GEBRUIKERSHANDLEIDING

LR-24 Pulsvistuig

#07288.04

Inhoud
Inleiding

Vergrendelingschakelaars batterijcompartiment .........22

LR-24 Pulsvistuig..........................................................1

Smeltbare links...........................................................22
Temperatuursensoren en oververhitting......................22

Overzicht
Algemene informatie.............................................. 2 - 4

Statusweergave
Invoer...........................................................................5
Uitvoer.........................................................................5

Overbelasting piekstroom...........................................23
Storing uitvoer IGTB...................................................23
Gem. stroomoverbelasting..........................................23
Storing batterij bijna leeg............................................24

Golfvorm......................................................................6

Instelling en bediening
Instellen......................................................................25

Menu display
Belangrijke beschrijvingen

Golfvormen uit geheugen gebruiken voor inst............28

Display..........................................................................7
Volt..............................................................................7
Frequentie....................................................................7
Inschakelduur...............................................................7
Pijltoets omlaag............................................................8
Enter.............................................................................8
Pijltoets omhoog...........................................................8

Standaard opgeslagen golfvormen..............................29
Aangepaste instellingsprocedure.................................30
Salvo pulsen golfvormen.............................................32
Modus dubbele uitvoer...............................................34
Opslaan van golfvorminstellingen...............................36
Specificaties................................................................37
Mijn aangepaste golfvormen......................................38

Instellen geheugen.......................................................8

Zorg en onderhoud batterij

Instellingen opslaan......................................................8
Systeemmenu's 0-8 .....................................................9

Lader..........................................................................39

Vermogenslimiet.........................................................14

Onderhoud lader en diagnostische apparatuur ..........44

Pulstypen....................................................................14

Beschrijving batterijcompartiment
en -connector
Batterijcompartiment..................................................18
Batterij-aansluiting......................................................18

Veiligheid pulsvissen
Veiligheid....................................................................45

Bijlage A

Begrippenlijst..............................................................50

Bijlage B
Gebeurtenissencodes LR-24........................................51

Connectoren anode en kathode..................................18

Bijlage C

Connector bediening..................................................18

Tips voor bediening pulsvistuig...................................52

Bijlage D
Af fabriek standaard opgeslagen golfvormen..............53

Beschrijving veiligheidsfuncties
Noodschakelaar voor uitschakelen..............................19
Snelontgrendeling verpakkingsframe..........................19
Knipperend rood lampje.............................................19

Bijlage E
Aanpassingen verpakking...........................................54

Bijlage F
Reiniging en onderhoud.............................................56

Audio-alarm...............................................................20

Bijlage G

Anodeschakelaar........................................................20

Bijlage H

Kantelschakelaar.........................................................21
Onderdompelingsensor..............................................21

Conversiegrafiek model 12-B......................................56
Testen elektrodepolen.................................................57

Bijlage I

Anode uit het water....................................................21

Testen kathode...........................................................57

Uitgangsspanningsdetector.........................................21

Tester voor anode/elektrodepolen..............................57

Elektronische circuitonderbreker.................................21

I

Bijlage J

www.smith-root.com

INLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De LR-24 is het meest geavanceerde

pulsvistuig ooit. Het ontwerp omvat vele nieuwe
veiligheidsfuncties om zowel het bedienend personeel
als de vis beter te beschermen. Vele functies zijn
verfijningen van conventies die bij eerder SRIpulsvistuig aanwezig zijn, andere zijn geheel nieuw.
De gebruikersinterface
is ontworpen voor een D e L R - 2 4 h e e f t v e e l
functies die de capaciteit
eenvoudig gebruik
van de LR-24. Met
voor verzameling zullen
de functie voor Snel
verhogen - met een meer
instellen stelt de
geavanceerde veiligheid
LR-24 automatisch
voor zowel bedieners als de
de uitgangsspanning,
dieren in het wild.
frequentie en
inschakelduur in. Een onderdompelingsensor schakelt de uitvoer automatisch uit als de
onderzijde van het verpakkingsframe in contact komt met het water. De detector voor
'anode uit water' schakelt de uitvoer automatisch uit als de anodering uit het water wordt
getild terwijl de uitvoer aan staat. Als u de tijd neemt om zich vertrouwd te maken met
deze functies zal dit zeker helpen bij het leren hoe u op de meest efficiënte manier omgaat
met de LR-24.
Items die door andere bedrijven dan Smith-Root zijn gefabriceerd dragen de garantie van de originele fabrikant.
Neem contact op met de fabrikant van het product voor instructies over retourneren.
Alle door Smith-Root Inc. gefabriceerde producten worden gedekt door een garantie van één jaar.
Beleid m.b.t. creditering en terugbetaling: Klanten die apparatuur - in nieuwstaat - retourneren, zullen binnen vijf dagen na de retourneringsdatum hun geld
terug krijgen. Deze retourneringen moeten samen met een RetourAutorisatie worden opgestuurd. Geldige retouren voor apparatuur omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, een bestelling van onjuiste apparatuur, financiële problemen en defecte apparatuur die ter vergoeding wordt geretourneerd. Alle retouren zijn
onderhevig aan een vergoeding voor het opnieuw op voorraad nemen en toepasselijke verzendkosten. De vergoeding voor het opnieuw op voorraad nemen
wordt geschat op 10% van de aanschafprijs, maar nooit minder dan US$ 20,00. Klanten die apparatuur in beschadigde conditie ontvangen zullen naar de
transporteur worden verwezen voor vergoeding via de verzekering.
Rev.04
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LR-24
PULSVISTUIG IN RUGZAK

