UWAGA! Wêdka elektryczna mo¿e siê zepsuæ od razu, gdy:

!
!
!

Nieprawid³owo po³¹czy siê kable zasilania 12 Volt (+) i (-) ( biegunowoœæ)
£owi siê jeœli woda dosta³a siê do œrodka

Sprawdza siê sprawnoœæ wêdki na tzw. iskrê ( stykanie anody i katody w
celu wytworzenia ³adunku -iskry).
Nie wolno pod³¹czaæ wêdki do innych Ÿróde³ zasilania ni¿ 12 V bateria.
Nie u¿ywajcie maksymalnej si³y podczas pod³¹czania kabli lub naciskania
przycisków.
Obserwujcie szczelnoœæ przewodów zasilania i wyjœciowych. W przypadku
uszkodzenia wymieñcie na szczelny o takiej samej trwa³oœci. Sprawdzajcie okresowo
czystoœæ kontaktów i w³¹cznika START.
Na w³¹czniku jest napiêcie rzêdu 5 Volt przy pr¹dzie kilku miliamper. Dlatego ten
kabel mo¿e byæ œmia³o zamieniony na inny o podobnej trwa³oœci.

SAMUS SPECIAL ELECTRONICS

Mo¿liwe problemy:

SAMUS - 725G
WÊDKA ELEKTRYCZNA
PROFESJONALNE URZ¥DZENIE DO PO£OWU RYB
PRZY POMOCY PR¥DU ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA OBS£UGI
CONTACT@ELECTRO-FISHER.COM

Polska i europejska norma PN-EN-60335-2-86.Bezpieczeñstwo elektrycznych
urz¹dzeñ do u¿ytku domowego i podobnego. Czeœæ 2-86. Wymagania szczegó³owe dla
elektrycznych narzêdzi do od³owu ryb (IEC-60335-2-86: Zmodyfikowana 1998)

Drogi u¿ytkowniku! Naby³eœ nowoczesne narzêdzie do po³owu ryb
przy pomocy pr¹du elektrycznego zwane wêdk¹ elektryczn¹ SAMUS725G.
Jest to specjalistyczne urz¹dzenie do od³owu ryb w rzekach i jeziorach ze
s³odk¹ wod¹.
Model ten ma wbudowany mikrokomputer , który daje wysok¹
niezawodnoœæ , wiele funkcji u¿ytkowych, efektywnoœæ i satysfakcjê podczas
pracy z naszym urz¹dzeniem. Parametry wêdki zosta³y dobrane w taki sposób
aby zapewniæ wysokie polowy i wyeliminowaæ szkodliwy wp³yw pola
elektrycznego na faunê wodn¹.
W toku projektowania SAMUS725G wykorzystano wieloletnie
doœwiadczenie firmy „SAMUS Special Electronics” w tej dziedzinie , jak
równie¿ doœwiadczenie wielu kolegów , którzy równie¿ projektuj¹ i pos³uguj¹
siê podobnymi narzêdziami w swojej praktyce rybackiej.

WÊDKA ELEKTRYCZNA - SAMUS725G
W sk³ad zestawu wêdki elektryczne j wchodz¹:

!
!
!
!
!

Wêdka elektryczna SAMUS725G
Kabel sterowania z przyciskiem odbijanym i mikroprze³¹cznikiem
Kabel wyjœciowy zewnêtrzny „ - ” z metalow¹ opletk¹ na koñcu
Kabel wyjœciowy zewnêtrzny „+” do zainstalowania na podbieraku

ZAGADNIENIA BEZPIECZEÑSTWA

Niniejsza instrukcja obs³ugi

Dla wykonywania po³owu ryb niezbêdne s¹ tylko podbierak z plastikowa
r¹czk¹ ( lub zaizolowan¹ izolacja metalowy podbierak , 12 volt bateria
(akumulator) i ³ódka do przemieszania siê po wodzie. Po³ów z brzegu nie jest
efektywny.

WÊDKA ELEKTRYCZNA - SAMUS725G

!
!
!

