BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor,
elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har
innkapslet snelle. Hastigheten på motor noe høyere ved 24V.
I front store knapper dekket med folie. Programmering med en godt lesbar LCD
skjerm med bakgrunnsbelysning.. Verdier stilles inn vanligvis fra 0 til 100 %,
I Menyen fra 0,1 til 10,0. Likså info om strøm, temperatur, batteri etc. Det er
lagt stor vekt på få til en lett, forståelig, betjening med alle nødvendige
funksjoner. Du trenger ikke å gå inn i noen meny for å fiske med maskinen.
Maskinen har 6 fiskeprogram som enkelt kan velges av fisker.
Innbygger summer og lysdioder for indikering av fisk.
Snellen rommer ca.500 meter med nylon.

Installasjon
Monter maskinen på plass. Juster retningen og trekk til 4stk. 8mm mutter.
Koble til hovedkabel over en 20 amp. sikring. Minus er blå/grå og svart. Pluss er brun og
gulgrønn.
Tomgangstrøm ca. 0,3 amp. Trekker ved vanlig fiske ca. 1 til 2 amp.

Komme i gang
Trykk på hovedbryter på siden av maskinen. Det skal da komme tekst på skjermen og etter et
par sekunder er maskinen klar til bruk.
Displayet viser nå.
DYP
SETD
BRMS
NAPP
HIL
HAST
SLUR

Dybde.
Dybden der sniken (krok og lodd) alltid befinner seg.(Meter eller favner)
Sett dybde. Her stiller du inn den dybde du ønsker å fiske på. (Meter eller favner)
Brems.
Justering av bremsing på utgående snøre. ( 0 til 100 % )
Følsomhet. Justering av hvor mye fisk du vil ha på før maskinen drar opp (0 til 100%)
Hillengde. Innstilling av lengde på hilbevegelse under fisking. (Meter eller favner)
Hastighet. Snellens hastighet under fiske. (0 til 100%)
Sluring.
Innstilling av slur/trekkraft under belastning med fisk. (0 til 100%)

Det som nå må gjøres er å spole nylonsnøre på maskinen.
Du starter med å stille SETD (Sett dybde) på ca. 250 favner. Flytt markøren(grått felt) på
skjermen, opp eller ned med de blå piltastene, til du kommer til HAST (Fiskehastighet).
Still ønsket hastighet for påspoling med + eller - tastene.
Flytt så markøren til SLUR og sett sluringen på 20.
Trykk på MENY, flytt markøren til HJUL/FISK og trykk MENY en gang til.
Fest så nylonsnøret til snellen og trykk på OPP, og maskinen spoler ca. 250 favner forsiktig
på snellen. Slå av maskinen med hovedbryter.
Maskinen er nå klar til å begynne å fiske med.
Slå på maskinen. Trykk på UT (Utløserbryteren) og trekk ut så mye snøre, at du når gjennom
blokka i uteliggeren, og ombord i båten igjen. Fest så sniken,( kroker og lodd) til nylonsnøret
på maskinen. Slipp sniken i vannet og juster TOPPUNKTET,
(Der sniken alltid stopper når den kommer opp med fisk) slik at øverste krok er mellom 1 og 2
favner under havflaten. Trykk på 0-SET og toppunktet er programert. Trykk på STOPP.
Flytt markøren til SETD. og still inn hvor dypt du vil fiske.
Ved å trykke på UT, kan sniken slippes ut og dybde vil vises i favner/meter. Når sniken
kommer til innstilt dybde, vil maskinen begynne å fiske. Den drar opp så langt hillengden
er innstilt, for så å slippe ut igjen. Dette gjør den til fisken biter på, eller du flytter.
Ved å trykke på STOPP, stopper maskinen på vei ut eller opp.
For å forandre verdiene på skjermen:
Flytt markøren (grått felt) opp eller ned med piltastene ( ↓↑ ), å forandre verdiene til mer
eller mindre med pluss og minus (+ og -). For eksempel hvis du vil forandre dybden der du
fisker fra 60 til 80 favner, så flytter du markøren til SETD(Sett dybde). Trykk så på pluss til
tallet stiger fra 60 opp til 80. Trykk ut, og maskinen begynner å fiske fra 80 favner.
Hvis du ønsker at de innstillingene du har valgt skal bli stående på skjermen neste gang du
slår på maskinen, må du trykke 2 ganger på MENY og 1 gang på ESC. Da er de lagret.
Fiskeprogrammer velges på knapp FISKEPROG. Maskinen står alltid i MANUELL når den
blir slått på. For å skifte fiskeprogram, flytt markøren over det program du vil bruke og trykk
pluss (stjerne bak ) for å markere at det er dette program du velger. Trykk så UT og maskinen
fisker i det program du har valgt. (HUSK, IKKE LAGRE.)

Detaljert innstilling og bruk
Det er 4 grupper med knapper.
Gruppe 1. Piltaster Blå.
Piltast opp
Piltast ned
Piltast +
Piltast -

Flytter grått felt (markør) opp
Flytter grått felt (markør) ned
Øker verdien på det du har valgt.
Minker verdien på det du har valgt.