Overzicht

Bediening en functies LR-24

Neem de tijd om u vertrouwd te maken met de functies van de LR-24 voordat u begint met pulsvissen.
1 - Noodschakelaar voor uitschakelen
De hoofdschakelaar voor het in- en uitschakelen
van de LR-24. De schakelaar moet 90 graden
rechtsom worden gedraaid om te voorkomen dat
de eenheid onbedoeld wordt ingeschakeld. Op de
schakelaar drukken zal de eenheid uitschakelen.

1
6

3

2 - Toetsenpaneel
Maakt het weergeven en aanpassen van veel van
de bedieningsparameters van de LR-24 mogelijk.

13

3 - Menuscherm
Geeft instellingen en status van de LR-24 weer.

4

4 - Knipperend rood lampje
Knippert om aan te geven dat de uitvoer
ingeschakeld is.
5 - Behuizing batterijcompartiment
Behuizing voor batterij en aansluitingen. Moet
juist geplaatst en vergrendeld zijn voordat de
eenheid kan functioneren.

8

7

2

9
10

5

11

6 en 7 - Audio-alarmen (links en rechts)
Maakt geluid om aan te geven dat de eenheid
ingeschakeld is.
8 - Verpakkingsframe
Hoofdaansluitingpunt voor het harnassysteem.
Alle onderdelen worden op het verpakkingsframe
gemonteerd.
9 - Vergrendeling batterijcompartiment
Drie twist-lockvergrendelingen houden
de batterijbehuizing op zijn plek aan de
hoofdbedieningsbox en het verpakkingsframe.

12
LR-24, getoond zonder harnassysteem

12

mogelijk dat de anodekabel door sleuven in de batterijbehuizing passeert, aan de zijkant (zoals getoond) of de
onderzijde.

10- Kathodekabel
Een gegoten spanningsontlaster maakt het
12- Onderdompelingsensor
mogelijk dat de kathodekabel door sleuven in
Deze sensor zorgt voor het uitschakelen van de eenheid
de batterijbehuizing passeert, aan de zijkant
als de LR-24 ondergedompeld zou worden in water.
(zoals getoond) of de onderzijde.
13- Serienummer
11- Anodekabel
Uniek nummer om de eenheid voor onderhoud te
Een gegoten spanningsontlaster maakt het
identificeren.
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OVERZICHT

Overzicht toetsen weergavepaneel

Het display heeft 11 toetsen die een veelheid aan functies uitvoeren. Het display is een zgn. 'vacuüm
fluorescent display' met 4 regels van 20 tekens. De heldere blauw/groene tekens zijn in de meeste
belichtingssituaties duidelijk zichtbaar. Bij direct zonlicht kan afscherming nodig zijn.
E - Toets vermogenslimiet
Geeft de instelling voor vermogenslimiet
weer en maakt het mogelijk deze aan
te passen.

LR-24 ELECTROFISHER

A
Menu

EPower

CRecall

Setup

Setup

LR-24 Electrofisher
Smith-Root, Inc.
www.smith-root.com

Limit

GPulse H
Type

BStore

Volts

I
Freq.

JDuty

F - Toets Enter
Selecteert menu-items of geeft
instellingen in de geselecteerde functie
in en keert daarna terug naar de
hoofdstatusweergave.

D
F
Enter

G - Toets pulstype
Geeft de instelling voor pulstype weer
en maakt het mogelijk deze aan te
passen.

K

Cycle

H - Toets Volt
Geeft de instelling voor de voltage
weer en maakt het mogelijk deze aan
te passen.
Afb. 1.2 - Toetsenpaneel LR-24 met fluorescent display

A - Toets Menu
Geeft de opties van het systeemmenu weer. Druk op
de pijltoets omhoog of omlaag om door de opties te
bladeren. Druk opnieuw op 'Menu' om terug te keren.
B - Toets Instellingen opslaan
Maakt het mogelijk om instellingen van het pulsvistuig
op een van de tien opslagplaatsen op te slaan.
C -Toets Instellen geheugen
Haalt een van tien standaard fabrieks- of door
gebruiker opgeslagen instellingen voor het pulsvistuig
terug.

I - Toets frequentie
Geeft de instelling voor de uitgangsfrequentie weer en maakt het mogelijk
deze aan te passen.
J - Toets inschakelduur
Geeft de instelling voor uitvoerinschakelduur en pulsbreedte in
milliseconden weer.
K - Toets (pijl) omlaag:
• Verlaagt de geselecteerde instelling
• Bladert naar beneden door een menu
• Wijzigt naar de voorgaande
statusweergave

D - Toets (pijl) omhoog:
• Verhoogt de geselecteerde instelling
• Bladert naar boven door een menu
• Wijzigt naar de volgende statusweergave
Raadpleeg BESCHRIJVING MENUTOETSEN DISPLAY voor meer informatie over elke toets.
www.smith-root.com
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Overzicht

De LR-24 heeft veel functies die de capaciteit voor verzameling zullen
verhogen met een grotere veiligheid voor zowel bedieners als de dieren
in het wild.