W funkcji - po³ów sumów- wêdka w³¹czana jest na d³ugie minuty poprzez
jednokrotne naciœniêcie przycisku START- to samo odnosi siê do wy³¹czeniajedno naciœniêcie przycisku START wystarcza. Jeœli zapomnicie wy³¹czyæ
urz¹dzenie przenosz¹c rybê do ³ódki lub podnosz¹c podbierak nad wodê to
wêdka wy³¹czy siê samoczynnie. Po³ów sumów z SAMUS725G mo¿e odbywaæ
siê na du¿ych rzekach i pozwala wprawnemu rybakowi pojmaæ du¿e iloœci tego
gatunku ryby. Zaleca siê p³ywanie nad jamami i innymi g³êbokimi miejscami , w
których lubi¹ przebywaæ sumy i w³¹czanie nad tymi miejscami wêdki, tak aby
pracowa³a ona nawet 5-10 minut w jednym miejscu. Nale¿y wówczas uwa¿nie
obserwowaæ sp³ywaj¹ce sumy w pobli¿u i w dalszej odleg³oœci od ³ódki.
Po 3-4 wypadach na ryby staniecie siê doœwiadczonymi operatorami
wêdki . Próbujcie wpierw znaleŸæ najlepsze parametry dla swojej wody gdy¿
parametry wód ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od regionu kraju i innych wczeœniej
wspomnianych czynników.
Nie zapominajcie o obserwacji poziomu mocy by nie przekraczaæ 300350 watt. Wysoki poziom mocy mo¿e spowodowaæ tylko szybkie roz³adowanie
nawet du¿ego akumulatora. Wysoka moc w wêdce elektrycznej jest potrzebna
jedynie do zapewnienia wysokiej niezawodnoœci, po to by uzyskaæ wiêksz¹
rezerwê, by pracowa³a ona na 1/3 swoich mo¿liwoœci-mocy.
Wielk¹ rolê w po³owach elektrycznych odgrywa znajomoœæ danej
wody, miejsc bytowania ryb i rybich zwyczajów.

Zbudowana na tranzystorach MOSFET
Napiêcie na wyjœciu przetwornicy 550-600 - Impuls aperiodyczny do
1000V
650 watów mocy wyjœciowej ( aby osi¹gn¹æ wysok¹ niezawodnoœæ)