Gruppe 2. Linekontroll Rød til høyre.
Linekontroll
OPP normal
OPP full hast.
OPP forbi 0
OPP ny line
STOPP
UT

Frikobling line, stopp og opp
Drar opp sniken(kroker å lodd) og stopper i overflaten
Full fart opp ved å holde oppknapp inne i over 2 sek.
Brukes for å dra helt opp hvis sniken stopper for langt
nedi havet. Brukes med forsiktighet.
For påspoling av ny line.(Les komme i gang).
Stopper under opphaling eller utslakking
Utløserbryter for å slippe ut når du begynner å fiske,
og etter at du har tatt av fisk. Du trykker også på
utløserbryter etter at du har forandret på en innstilling.

Gruppe 3. Valg av fiskeprogram Grønn.
Fiskeprogrammer og
0-set
FISKEPROG

0-SET

Velger forskjellige fiskeprogrammer og toppunkt
line
Valg blant 6 fiskeprogrammer med bruk av piltaster.
Husk å trykke på pluss etter at du har skiftet
fiskeprogram. Trykk så ut.
For nullsetting ved forandring av toppunkt.

Gruppe 4. Innstilling av parameter Rød til venstre.
Programmerings
knapper
MENY
OK

ESC

Justerer parametrer (maskininnstillinger) og lagrer
disse
Trykk Meny, velg i undermeny og trykk Meny igjen.
Parameter kan da stilles inn med piltastene.
OK knapp for å lagre parameter. Etter første trykk får
man følgende valg. Angre: Trykk ESC. For å lagre:
Trykk OK . Til slutt får man beskjed at data er lagret .
Tilbake til hovedskjerm

Fiskeprogrammer
1-6 programmer
MANUELL

AUTO BUNN

MAKR/AKKAR

AUTO REG

SOEKING

SNIK

Trykk FISKEPROG, velg så med piltaster ønsket
program, trykk pluss, trykk ut. (Ikke lagre)
Går ned til innstilt fiskedybde og begynner å fiske med
innstilt hillengde når utknapp trykkes. Fiskedybde og
hillengde justeres i hovedskjerm
Går ned til bunnen, registrerer bunnen og begynner å
fiske med innstilt hillengde over bunnen. Så følger den
bunnen automatisk oppover og nedover.
Som vanlig manuell med innstilt hillengde, men slipper
av Makrell/Akkar når den er oppe, og går automatisk ut
igjen.
Som vanlig manuell med innstilt fiskedybde men sjekker
under nedtur om det er fisk på, registrerer den og drar
den opp.
Automatisk fiskeletingsprogram. Søker fra bunnen og
opp til overflaten. Biter ikke fisk på begynner den på
nytt.
Går ned til innstilt dybde og holder med ca 1 til 10 kg.
Sjekker om fisk biter på og drar opp. Holdemoment
stilles under (Fiske Parameter/ SnikHold).

Programmering av parameter(Maskininnstilling)
Generelle
Parameter
Spraak
EE/FAB
Met/Favner
LED
Summer
Vase

Trykk MENY. Bruk piltaster til å velge. Trykk MENY
en gang til for å komme i undermeny.
Velger språk. Foreløpig bare Norsk.
Velg EEPR for å justere selv.
Velger mellom meter eller famner
Slår på/av bakgrunnsbelysning
Slår på/av lydsignal
Slår på/av vaseprogram

Fiske Parameter

Parametrene kan etter innstilling lagres med OK
knapp.
Når hastighet på snella, er lavere enn BunnFL (meter pr.
sekund) i en hel BunnTid (sekund) registreres bunn.
Den tid maskinen trenger for å registrere bunn (sekund.)
Pause nede før den begynner å hile, i sekunder.
Fiskeavstand fra bunn i meter/favner på bunnprogram.
Hvor ofte dybde skal sjekkes, i minutt
Holdemoment 1 til 10 kg.

BunnFL
BunnTid
PauseNede
BunnAvs
SoekFlytt
SnikHold

Motor
Parameter
Hast OPP

HJUL/FISK
Parameter
Diameter Hjul

Faktor
HilStpT
HilStpL
Vasetid

Hastighet opp med fisk. (Opphalingshastighet)

Stilles inn slik at famner/meter line stemmer med virkelig
lengde. Still inn det målet du får når du måler på tvers over
snellen. Ytterkant – ytterkant nylonline.
Brukes kun av leverandør.
Stopptid i oppdelt hil (sekund.)
Lengde i oppdelt HIL (Meter/Favner) Hvis 0 er valgt er
oppdelt hil slått av.
Vasetid er den tiden det tar fra snella blir stående stille,(på
grunn av at en annen maskin drar opp juksa) til
maskinen skal registrere at det er vase, å dra opp slakksenen.

Sys Parameter
Brukes kun av leverandør.

INFO Skjerm
Dr. Info
Mot. Strom
Dr. temp
Bat. sp
Mot. Sp.
Tacho

Viser verdier under drift
Viser strømtrekk til maskinen under drift.
Viser temperatur for driver-transistorer på motorkort. Skal
ikke være over 50 gr.
Viser spenning fra batteri. Bør ikke være under 12 V.
Spenning på motor.
En verdi som viser hastighet fra 0 til 1000. Viser ca. 700
ved 200 RPM. Viser ca. 8 når maskinen står i ro.

ADVARSEL: MASKINEN MÅ IKKE SLÅS AV MED
HOVEDBRYTEREN UNDER BELASTNING!

