
Monteringsanvisning – Nylonsnor (anbefalt)

Netguard 60-120 kHz Nise pinger 
 1 Pinger for hver 200 meter 

NB: Diagrammet er kun for illustrasjonsformål.

Takk for at du valgte Future Oceans Pinger. 
Din akustiske pinger er utstyrt med batteri og er klar til bruk.

Følg monteringsinstruksen og begynn å fisk.
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Gjenta ved å knytte den andre enden av Pinger stramt 
til linen. Begge endene av Pingeren skal være stramt 
inntil linen. Kutt enden av snoren tett inntil linen.

Før snoren 4 til 6 runder rundt linen og trekk 
Pingeren tett til linjen - bruk passende festeknute. 

Fest hver ende av Pinger til flyte- eller synkelinen. 
Merk: Overflatesett: Pingere settes på bunnlinen. 
Bunnsett: Pingeren settes på flytelinen.

Sløyf snoren gjennom den andre enden av Pinger.

La elektronikkapslen i det ytre dekselet, og tre snoren 
gjennom endehullet fra utsiden av det ytre dekselet.

electronics capsule

external housing

PINGER BATTERI - LED INDIKATOR
LED-lampen blinker GRØNT x 2 for å indikere at batteriet er 100 % oppladet = 12 måneders 
gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag). 

LED-lampen blinker GRØNT x 1 når batterikapasiteten er 50 % = 6 måneders 
gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag). 

LED-lampen blinker RØDT x 1 når batterikapasiteten er 25 % = 3 måneders 
gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag).

LED-lampen blinker RØDT x 2 når batterikapasiteten er 2 % = omtrent 7 dagers 
gjenværende driftstid (basert på 12 timers bruk per dag). 
Når LED-lampen blinker RØDT x 2, er det på tide å bytte pingerbatteriet. 

Hvis LED-lampen IKKE BLINKER, er pingeren ikke lenger i drift - batteribytte

LED-lampen bruker mindre enn 1 % av batterikapasiteten per år, så den har svært liten effekt 
på batteriets ytelse. 

MERK: LED-lampen blinker kun når pingeren er ute av vannet. 
LED-lampen slutter automatisk å blinke når pingeren er i vannet. 
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Gjenta dette i den andre enden av pingeren. 
Dra godt til i kabelstripsen, slik at den sitter stramt og 
pingeren sitter godt fast på flyte- synkelina. 
Begge ender av pingeren må ligge stramt inntil linen. 
Skjær av den overflødige delen av kabelstripsen, 
slik at overflaten er jevn. 

La elektronikk-kapselen være i dekselet og tre 1 
kabelstrips gjennom hvert av hullene i endene av 
pinger-dekselet.
Bruk 7,5 mm brede og 200 mm lange kabelstrips.

Før den ene enden av kabelstripsen over flyte- eller 
synkelina, og trekk stripsen gjennom dens egen 
ende. 

Dra godt til i kabelstripsen, slik at pingeren sitter 
godt fast på flyte- eller synkelina. 

elektronikk-kapsel

Utvendig deksel
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Hvordan bytte batteri

Fjern den innvendige elektronikk-kapselen 
som ligger inne i Pinger-dekselet. 

Skru elektronikk-kapselen fra hverandre.
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Fjern det gamle batteriet.

Smør silikonfett på O-ringen og gjengene.

Sett det nye batteriet inn i elektronikk-kapselen. Pass 
på at den positive (+) enden av batteriet peker mot 
elektronikken. Skru de to halvdelene av kapselen 
sammen igjen. Skru den kun sammen med håndmakt 
– men stramt.

Sett elektronikk-kapselen tilbake i det ytre Pinger-
dekselet. 
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Fest Pingeren på garnet med 7,5 mm brede og 
200 mm lange kabelstrips, eller med nylontau.
Se Pinger-monteringsanvisningen.
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For teknisk assistanse, kontakt oss på mail - post@fastrack.no

Netguard 60-120 kHz Nise pinger 
 1 Pinger for hver 200 meter 

For mer informasjon: 
Vennligst se pinger 

instruksjonene på vår nettside. 
www.fastrack.no

www.futureoceans.com/pingers

For teknisk assistanse, kontakt oss på mail - post@fastrack.no

Monteringsanvisning – Strips

Smør silikonfett på O-ringen

Smør silikonfett på gjengene