Wêdka ma wbudowany mikrokomputer, który pozwala regulowaæ czêstoœci¹ i
d³ugoœci¹ impulsów z pomoc¹ klawiatury a tak¿e wskazuje na cyfrowym
wyœwietlaczu:
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SAMUS725G to absolutnie bezpieczny i niezawodny przyrz¹d do
po³owu ryb jeœli podstawowe zagadnienia bezpieczeñstwa obs³ugi urz¹dzeñ
elektrycznych s¹ znane u¿ytkownikowi.
Zabronione jest w³¹czanie wêdki w pobli¿u k¹pi¹cych siê ludzi lub pij¹cych
wodê zwierz¹t.
W ¿adnym wypadku nie mo¿na ³owiæ gdy woda dosta³a siê do œrodka
urz¹dzenia. Aby tego unikn¹æ radzimy trzymaæ przyrz¹d w suchym miejscu na
³ódce lub w szczelnej wodoodpornej torbie. Jeœli siê to stanie nale¿y przerwaæ
³owienie do czasu wysuszenia. Aby to zrobiæ nale¿y odkrêciæ 4 œruby w czarnej
obwódce i pozostawiæ w suchym miejscu na co najmniej 6 godzin. Dokonuj tego
ostro¿nie jako, ¿e niektóre kondensatory mog¹ przechowywaæ ³adunki
elektryczne przez d³u¿szy czas. Po ³owieniu w deszczowe dni nale¿y przesuszyæ
urz¹dzenie otwieraj¹c je jak opisano wy¿ej.
Pamiêtajcie, i¿ radiator na tyle wêdki jest pod³¹czony wewn¹trz z
plusowym (+) gniazdem i nie wolno dopuœciæ do kontaktu radiatora z
minusow¹(-) klem¹ baterii.
Nie umieszczajcie wêdki na klemach baterii, wêdka powinna byæ odseparowana
od baterii i tylko dwa kable powinny j¹ ³¹czyæ z wêdk¹ (+ i -).
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wychodzi na powierzchniê szybko i z wiêkszego dystansu. Wysoka czêstoœæ (F)
z kolei sprawia, ¿e ryba wychodzi na powierzchniê bardziej p³ynnie. Bior¹c
to pod uwagê pamiêtajcie: zwiêkszanie czêstoœci - spowalnia ruch ryby, podczas
gdy zmniejszanie przyspiesza wychodzenie ryby. Latem ryba jest bardzo
szybka i czêstoœæ powinna byæ zwiêkszana. W ch³odne pory roku ryba jest ospa³a
i czêstoœæ mo¿e byæ zmniejszana. Równie¿ w gêstej roœlinnoœci nale¿y
zmniejszyæ czêstoœæ aby pozwoliæ rybie wydostaæ siê przez bariery w kierunku
do podbieraka.
Zwykle czêstoœæ jest ustalana raz i w toku doœwiadczeñ
podregulowywana w po¿¹danym kierunku przez ³owi¹cego w zale¿noœci od
doœwiadczenia i znajomoœci zachowania ryb. Wówczas parametry bêd¹
zmieniane stosownie do w³asnoœci fizykochemicznych wody , jej zmian i
innych czynników majacych wp³yw na po³owy elektryczne.
Nale¿y wiedzieæ, i¿ zmiany w czêstoœci impulsów powoduj¹ zmiany mocy
wyjœciowej wêdki. Dlatego aby utrzymaæ poziom mocy nale¿y równie¿
uregulowaæ parametr L (DURATION).
“DURATION” (moc)
wychodz¹cych
impulsów powoduje
wychodzenie ryby w mniejszym zakresie ni¿ czêstoœæ. Jeœli moc jest du¿a ryby
zaczn¹ sp³ywaæ po czym opadaæ na dno. Zbyt ma³a moc spowoduje, ¿e ryby
bêd¹ uciekaæ natychmiast gdy pole elektryczne jest ma³e by je parali¿owaæ lub
jeœli wciœniecie przycisk START zbyt krótko. Pomiêdzy minimum i maksimum
istnieje optymalny poziom mocy, który pozwala , z punktu widzenia p³ynnego
wychodzenia ryby na powierzchniê, chwytaæ je tak efektywnie jak to mo¿liwe w
danych warunkach po³owowych. Jednak¿e ten poziom mocy powinien byæ
bli¿szy minimum ni¿ maksimum aby zapewniæ d³u¿sz¹ pracê baterii i mniejszy
stres dla ryby.
Podczas po³owu elektrycznego mo¿liwe jest ustawienie mocy na dwa
sposoby: œredni poziom mocy (P>100) i periodyczne w³¹czanie przycisku
START ( nie d³u¿ej ni¿ 10 sekund); niski poziom mocy (P<100) i d³u¿sze
przyciskanie START.
W p³ytkiej wodzie moc mo¿e byæ swobodnie zredukowana do
poziomu P = 50 watów.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Czêstotliwoœæ i d³ugoœæ wychodz¹cych impulsów elektrycznych
( parametry te s¹ stabilne i nie zale¿¹ od zasilania, napiêcia czy obci¹¿enia)
Wyjœciow¹ moc w watach
Zu¿ycie pr¹du w amperach
Iloœæ pobranych z akumulatora (baterii) amperogodzin
Czas ³owienia
Ogóln¹ pracê wêdki w godzinach i amperogodzinach ( dane zostaj¹
zachowane przy od³¹czeniu zasilania).
WskaŸnik roz³adowania akumulatora Przycisk zaciemnienia w przypadku
nocnego ³owienia
Ochrona przed prze³adowaniem
Wymiary 210 X 180 X 75
Waga < 1,6 kg (bez baterii -akumulatora)
Gwarancja 1 rok od momentu zakupu

