Instruktionsanvisning för montering av
akustiskt avskräckande Pinger

Tekniska specifikationer

Batterimontering

Mått

185mmx 52mmx 42mm

Alkaliska C cellsbatterier bör användas. Använd inte litiumbatterier.

Vikt (utan batteri)

158 gram

Vikt (med batteri)

229 gram

Vikt i vatten

37 gram

Djupnivå

1000m

Fastsättning

Dubbla positioner för fastsättning direkt på nät-rep

Batterityp

Alkaliska C-cell (LR14)

Batterinivåindikator

Avancerad LED-indikator

INersänkningsväxlare

Avancerad, automatisk kapacitiv omvandlare

Montering av Pinger i nätet

Drivkrets och ljudväxlare

Effektiv drivkrets och ljudalstrande omvandlare

Avskräckande akustiska Pingers kan gängas på rep som sammanfogar nätlinor på antingen övre eller nedre
rep. Vi rekommenderar att de monteras på de rep som inte används för dragande.

Extern behållare

Slitstark , TPE co-polymer gummi

IIntern behållare

Tuff, formsprutad polykarbonat
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Ta bort Pinger från
gummihållaren och
skruva av locket.

Sätt i batteriet och
säkerställ rätt polaritet.
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Sätt tillbaka Pinger
locket och skruva åt
helt, se till att O-ringen
blir nedtryckt.

1
2

Sätt den blinkande delen
av Pinger i
gummihållaren först och
säkerställ en korrekt
position av behållaren.

Trä det undre eller det
övre repet genom Pinger
behållaren.
Knyt en knut 25 mm från
varje ände av Pinger för att
förhindra att behållaren rör
sig längs linan.

Avskräckande Pinger
modellvariationer

För global användning förutom USA
Sänder utanför det hörbara området för sälar.
Om du inte vill locka sälar till näten välj då denna
modell
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Tumlare och delfin (50-120 kHz)
Pinger intervall

Varje 200m

Om näten är under extrem spänning (exempelvis om Pingers är monterade på ett dragrep) så kan ett
buntband användas runt Pinger (men under repet) för ökad säkerhet.

Ljudnivå

145 dB (±3dB) re 1µPa vid 1m

Frekvens

50kH- 120kHz

Batterikontroll

Tumlare och delfin (10KHZ)

Kontroll av batteriet är snabbt och enkelt: titta på slutet av behållaren som har ett
LED visningshål och observera antalet blinkningar.

Pinger intervall

Varje 100m

Ljudnivå

132 dB (±3dB) re 1µPa vid 1m

Frekvens

10kHz med övertoner

LED blinkningar Batterikontroll
100%

Val (3-20KHZ)

70%
30%

Byt ut batteriet!
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För global användning
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www.fishtekmarine.com

Pinger intervall

Varje 100m

Ljudnivå

135 dB (±3dB) re 1µPa vid 1m

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY

Frekvens

3kHz till 20kHz med övertoner

