
 

Spypoint WRL er et trådløst bevegelses-system som oppdager alle bevegelige kilder (Dyr) 

En oppdaget bevegelse vil sende et trådløst signal til en distanse på opptil 300m, til mottakeren som vil 

begynne å vibrere og varsle med et blått lys. 

Brukt som en primær viltvarsler, vil Spypoint WRL varsle om et dyrs nærhet til stedet du har plassert en føler. 

Strømforsyning: 

Systemet er drevet av 2-9v batterier (1 for detektor, 1 for mottaker). For å installere batterier, drei belteklips og 

trekk lokket oppover. Sett i batterier ihht batteripoler (+-). En mottaker kan betjene inntil 4 detektorer 

(sendere). Varsling  om svakt batteri: Når batteriet har lite strøm igjen, vil enheten blinke med et svakt blått lys 

10 ganger, hver gang instrumentet blir slått på, for å varsle om kort batterilevetid. 

Bruk : 

”Detector” bryterne  innvendig tillater at du kan velge kanal til hver enkelt detektor (sender). 1 mottaker kan 

betjene inntil  4 detektorer. For å velge ID nummer, skyv bare opp en av de 4 bryterne. (Se eksempel i 

batteriluken) 

”Channel” bryterne tillater valg av trådløs frekvens. Denne muligheten tillater 4 forskjellige personer å være i 

det  samme terrenget, uten forstyrrelser av hverandres system. For å velge kanal, skyv opp en av de 4 bryterne 

(Se eksempel i batteriluken.) Obs:  Mottaker og detektor/er må være innstilt på samme frekvens! 

”Distance” justerings-skruen justerer følsomheten på bevegelses-sensoren. Bruk denne til å justere 

følsomhetsområde. Drei skruen mot høyre for å øke distanse, eller drei til venstre for å minske distansen. 

Anbefalinger ved plassering: 

 Plasser detektoren  minimum 120 centimeter over bakken 

 Plasser detektoren på en solid, ikke bevegelig flate (Vegg, tre, o.l ) 

 For lagring av apparatet i mer en 30 dager, ta ut batterier. 

Teknisk informasjon: 

 Rekkevidde 300 meter 

 Rekkevidde sensor:  12-15 meter 

 Områdesektor: 95 grader 

 Arbeidstemperatur: -20 +60 grader 

 (NB: den vil ikke gå i stykker viss du prøver å bruke den i f.eks -30minusgrader, det dreier seg kun om 

batterilevetid/rekkevidde!) 

 

Garanti: 

1 år garanti/ 5 år reklamasjon. 

Produktet  følger norsk kjøpslov. 
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