Przyrz¹d jest w³¹czany na has³o (zabezpieczenie od niepowo³anego
u¿ycia). Istnieje te¿ drugie has³o 911911, po wprowadzeniu którego przyrz¹d
w³¹cza wyœwietlacz lecz nie wydaje wysokiego napiêcia- ta opcja jest dla tych
krajów, w których po³ów elektryczny jest niemile widziany)
Zasilanie z baterii np. UPS lub samochodowego akumulatora ( 7-10 Ah
bateria wystarcza na 1-2 godziny ³owienia)

PO£ÓW SUMÓW Z SAMUS725G
Model wêdki SAMUS725G posiada funkcjê do po³owu sumów
zaprojektowan¹ specjalnie na ten gatunek. Umo¿liwia to po³ów tej ryby z du¿ej
odlegloœci ( do 30 metrów) i g³êbiny wiêkszej ni¿ 10 metrów. Po³ow sumów
wykonuje siê na bardzo niskiej czêstoœci (F<20). Wêdka automatycznie
przechodzi w stan - po³ów sumów- jeœli czêstoœæ (F) jest ni¿sza ni¿ 21 Hz. W
zwiazku z tym zmienia siê sterowanie wêdki i optymalna czêstoœæ ustala siê na
poziomie od 10 do 15 Hz a moc wyjœciowa na poziomie 40 do 70 watów.
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G³ówne parametry techniczne wêdki elektrycznej SAMUS725G

Parametry sterowania SAMUS725G
Klemy “OUT” (patrz foto na lewo) s³u¿¹ do instalacji obci¹¿enia
wêdki elektrycznej. Klema “+” jest po³¹czona z podbierakiem. Klema “-”
jest po³¹czona z kablem wyjœciowym z metalow¹ opletk¹ na koñcu (tzw.
Przewód masy/minus), który jest wrzucany do wody za ³odzi¹ lub ³owi¹cym.
Kable zasilania 12 Volt s¹ pod³¹czane do baterii “+” do “+” i “-” do “-”.
Bardzo wa¿ne jest aby nie pomyliæ biegunowoœci przy ³¹czeniu ( urz¹dzenie
zepsuje siê i konieczna bedzie wymiana tranzystorów na radiatorze).
Gniazdo START s³u¿y do pod³¹czenia przewodu sterowania, za
pomoc¹ którego w³¹cza i wy³¹cza siê urz¹dzenie. Czerwona lampka wskazuje
obecnoœæ wysokiego napiêcia na wyjœciowych przewodach wêdki.
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do aktywnego po³owu ryb. Natê¿enie pr¹du jest najwiêksze przy podbieraku i
szybko maleje wrast ze wzrostem odleg³oœci. W zwi¹zku z tym ryby zostaj¹
sparali¿owane w odleg³oœci 1-5 metrów od podbieraka w zale¿noœci od gatunku
ryby, jej wielkoœci, dobranej mocy i innych czynników takich jak pora roku,
temperatura
wody itp. Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e nie ma jednych
uniwersalnych parametrów elektrycznych na ka¿d¹ rybê. Ró¿ne ryby s¹ ró¿nie
podatne na dzia³anie pola elektrycznego i nikogo nie powinno dziwiæ, ¿e raz
³owi siê ryba dobrze a raz Ÿle Nawet zmiana pogody mo¿e powodowaæ
zasadnicz¹ zmianê w oddzia³ywaniu pr¹du na rybê przy parametrach, na
których wczeœniej ³owi³o siê efektywnie. Ryby sp³ywaj¹ce nale¿y szybko
wybraæ podbierakiem gdy¿ b³yskawicznie odzyskuj¹ równowagê i uciekaj¹.
Gdy brodzimy w woderach na rzece katodê (masê) rzucamy za siebie
na odleg³oœæ 2-3 metrów.
W pierwszej kolejnoœci powinny nas interesowaæ parametry J-pr¹d lub
P- moc. Na przyk³ad J powinien byæ tak regulowany poprzez zwiêkszanie L
(d³ugoœci impulsów), a¿ osi¹gnie poziom 6-20 amper. W przybli¿eniu to bêdzie
twoja nominalna MOC dla po³owu i ryby powinny byæ ³owione w tym
zakresie odpowiednio.
W³¹czanie wêdki przyciskaj¹c START nie powinno odbywaæ siê
d³u¿ej ni¿ na 10 sekund. Jeœli zu¿ywany pr¹d (J) jest ni¿szy ni¿ 10 amper mo¿ecie
przyciskaæ START na d³u¿ej a w przypadku J=5 na d³ugi czas.
Nie zaleca siê w³¹czaæ przycisk START wêdki zbyt czêsto gdy¿ ryby s¹
p³ochliwe, szczególnie du¿e, i bêd¹ z daleka uciekaæ jeœli s¹ poza polem razenia
lub na jego granicy. Powinniœcie w³¹czaæ wêdkê co 5-10 metrów od ostatnigo
miejsca w³¹czenia. Przemieszcanie siê ³ódk¹ powinno byæ ciche i ostro¿ne aby
nie p³oszyæ ryb.
£owi¹cy powinien równie¿ pamiêtaæ aby nie zewrzeæ katody i anody i
jednoczeœnie za³¹czyæ wêdki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ prze³adowanie i
uszkodzenie ( bardzo du¿y gwa³towny pr¹d bez obci¹¿enia)- generalnie nie
powinno siê to staæ gdy¿ jest wbudowana ochrona przed prze³adowaniem i
napis ATTENTION! OVERLOADING! pojawi siê na wyœwietlaczu.