De LR-24 heeft een betere regulering van de
uitvoer en maakt een betere controle van de
gebruiker over de uitvoer mogelijk dan enig
eerder voorgaand model. We raden u aan de
'snelle instellingen' eerst te proberen. Het kan
voorkomen dat u minder spanning en een
lagere frequentie gebruikt dan met ander
pulsvistuig. Hierdoor wordt het aantal
verwondingen van de vis minder; een
ander bijkomend voordeel is een langere schoktijd per batterijlading. Pulsvistuig moet in alle
gevallen ingesteld worden door het observeren van het gedrag en de hersteltijden van de vissen,
niet door spannings- of vermogensmetingen.
De LR-24 onthoudt de instellingen die het laatst gebruikt zijn en start met deze instellingen op. Er zijn
10 opslagplaatsen voor verschillende instellingen voor spanning, frequentie en inschakelduur die op enig
gewenst moment gebruikt kunnen worden. De instellingen die op deze plaatsen opgeslagen zijn, kunnen
snel teruggehaald worden voor gebruik op verschillende locaties.
Een nieuw suspensiesysteem voor de verpakking maakt maximale flexibiliteit en comfort mogelijk.
Nieuwe en verfijnde controle over de uitvoer helpt het aantal verwondingen bij de vissen te verminderen.
Modus vermogenslimiet maakt het mogelijk een maximaal niveau voor uitgangsvermogen in te stellen dat
de LR-24 niet zal overschrijden.
Modus dubbele uitvoer maakt het mogelijk 2 verschillende golfvormen en spanningen in te stellen en in minder
dan een seconde tussen de twee te schakelen door te “dubbelklikken” (tweemaal te drukken) op de schakelaar
op de anodepool. De gebruiker kan terugkeren naar de eerste golfvorm en spanning door de schakelaar op de
anodepool gedurende meer dan een seconde los te laten en daarna opnieuw in te drukken.
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Statusweergave
Wanneer de LR-24 voor het eerst ingeschakeld wordt, verschijnt er kort een scherm waarop het modelnummer,
de softwareversie en het webadres van Smith-Root Inc. staan. Het scherm met de statusweergave zal na
enkele seconden automatisch verdwijnen.
De LR-24 heeft 3 standaard schermen die ook "statusschermen" genoemd worden, die tijdens bediening
getoond worden. Dit zijn:
Statusscherm Invoer.
Statusscherm Uitvoer.
Scherm Golfvorm.
1.) Statusscherm Invoer
Een voorbeeld van een statusscherm Invoer wordt getoond
in Afb. 1.1.
De eerste regel toont de schoktijd in seconden. De LR-24 houdt
fracties van seconden bij, maar geeft een resolutie van 1 seconde
weer. De tweede regel toont de conditie van de batterij in een
brandstofmeter. 24,0V of meer en de brandstofmeter wordt als
'vol' getoond. Bij ca. 20,5V wordt de meter leeg weergegeven.
Bij 20,0V schakelt de LR-24 de uitvoer uit als gevolg van een
lege batterij. De derde regel is de batterijmeter. Hier worden de
spanning en het vermogen (ampère) van de batterij getoond.
De LR-24 raakt overbelast en schakelt de uitvoer uit als het
batterijvermogen 20,0A of meer bereikt. De vierde regel geeft
de luchttemperatuur in de doos en de temperatuur van het koelingslichaam aan.
Raadpleeg de Veiligheidsfuncties onder Temperatuursensoren
voor een beschrijving van de parameters voor bedrijfstemperatuur. Raadpleeg systeemmenu 4 voor een uitleg van functie
Foldback thermisch vermogen.
2.) Statusscherm Uitvoer
Een voorbeeld van een statusscherm Uitvoer wordt getoond
in Afb. 1.2.
De eerste regel toont de schoktijd in seconden. De tweede regel
toont het gemiddelde en tussen haakjes het piek-vermogen dat
de LR-24 in het water stopt. Deze piekaflezing wordt berekend
door de piek-uitgangsspanning en het piek-uitgangsvermogen
te vermenigvuldigen. Het gemiddelde vermogen wordt berekend door het piekvermogen te vermenigvuldigen met de
inschakelduur. De derde regel toont de gemiddelde uitgangsspanning en tussen haakjes de piek-uitgangsspanning. De vierde
regel toont het gemiddelde uitgangsvermogen in ampère en
tussen haakjes het piek-uitgangsvermogen in ampère.
www.smith-root.com

On Time =
Batt. Life =
Batt. = 25.3V
0.1A
Temp.= 74F (70F HS)
Afb. 1.1

Afb. 1.2
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Statusweergave (verv.)
3.) Scherm Golfvorm
Een voorbeeld van een scherm Golfvorm wordt getoond in Afb.
1.3.
De eerste regel zal "output waveform" (uitvoer golfvorm) zijn,
tenzij dubbele uitvoer ingeschakeld is (zie Systeemmenu 2 - dubbele uitvoer). In dit geval geeft de eerste regel primaire of secundaire golfvorm aan. De tweede regel beschrijft het type puls. Er
zijn drie typen pulsen, Standard Pulse (standaardpuls), DC en
Burst of Pulses (salvo pulsen).

