjon fel, hanem ezzel egy időben az elemlámpa funkció is bekapcsol-

jon. Ennek beállításához nyomjuk meg kétszer az M gombot, ekkor 

villogni kezd a második, sárga színű LED, majd a + gomb megnyomásával 

bekapcsolhatjuk az extra fényes, fehér színű LEDdel szerelt elemlámpát. 

A funkció kikapcsolásához nyomjuk meg a menü második pontjába lépve 

a – gombot.
A hangerő beállítása:

A + és – gombok többszöri megnyomásával 7 szintű hangerő közül választ-

hatunk. Néma üzemmód esetén csak fényjelzéssel jelzi a kapást a készülék. 

Elemlámpa funkció:
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ROC XRS VEVŐEGYSÉG

A rezgő funkció beállításához (kapás esetén rezeg a vevő) nyomjuk meg 

háromszor az M gombot, ekkor villogni kezd a harmadik, zöld színű LED, 

majd a + gomb megnyomásával bekapcsolhatjuk a rezgő funkciót. A ki-

kapcsoláshoz nyomjuk meg a menü harmadik pontjába lépve a – gombot.

Egyedi frekvencia kód beállítása:

A jelzők és a vevő sikeres kommunikációjához be kell állítanunk, hogy azo-

nos kódolású frekvencián működjön a jelző szett összes tagja. Ehhez nyom-

juk meg négyszer az M gombot, ekkor villogni kezd a negyedik, kék színű 

LED. A + és – gombok segítségével válasszuk ki a számunkra megfelelőt, 

a rendszer által felajánlott 8 féle kódolási variációból az alábbiak szerint:

Ahhoz, hogy a kapásjelzők és a vevő kommunikáljanak egymással, értelem-

szerűen mindegyik készüléket ugyanarra a frekvencia kódra kell beállítani.

Rezgő funkció beállítása:

kód 1

kód 2

kód 3

kód 4

kód 5

kód 6

kód 7

kód 8

ROC XRS VEVŐEGYSÉG

A vevőegység 4 db 1,5 V-os, AAA (LR03) ceruzaelemel működik. A vevőn 

lévő négy csavart csavarozzuk ki, és a készülék műanyag fedelét leemel-

ve vegyük ki a régi elemeket, majd tegyük be az új elemeket a helyükre, 

figyelve a megfelelő polaritásra. A kapásjelző összeszerelése során figyel-

jünk arra is, hogy a gumitömítés az erre kialakított vájatban fusson!

Hibaelhárítási útmutató:

A kapásjelző nem működik: Lehetséges, hogy a kapásjelzőben lévő elem 

lemerült, vagy rosszul lett behelyezve (polaritás probléma).

A kapásjelző és a vevő nem kommunikál egymással: Ellenőrizzük, hogy a 

készülékek azonos kódolásra vannak-e állítva.

Kommunikációs probléma: Elsősorban lakott területek közelében előfor-

dulhat, hogy hasonló vagy ugyanilyen frekvencián működő készülékek 

megzavarják a ROC XRS kapásjelző kommunikációs rendszerét. A készü-

lék kódolását egy másik frekvencia kódra állítva általában megoldódik ez 

a probléma.

Elemcsere:
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A Carp Sounder Braunfels e.K. termékeihez tartozó EU megfelelőségi nyi-

latkozatok a www.carp-sounder.de/ce/ weboldalról letölthetőek.

Használt készülékek leselejtezése:

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, 

ahol van szelektív hulladékgyűjtés). A leselejtezett készülék nem kerülhet 

a háztartási hulladékok közé! Amennyiben a kapásjelző használhatatlanná 

válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hul-

ladéktól elkülöníteni, és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így bizto-

sítható a készülékek szakszerű újrahasznosítása és megelőzhető a környe-

zet károsítása. (WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658)

Megfelelőségi nyilatkozat:

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. A Carp Sounder ROC XRS kapásjelző szettre 3 év jótállást vállalunk. A 

jótállási határidő a készülék fogyasztó részére történő átadása napjával 

kezdődik. A jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvénye-

síthetőek.

2. Jótállási időben, szervizelésre küldött készülék esetében nem áll mó-

dunkban cserekészüléket biztosítani a fogyasztó számára.

3. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba nem rendeltetésszerű, 

vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűt-

len szállítás, vagy az elvárható gondosság hiánya miatt következett be.

4. A jótállási időben végzett javítás elvégzésére csak a gyártó, vagy a 

gyártó által hitelesített szerviz jogosult.

GARANCIA:

GARANCIA
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35619 Braunfels
Germany
Telefon: +49 (0) 6442 51 52
Fax: +49 (0) 6442 3 14 31
E-mail: info@carp-sounder.de
Web: www.carp-sounder.de

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:
Kemenczés László
Moin Moin Deutschland UG
Telefon: +49 (0) 7142 344 38 77
E-mail: carpcommando@online.de
Web: www.carpcommando.hu