REGULACJA PARAMETRÓW SAMUS725G
W poprzednim paragrafie omówiono ustawianie ooptymalnych
parametrów, jednak¿e, w wiêkszoœci przypadków w zale¿noœci od w³aœciwoœci
chemicznych wody , pogody, pory roku konieczne jest korygowanie parametrów
by uzyskaæ wy¿sz¹ efektywnoœæ i lepsze efekty. Ka¿dy gatunek ryby posiada
swoje w³asne w³aœciwoœci i ró¿ne gatunki ryb ró¿nie zachowuj¹ siê w polu
elektrycznym.
Podstawowym parametrem wp³ywaj¹cym na “g³adkie” wyjœcie ryb z
wody jest F (czêstoœæ). Niska czêstotliwoœæ (40-50 Hz) powoduje , ¿e ryba
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Ogólny czas pracy wêdki i ampero-godziny zu¿yte przez ³owi¹cego w czasie
wszystkich po³owów. Gdy od³¹czymy zasilanie wskaŸnik ampero-godzin i czas
po³owu zeruj¹ siê na g³ównym panelu. Zapisywane ( sumowane) s¹ jednak te
dane w pamiêci mikrokomputera w trakcie po³owów i mo¿na je zobaczyæ
naciskaj¹c przycisk “LGT/MOD” na kilka sekund.
Jeœli na panelu g³ownym pojawia siê znak “-” oznacza to, ¿e napiêcie
dostarczane do wêdki obni¿y³o siê do poziomu 10,3 Volt. Jeœli to nast¹pi gdy
przycisk start jest w³¹czony radzimy obni¿yæ moc wyjœciow¹ aby móc ³owiæ
przez jakiœ czas jeszcze. Jeœli znak “-” jest obecny ca³y czas nale¿y zmieniæ
bateriê lub na³adowaæ j¹ ponownie i wówczas przyst¹piæ do po³owu z pe³ni
na³adowanym Ÿród³em zasilania. Znak “+” na prawo od czasu ³owienia
oznacza prawid³owy stan na³adowania baterii co umo¿liwia prawid³ow¹
eksploatacjê i po³ów.
Po prawej stronie znaku “+” , gdy przycisk START jest za³¹czany,
pojawia siê ma³a strza³ka, która wskazuje sprawnoœæ przewodu sterowania i
w³¹cznika START. Gdy jej nie ma w momencie naciskania na przycisk START
nale¿y sprawdziæ kabel sterowania i ewentualnie wymieniæ go lub zreperowaæ.
Wêdka elektryczna SAMUS725G posiada ochronê przed
prze³adowaniem, która chroni urz¹dzenie od zniszczenia spowodowanego
przez wysokie pr¹dy. Ochrona w³¹cza siê gdy moc przewy¿szy 650 watt i napis
ATTENTION! OVERLOADING! pojawi siê na okres 5 sekund. Jako, ¿e
mo¿liwe jest przegrzanie tranzystorów wówczas wêdka blokuje siê na 5
sekund od dalszej pracy ( w przypadku naciœniêcia na START) - ten czas jest
konieczny do och³odzenia tranzystorów. W momencie blokowania wszystkie
regulacje s¹ zachowane bez wp³ywu na indykacjê. Po 5 sekundach ostrze¿enie
ATTENTION! OVERLOADING! Znika i ³owienie jest ponownie mo¿liwe.