Afb. 1.3

Output Waveform
DC Output
(Not pulsed)
Volts= 150V
Store
Setup

Menu

Enter

Recall
Setup

Power
Limit

Enter

Afb. 1.4

Pulse
Type

Volts

Freq.

Store
Setup

Afb. 1.5

Pulse
Type

Recall
Setup

Power
Limit

Enter

Pulse
Type

Enter

Volts

Freq.

Store
Setup

Menu

Duty
Cycle

Pulse
Type

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Toets Volt
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Als 'Burst of Pulses' (salvo pulsen) geselecteerd is als uitvoergolfvorm, verschijnt het scherm zoals in Afb. 1.5 getoond. De
tweedeStore
regel zal
Recallhet aantal pulsen dat voor het salvo geselecteerd
Menu
Setup
Setup
is, aangeven. De derde regel geeft tussen haakjes de frequentie en
inschakelduur van hetEnter
salvo pulsen en het nummer rechts geeft de
Power
Limit
frequentie aan waarin het salvo aan pulsen zich voordoet. De vierde
regelVolts
toontFreq.
de huidig
geselecteerde uitgangsspanning.
Pulse
Duty
Type

Recall
Setup

Power
Limit

Enter

Limit

Als DC
geselecteerd
is als uitvoergolfvorm, verschijnt het scherm
Duty
Volts
Freq.
Cycle
zoals in Afb. 1.4 getoond. De derde regel zal aangeven dat er geen
puls is en de vierde regel toont de huidig geselecteerde uitgangsspanning.

Duty
Cycle

Output Waveform
Burst of= 3 Pulses
(500 Hz 50%) 30Hz
Volts= 150V
Menu

Als 'Standard Pulse' (standaardpuls) geselecteerd is als uitvoergolfvorm,
het scherm zoals in Afb. 1.3 getoond. De derde
Store verschijnt
Recall
Menu
Setup
Setup
regel toont de frequentie en inschakelduur van de standaardpuls.
De vierde regel toont Enter
de huidig geselecteerde uitgangsspanning.
Power

Cycle

Toets Volt
Wanneer op toets Volt wordt gedrukt, geeft het display de instelling
voor de uitgangsspanning weer en vraagt om een nieuwe instelling. De
gebruiker
kan door
op de pijltoetsen te drukken de uitgangsspanning
Store
Recall
Menu
Setup
Setup
wijzigen. Een druk op toets Enter voert de instellingen in en
hetPowerdisplay keert terug naar
het statusscherm. Het bereik van dit
Enter
Limit
bedieningselement is van 50 tot 990 Volt in stappen van 5 Volt. Na
een
tweede
keer
op toets
Volt drukken wordt deze functie afgebroken
Pulse
Duty
Volts
Freq.
Type
Cycle
en keert het display terug naar het statusscherm. Als op een andere
functietoets (anders dan de pijltoetsen) gedrukt wordt, zal de functie
afgebroken worden en wordt het display gewijzigd naar de functie
waarvoor de toets ingedrukt is.
www.smith-root.com

Menu

Store

Recall

Menu

Store

Recall

Menu

Store
Setup

Recall
Setup

Power
Limit

Menu

Store
Setup

Recall
Setup

Menu

Pulse
Type

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Recall
Setup

Power
Limit

Pulse
Type

Enter

MENUTOETS DISPLAY

Store
Setup

Menu

Pulse
Type

Power
Limit

Enter

Volts

Freq.

Store
Setup

Recall
Setup
Duty
Freq.
Cycle

Volts
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Power
Limit

Recall
Setup

Menu

Store
Setup

Pulse

Menu

Duty

Store
Setup

Recall
Setup

Power
Limit
Menu
Pulse
Type

Pulse
Type

Recall
Setup

Store
Setup

Enter

Power
Limit

Enter

Pulse
Duty
Pulse
Duty
Volts
Freq.
Volts
Freq.
Toets
inschakelduur
Type
Cycle
Type
Cycle
Wanneer op toets Inschakelduur wordt gedrukt, geeft het display
de instellingen voor de uitvoer-inschakelduur en de pulsbreedte in
milliseconden weer en vraagt om een nieuwe instelling. De gebruiker
kan door op de pijltoetsen te drukken de uitvoer-inschakelduur
wijzigen. Een druk op toets Enter voert de instellingen in en
het display keert terug naar het statusscherm. Het bereik van dit
bedieningselement is van 1% of 0,1 milliseconden, welke van de
twee groter is, tot 99% in stappen van 1%. Na een tweede keer
op toets Inschakelduur drukken wordt deze functie afgebroken en
keert het display terug naar het statusscherm. Als op een andere
functietoets (anders dan de pijltoetsen) gedrukt wordt, zal de functie
afgebroken worden en wordt het display gewijzigd naar de functie
waarvan de toets ingedrukt is. De inschakelduur is het percentage tijd
dat de uitvoerpuls ingeschakeld is, vergeleken met de tijd vanaf de
start van een uitvoerpuls tot de start van de volgende uitvoerpuls. Als
de geselecteerde golfvorm bijvoorbeeld 60 Hz met een inschakelduur
van 25% is, zal zich 60 keer per seconde een uitvoerpuls voordoen
of elke 16,7 millisec. en zal de pulsbreedte 0,25 x 16,7 millisec. =
4,2 millisec. bedragen.