Przy pomocy 4 przycisków i wyœwietlacza ³owi¹cy reguluje i
kontroluje parametry wêdki elektrycznej.
Przyciski “FREQ
“ s³u¿¹ do zwiêkszania i zmniejszania czêstoœci
impulsów wychodz¹cych do wody zgodnie z kierunkiem strza³ek.
Przyciski “DURATION
“ s³u¿¹ do zwiêkszania i zmniejszania
d³ugoœci impulsów wychodz¹cych do wody zgodnie z kierunkiem strza³ek.
Jako ¿e d³ugoœæ impulsów wp³ywa na moc wyjœciow¹ dany parametr bêdzie
mia³ wp³yw na poziom mocy wykorzystywanej w trakcie ³owienia.
W trakcie wprowadzania has³a te przyciski pe³ni¹ inne funkcje i bêdzie
to wyjaœnione w dalszej czêœci.
Przycisk LGT/MOD spe³nia dwie funkcje: krótkie naciœniecie na ten
przycisk powoduje zgaszenie/ rozœwietlenie wyœwietlacza, podczas gdy
d³u¿sze ( wiêcej ni¿ 3 sekundy) pokazuje ca³kowity czas pracy wêdki w
ampero-godzinach i ca³kowity czas pracy wêdki za wszystkie okresy po³owu.
Aby opuœciæ ten stan nale¿y ponownie wcisn¹æ ten przycisk na wiêcej ni¿ 3
sekundy- nast¹pi wówczas przejœcie do podstawowych
parametrów
pokazywanych na wyœwietlaczu.
Wyœwietlacz s³u¿y do kontroli i regulacji odpowiednich parametrów i
pracy wêdki elektrycznej. Parametry te bêd¹ opisane szczegó³owo w dalszej
czêœci.

POD£¥CZANIE WÊDKI SAMUS 725G

PO£ÓW PRZY POMOCY SAMUS725G
Gdy wêdka elektryczna jest prawid³owo za³¹czona mo¿emy rozpocz¹æ
³owienie ryb zanurzaj¹c podbierak w wodzie i naciskaj¹c przycisk START.
Przewód wyjœciowy masy “-” MUSI byæ równie¿ zanurzony w wodzie.
£owienie odbywa siê poprzez zanurzanie podbieraka w wodzie i naciskanie
okresowo na kilka sekund przycisku START. Przewód “-” z metalow¹ opletk¹
powinien byæ w odleg³oœci 2-3 metrów od podbieraka a w przypadku po³owu
sumów mo¿e byæ rozwiniêty na d³ugoœæ 20 metrów. W momencie w³¹czania
przycisku START nastêpuje przep³yw pr¹du miêdzy elektrodami podbierakiem (anod¹) i mas¹ (katod¹) i dokonuje siê po³ów. Powinniœcie
us³yszeæ cichy odg³os pracy wêdki i b³yskaj¹cy czerwony wskaŸnik (diodê) na
przednim panelu, jak równie¿ zmieniaj¹ce siê parametry - J (pr¹d), P- moc, czas
³owienia, liczba zu¿ytych ampero-godzin.
W trakcie ³owienia elektroda “-”(masa) spoczywa sobie swobodnie w wodzie (
ci¹gnie siê za ³ódk¹ lub ³owi¹cym) a elektroda “+” (podbierak) s³u¿y

7

£owienie na wêdkê elektryczn¹ jest bardzo proste choæ pocz¹tkowo mo¿e
wydawaæ siê trudne ze wzglêdu na poznanie zasady dzia³ania wszystkich
po³¹czeñ i samego urz¹dzenia.
Aby prawid³owo pod³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y najpierw zamontowaæ
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wysokiego napiêcia do podbieraka. Przycisk ten to zwyk³y w³¹cznik odbijany
tzn. w momencie przyciskania za³¹cza urz¹dzenie i umo¿liwia ³owienie a w
momencie puszczenia wy³¹cza je. Przycisk montujemy na sta³e lub za ka¿dym
razem w momencie ³owienia przymocowujemy izolacj¹ do podbieraka w
odleg³oœci 30-50 cm od koñca tak aby ³atwo mo¿na by³o operowaæ
podbierakiem i w³¹czaæ przycisk.
Przewód wysokonapiêciowy (do 1000 Volt) mo¿emy zamontowaæ
bezpoœrednio do obrêczy i owin¹æ jego resztê na kiju lub co wygodniejsze
umieœciæ w œrodku plastikowej rurki ( trzonka podbieraka) z koñcem wtyczk¹
na pocz¹tku. Wówczas mo¿emy tylko wetkn¹æ przewód wysokiego napiêcia
do rurki tak aby by³ sztywno zamocowany i ³atwo go rozmontowywaæ za
ka¿dym razem kiedy zaczynamy i koñczymy ³owienie.
Gdy mamy to zrobione wystarczy tylko pod³¹czyæ przewody plusa i
minusa do baterii ( akumulatora) np. od UPS-a 10 Ah. Nale¿y pamiêtaæ aby nie
pomyliæ plusa z minusem gdy¿ zmiana polaryzacji spowoduje uszkodzenie i
urz¹dzenie i przestanie ono dzia³aæ i konieczne bêdzie wymienienie
tranzystorów na radiatorze.. Na przewodzie zasilania + (plus) znajduje siê
czerwona opletka , która oznacza kabel dodatni.
Po pod³¹czeniu akumulatora przewód masy ( minus) wrzucamy do
wody a podbierak zanurzamy w wodzie i naciskamy przycisk-w³¹cznik. W
tym momencie nastêpuje przep³yw pr¹du elektrycznego pomiêdzy
elektrodami i dokonuje siê po³ów. W trakcie ³owienia elektroda ujemna
umieszczona jest w wodzie “nieruchomo” , natomiast elektroda dodatnia (
anoda) s³u¿y do czynnego po³owu. Natê¿enie pr¹du najwiêksze jest przy
elektrodzie dodatniej i szybko maleje wraz ze wzrostem odleg³oœci od niej. W
zwi¹zku z tym ryby zostaj¹ pora¿one w promieniu nie wiêkszym ni¿ 2-2,5
metra od anody. Sp³ywaj¹ce bezw³adnie ryby nale¿y jak najszybciej wybraæ
kasarkiem, poniewa¿ w ci¹gu kilku sekund odzyskuj¹ równowagê i
b³yskawicznie uciekaj¹.
Gdy ³owimy brodz¹c w rzece przewód masy ci¹gniemy tu¿ za sob¹ tak
aby rozstaw pomiêdzy elektrodami by³ nie wiêkszy ni¿ 2-3 metry. Podobnie
przy po³owach z ³ódki. Nale¿y równie¿ uwa¿aæ aby nie zewrzeæ katody i anody
i jednoczeœnie za³¹czaæ urz¹dzenia gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jego
prze³adowanie i uszkodzenie, ale raczej nie powinno siê to zdarzyæwbudowana jest ochrona od prze³adowania