Volts

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Recall
Setup
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Store
Setup

Power
Limit

Volts

Recall
Setup
Duty
Freq.
Cycle

Power

Pulse
Type
Enter

Volts

Freq.

Store
Setup

Duty
Cycle

Recall
Setup

Power
Limit

Pulse
Type

Menu

Enter

Limit
Afb. 2.1

Menu

Pulse
Type
Enter

Setup

Pulse
Type

Power
Limit

Recall
Setup
Duty
Freq.
Cycle

Toets
Freq.Store
Menu

Menu

Menu

Enter

Power
Limit

Pulse
Type
Power
Limit

Pulse
Type

Enter

Power
Limit
Store
Setup

Power
Limit

Volts
Freq.
Type
Cycle display
Beschrijving
toetsen

Duty
Cycle

Toets Freq. (frequentie)
Wanneer op toets Freq. (frequentie) wordt gedrukt, geeft het
display de instelling voor de uitgangsfrequentie weer en vraagt
om een nieuwe
instelling.
De gebruiker kan door
op de
pijltoetsen
Store
Recall
Store
Recall
Menu
Menu
Setup
Setup
Setup
Setup
te drukken de uitgangsfrequentie wijzigen. Een druk op toets
Enter
voert de instellingen
in en het Power
display keert terug naar
het
Power
Enter
Enter
Limit
Limit
statusscherm.
Het bereik van dit bedieningselement
loopt van 1 Hz
totPulse120 Volts
Hz inFreq.
stappen
van 1Hz. Na eenPulse
tweede
keer
op toets
'Freq.'
Duty
Duty
Volts
Freq.
Type
Cycle
Type
Cycle
drukken
wordt deze
functie afgebroken
en keert het display
terug
naar het statusscherm. Als op een andere functietoets (anders dan
de pijltoetsen) gedrukt wordt, zal de functie afgebroken worden
en wordt het display gewijzigd naar de functie waarvoor de toets
ingedrukt is.
Menu

Menu

Menu

Power
Limit

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Pulse
Type

Toets inschakelduur

Afb. 2.2
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Beschrijving menutoetsen display (verv.)

Store
Setup

Pijltoets omlaag
Verlaagt de geselecteerde instelling of bladert naar beneden door een
menu of bladert naar de volgende statusweergave.

Recall
Setup

Toets Enter
Selecteert menu-items of geeft instellingen in de geselecteerde functie
in en keert daarna terug naar de hoofdstatusweergave. Wijzigingen aan
de instellingen worden alleen doorgevoerd als op toets Enter gedrukt is.

Enter

ts

Freq.

Duty
Cycle

Toetsen omhoog, enter en omlaag

Afb. 2.3

Afb. 2.4

Menu

Store
Setup

Recall
Setup

Power
Limit

Enter

Pulse
Type

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Toets Store Set up (instellingen opslaan)
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Enter

Menu

Power

Store
Setup

Recall
Setup

Pijltoets omhoog
Verhoogt de geselecteerde instelling of bladert naar boven door een
menu of bladert naar de volgende (voorgaande) statusweergave.
Toets Instellen geheugen
Haalt een van tien standaard fabrieks- of door gebruiker opgeslagen
instellingen voor het pulsvistuig terug. Gebruik de pijltoetsen om door de
instellingen te bladeren en toets Enter om de weergegeven instellingen
te selecteren. Deze instellingen kunnen voor verschillende werkgebieden
of stromen gebruikt worden. Na een tweede keer op toets Instellen
geheugen drukken wordt deze functie afgebroken en keert het display
terug naar de hoofdstatusweergave. Als op een andere functietoets
gedrukt wordt, zal de functie afgebroken worden en wordt het display
gewijzigd naar de functie waarvan de toets ingedrukt is.
Toets Instellingen opslaan
Toets Instellingen opslaan maakt het mogelijk om de instellingen van het
pulsvistuig op een van de tien opslagplaatsen op te slaan. Wanneer een
instelling wordt weergegeven die opgeslagen moet worden, druk dan op
toets Instellingen opslaan. Wanneer op toets Instellingen opslaan gedrukt
wordt, wordt de inhoud van de eerste opslaglocatie getoond. Blader met
de pijltoetsen door de opslaglocaties. Dit zal laten zien wat er al op die
locatie opgeslagen is. Wanneer op toets Enter gedrukt wordt, zullen de
instellingen in de dan weergegeven opslaglocatie overschreven worden
metMenu
de nieuwe
voor spanning, frequentie, inschakelduur en
Store instellingen
Recall
Setup
Setup
golfvorm. Dit kan bemonsteringvariaties door verschillen in instellingen
verminderen.
Deze instellingen
kunnen tot 10 jaar opgeslagen blijven
Power
Enter
Limit
zonder dat het pulsvistuig op het spanningsnet aangesloten is. Na
eenPulse
tweede keer op Duty
toets Instellingen opslaan drukken wordt deze
Volts
Freq.
Type
Cycle
functie afgebroken en keert het display terug naar het Status Screen
(statusscherm). Als op een andere toets (anders dan de pijltoetsen)
gedrukt wordt, zal de functie afgebroken worden en wordt het display
gewijzigd naar de functie waarvoor de toets ingedrukt is. De standaard
instellingen af fabriek in de 10 opslaglocaties kunnen op elk gewenst
moment worden hersteld met toets Menu en selecteren van optie 7
Menu

Store
Setup
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TOETSEN MET SYSTEEMMENU (0-8)
Maakt gebruikerstoegang tot extra functies van de LR-24 mogelijk.
Deze extra functies omvatten het resetten van de timer, gebruik
van snel instellen, toegang tot dubbele uitvoermodus, herstellen
van de fabrieksinstellingen voor golfvormen, instellen van modus
vermogenslimiet, uitgebreide diagnostiek op het systeem draaien en de
gebeurtenissenhistorie onderzoeken. Er wordt slechts één item tegelijk
weergegeven. Blader met de pijltoetsen door het menu. Een druk op
toets Enter zal de opdracht uitvoeren waarna teruggekeerd wordt naar de
hoofdstatusweergave of, als dat voor het item nodig is, een submenu. Na
een tweede keer op toets Menu drukken wordt deze functie afgebroken en
keert het display terug naar de hoofdstatusweergave. Als op een andere
functietoets gedrukt wordt, zal de functie afgebroken worden en wordt
het display gewijzigd naar de functie waarvan de toets ingedrukt is.
Systeemmenu 0: resetten tijd
Optie Reset Timer maakt het mogelijk voor de gebruiker op de
'on-time' secondeteller terug te stellen naar nul. Druk op Enter om de
timer te resetten. Druk op een andere toets om het menu te verlaten
zonder de timer te resetten (zie Afb. 2.5).
Systeemmenu 1: Snel instellen
Als optie Quick Setup (snel instellen) geselecteerd is, stelt de LR-24
automatisch de golfvorm, inschakelduur en uitgangsspanning in op de
huidige conductiviteit van het water. Er wordt een standaard golfvorm
van 30Hz, inschakelduur 12% gebruikt en de uitgangsspanning wordt
naar behoefte aangepast om 25 Watt gem. vermogensuitvoer te halen.
Hoewel de LR-24 de uitvoer instelt voor 25 Watt gem. uitvoervermogen,
blijft de vermogenslimiet ingesteld op een gemiddeld vermogen
van 400 Watt. De gebruiker kan alle instellingen die door de LR-24
worden bepaald, wijzigen nadat de instellingencyclus afgerond is. De
anode en kathode dienen zich in het water te bevinden in een normale
werkingspositie wanneer de snelle instellingencyclus gestart wordt (zie
Afb. 2.6 en 2.7).
Na het doorlopen van de Snelle instellingen verschijnt er een
bevestigingsbericht op het scherm dat lijkt op dit scherm.
Wanneer dit bericht verschijnt, is de LR-24 klaar om te beginnen met
pulsvissen. De instellingen die in Snelle instellingen gekozen zijn
kunnen gecontroleerd worden m.b.v. de pijltoetsen op het toetsenpaneel.
N.B.: terwijl de elektroden door het water bewegen, verandert het
vermogen dat op aan water wordt afgegeven. Het kan tot boven het
initiële niveau van 25 Watt stijgen of tot ver onder dat niveau dalen. De
uitgangsspanning zoals vastgesteld door de Snelle instellingen-cyclus
wordt gehandhaafd tot deze door de gebruiker wordt gewijzigd, tot de
vermogenslimiet wordt bereikt of tot zich een overbelasting voordoet.
www.smith-root.com
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Systeemmenu 2: Dubbele uitvoer
Dubbele uitvoer aan/uit maakt het mogelijk om modus dubbele uitvoer
in of uit te schakelen. Modus dubbele uitvoer stelt de gebruiker in
staat twee volledig onafhankelijke sets van golfvormen en spanningen
in te stellen en hiertussen te wisselen door de anodepool-schakelaar
eenvoudig binnen 1 seconde los te laten en in te drukken. De primaire
golfvorm en spanning, die als eerste zijn ingevoerd, is de combinatie die
geactiveerd wordt als voor de eerste keer op de anodepool-schakelaar
gedrukt wordt. De secundaire golfvorm en spanning worden geactiveerd
wanneer binnen 1 seconde de anodepool-schakelaar wordt losgelaten
en weer ingedrukt. Deze functie maakt het mogelijk om snel tussen
spanningen en golfvormen te wisselen. Dit kan helpen verwondingen
voor de volwassen vissen te verminderen bij het verzamelen van de
jaarlijkse jonge vis. Bijvoorbeeld bij gebruik van een golfvorm van lage
frequentie om meervalachtigen los te krijgen van de bodem waarna snel
gewijzigd wordt naar een golfvorm van een hogere frequentie om ze te
verzamelen. Elke combinatie van pulstypen, spanningen, frequenties,
inschakelduren en vermogenslimieten kan gebruikt worden voor de
twee uitvoeren in modus dubbele uitvoer. Druk vanuit het hoofdstatusscherm Golfvorm op de pijltoets omhoog tot het display de primaire
golfvorm laat zien om deze of de secundaire golfvorm te zien of om
er wijzigingen in aan te brengen. Breng wijzigingen aan middels de
toetsen Volt, Freq. en Inschakelduur. Nogmaals op de pijltoets omhoog
klikken, geeft de secundaire golfvorm weer, die op dezelfde wijze als
de primaire golfvorm gewijzigd kan worden. Om terug te keren naar
de primaire golfvorm wordt de poolschakelaar langer dan 1 seconde
losgelaten en daarna opnieuw ingedrukt.
Systeemmenu 3: Modus vermogenslimiet
Dit menu-item stelt de gebruiker in staat de methode voor het beheersen
van het maximale gemiddelde uitgangsvermogen van de LR-24 te
selecteren. Als de door de gebruiker ingestelde vermogenslimiet bereikt
wordt, zal de LR-24 automatisch de uitgangsspanning of -frequentie
verlagen, zoals ingesteld door de gebruiker, om het uitgangsvermogen
op die limiet te handhaven. Als het uitgangsvermogen onder de limiet
komt, zal de LR-24 de spanning of frequentie automatisch verhogen
naar de door de gebruiker ingestelde waarde.
Systeemmenu 4: Modus Foldback thermisch vermogen
Deze menuoptie stelt de gebruiker in staat Thermische vermogensbeperking
in of uit te schakelen. Op hete dagen, wanneer de LR-24 een uitvoer van
200 Watt of meer heeft, kan dit uiteindelijk leiden tot oververhitting
waarna de LR-24 zichzelf uitschakelt om mogelijke beschadiging van
de elektronica te voorkomen. Thermische vermogensbeperking stelt de
www.smith-root.com
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LR-24 in staat de hoeveelheid interne hitte die geproduceerd wordt, beter
te beheersen en kan in veel gevallen thermische uitschakeling voorkomen.
Deze functie maakt het voor de LR-24 mogelijk te functioneren in warme
omgevingen, waar deze anders uitgeschakeld zou worden. Wanneer deze
optie ingeschakeld is, zal de LR-24 automatisch de uitgangsfrequentie
verlagen als één van de pulsuitvoeren geselecteerd is of wordt de
uitgangsspanning verminderd als DC-uitvoer geselecteerd is. De LR-24
vermindert de uitvoer met 20% voor elke 2 graden Fahrenheit boven het
uitschakelpunt, tot een maximale reductie van 80%.
De LR-24 heeft aan de binnenzijde twee thermische sensoren: de eerste
bewaakt de luchttemperatuur binnen de behuizing van de elektronica
en de andere monitort de temperatuur van het koelingslichaam. De
uitschakelpunten liggen op 150 graden voor de luchttemperatuur
en 190 graden voor de temperatuur van het koelingslichaam. De
uitschakeltemperatuur voor de lucht is 160 graden en voor het
koelingslichaam 200 graden. Als één van de uitschakeltemperaturen
bereikt wordt, zal de LR-24 zichzelf uitschakelen, zelfs wanneer
Thermische vermogensbeperking ingeschakeld is. Als met Foldback
thermisch vermogen ingeschakeld één van de uitschakelpunten wordt
bereikt, zullen beide audio-alarmen van de LR-24 gelijktijdig beginnen
te piepen en het statusscherm zal lijken op het scherm dat in Afb. 2.11
getoond wordt.