UWAGA! PRZY POD£¥CZANIU PRZEWODÓW ZASILANIA 12 VOLT
DO BATERII NIE WOLNO POMYLIÆ BIEGUNOWOŒCI PRZEWODÓW
“+” I “-”. JEŒLI TO NAST¥PI URZ¥DZENIE ZOSTANIE ZEPSUTE I
NIE BÊDZIE DZIA£AÆ (KONIECZNA JEST WYMIANA
TRANZYSTORÓW)
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WPROWADZANIE HAS£A - PARAMETRY PO£OWOWE
Gdy wêdka elektryczna jest pod³¹czona do
zasilania nale¿y wprowadziæ has³o, bez
którego ³owienie jest niemo¿liwe. Zamiast
zer nale¿y wprowadziæ 6- cyfrowe has³o.
Dokonuje siê tego przy pomocy przycisków w górê i w dól FREQ od 0 do 9.
Przechodzenie do kolejnej pozycji cyfry odbywa siê naciskaj¹c przycisk
DURATION . Czarna kropka wskazuje odpowiedni¹ pozycjê dla ka¿dej cyfry.
Przechodzenie do kolejnej cyfry odbywa siê z lewa na praw¹ cyklicznie. Nale¿y
ustawiæ prawid³owe has³o swojej wêdki i nacisn¹æ przycisk DURATION .aby
urz¹dzenie zosta³o w³¹czone. Jeœli zrobi³eœ to ¿le wêdka pozostanie w tym
samym stanie. Po 10 z³ych próbach wêdka zablokuje siê i aby odblokowaæ j¹
potrzebne jest od³¹czenie od zasilania- baterii 12 Volt i ponowne za³¹czenie do
baterii. Gdy has³o jest prawid³owe wêdka za³¹czy siê i przejdzie w stan, który
wyœwietla jej podstawowe parametry robocze.
Na wyœwietlaczu pojawi siê napis GOOD LUCK! Na okres 5 sekund i w
miêdzyczasie kondensatory wysokovoltowe za³aduj¹ siê i nast¹pi wewnêtrzna
diagnoza. Wyœwietlacz poka¿e panel g³ówny ze wszystkimi podstawowymi
parametrami.
F- czêstotliwoœæ wychodz¹cych impulsów w Hz. Ten parametr reguluje
siê strza³kami w górê i w dó³ FREQ
. Gdy wêdka jest w³¹czona
czêstotliwoœæ ustala siê na optymalnym poziomie 50 Hz a d³ugoœæ impulsu na
minimum. Zakres regulacji czêstoœci to 3-100 Hz.
L- d³ugoœæ wychodz¹cych
impulsów (trwanie) reguluje siê przy
pomocy przycisków w górê i w dó³ DURATION . Zakres regulacji to 0,033,00 milisekundy.
J- zu¿ywany pr¹d z akumulatora przez wêdkê w amperach. Po kropce
pokazane s¹ dziesiêtne ampera.
P- moc wyjœciowa w watach. Pokazywana jest w lewym dolnym
rogu.
Cyfry pokazywane pomiêdzy migaj¹cym dwukropkiem to czas
³owienia. Gdy wêdka jest za³¹czona czas jest zliczany automatycznie i od razu
wyœwietlany na panelu. Dana funkcja nie jest oznaczona przez ¿aden znak a
jedynie migaj¹cy dwukropek.
H- (hours) liczba zu¿ytych przez wêdkê w czasie pracy ampero-godzin.
Jeœli bateria by³a w pe³ni na³adowana i podczas ³owienia zostanie roz³adowana,
wówczas mo¿emy zobaczyæ realn¹ pojemnoœæ akumulatora w amperogodzinach, któr¹ posiada dana bateria. W rzeczywistoœci pojemnoœæ wskazana
jest ni¿sza od nominalnej, gdy¿ bateria nigdy nie jest do koñca roz³adowywana.
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