Afb. 2.11

Afb. 2.12

Dit display geeft aan dat de LR-24 naar thermische vermogensbeperking
is geschakeld. De uitgangsfrequentie is met 20% verminderd. De
uitgangsfrequentie is ingesteld op 60 Hz en is verminderd naar 48
Hz. Het gemiddelde uitgangsvermogen bedraagt 1,26 ampère en het
piekuitgangsvermogen bedraagt 5,83 ampère. Als de temperatuur blijft
stijgen, zal de LR-24 de uitvoer in stappen van 20% blijven verminderen
tot deze maximaal 80% bedraagt. Deze statusweergave is zichtbaar
zolang de poolschakelaar ingedrukt is. Wanneer de poolschakelaar
losgelaten wordt, zal het standaard statusscherm terugkeren. Hierdoor
is voortdurende monitoring van de batterijconditie, of de temperatuur
van de LR-24, mogelijk. Wanneer de LR-24 afkoelt, wordt de uitvoer
automatisch verhoogd, terug naar de originele instellingen. De LR-24
zal de uitvoer niet verder verhogen dan de originele instellingen.

Systeemmenu 5: Anode uit het water uitschakelen
Maakt tijdelijk overschrijven van functie Anode uit het water mogelijk.
Met deze optie is het mogelijk de LR-24 te gebruiken in zeer ondiep
water, waar het soms niet mogelijk is om de anode de hele tijd onder
water te houden. Deze optie is alleen actief als de LR-24 ingeschakeld
is en de modus naar “Enabled” (ingeschakeld) reset bij het opstarten.
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Afb. 2.13

Afb. 2.14

Afb. 2.15

Systeemmenu 6: Uitgebreide systeemtest
Dit is een diagnostische testmodus voor test- en onderhoudstechnici.
Deze vereist het gebruik van een gestandaardiseerde testbelasting,
aangesloten op de anode en de kathode.
Tijdens de test controleert de LR-24 het programmageheugen
op fouten, daarna wordt de werking van het veiligheidsrelais
voor de uitvoer gecontroleerd, de uitvoerschakelaar (IGBT), de
nauwkeurigheid van de interne spanningsbereiken, de lading in de
batterij geschat en de doeltreffendheid van de hoogspanningsomzetter
gemeten. Deze test neemt ca. 20 seconden in beslag. Volg de
instructies op het scherm om de test te draaien. Zie Afb. 2.13.
De gebruiker moet op de pijltoets omhoog drukken om door te gaan
met de test; door op een andere toets te drukken wordt de test af
gebroken en keert het display terug naar de statusweergave (Afb.
2.14-2.15).
Na enkele seconden wordt dit gevolgd door het scherm zoals getoond
in Afb. 2.18.
Als de relais en regelaars door de test komen, wordt het volgende
bericht weergeven op het display, wat aangeeft dat de eerste serie
testen afgerond is (Afb. 2.17).

Afb. 2.16

Afb. 2.17

Het volgende deel van de test vereist dat de uitvoer van de LR-24
aangesloten is op een testbelasting of dat de elektroden zich in water
bevinden. Dit deel van de test duurt ca. 15 seconden. Wanneer het
afgerond is, zal de uitvoer van de LR-24 automatisch uitgeschakeld
worden.
Als de LR-24 door dit deel van de test komt, wordt dit bericht
weergegeven. (Afb. 2.18)
Deze informatie wordt weergegeven zolang de poolschakelaar
ingedrukt gehouden wordt.
Het gebruik van een niet-standaard testbelasting of elektroden in
water zal waarschijnlijk verschillende cijfers voor doeltreffendheid
opleveren.

Afb. 2.18
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Systeemmenu 7: Herstellen fabrieksinstellingen
Fabrieksinstellingen herstellen zet de origineel in de fabriek
ingestelde spanningen en golfvormen in de 10 opslaglocaties voor
golfvormen terug. Alle huidige instellingen zullen terugveranderd
worden naar de standaard fabrieksinstellingen. Raadpleeg bijlage
D voor een lijst met deze standaard fabrieksinstellingen (Factory
Default Settings).
Dit bericht wordt weergegeven voordat de standaardinstellingen
hersteld worden; de gebruiker moet de pijltoets omhoog indrukken
om het herstellen van die instellingen te bevestigen (Zie Afb. 2.20).
Wanneer op een andere toets gedrukt wordt, zal deze bewerking
afgebroken worden en keert het display terug naar de statusweergave.
Systeemmenu 8: Gebeurtenissenhistorie
De LR-24 legt alle fouten en ongewoonlijke gebeurtenissen die
tijdens het gebruik voorkomen, vast. Met deze menuoptie kan een
technicus de statuscodes die tijdens gebruik in het veld met de LR-24
opgeslagen zijn, bekijken (zie Afb. 2.21).
Dit historiebestand kan van ondersteunen bij de probleemoplossing
als er problemen optreden met de LR-24. Bijlage B in deze
handleiding bevat een tabel met foutcodes. Druk op toets Enter om
deze modus te verlaten en terug te keren naar het statusscherm (zie
Afb. 2.22).
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Salvo pulsen
Salvo pulsen is een complexe golfvorm waarin een golfvorm van
lagere frequentie gebruikt wordt om een hogere frequentiegolfvorm
in en uit te schakelen. De lagere frequentie wordt de cyclusfrequentie
genoemd. De hogere frequentie wordt de salvofrequentie genoemd.
Een salvo van 3 pulsen bij 400 Hz met een inschakelduur van 12%
en een cyclusfrequentie van 40 Hz zou bijvoorbeeld de volgende
uitvoer produceren:
Er zou elke 2,5 milliseconden een puls zijn (400 Hz) en elke
puls zou 0,3 milliseconde breed zijn (12% van de 400 Hz). Na
de eerste drie pulsen van de golfvorm van 400 Hz zouden de
volgende 7 pulsen van deze golfvorm overgeslagen worden.
Daarna zouden er nogmaals 3 pulsen zijn van de golfvorm van
400 Hz met 12% inschakelduur. Voor deze golfvorm doen de
salvo's van pulsen zich elke 25 milliseconden (40 Hz) voor. Dit
patroon zou zich herhalen zolang de schakelaar op de anodepool
ingedrukt gehouden wordt. In dit voorbeeld kan de LR-24 niet
meer dan 10 pulsen van het salvo van 400 Hz uitvoeren omdat
400 Hz slechts 10 maal de cyclusfrequentie van 40 Hz bedraagt.

Afb. 2.25

Afb. 2.26

Als de LR-24, als tweede voorbeeld, ingesteld is om een salvo
van 5 pulsen bij 250 Hz en een inschakelduur van 10% op een
cyclusfrequentie van 15 Hz te produceren, zou de golfvorm de
volgende kenmerken hebben:
Er zou elke 4 milliseconden een puls zijn (250 Hz) en elke puls
zou 0,4 milliseconde breed zijn (10% van de 250 Hz). Na de
eerste 5 pulsen van de golfvorm van 250 Hz zouden de volgende
11 pulsen van deze golfvorm overgeslagen worden. Daarna
zouden er nogmaals 5 pulsen zijn van de golfvorm van 250 Hz
met 10% inschakelduur. Voor deze golfvorm doen de salvo's van
pulsen zich elke 67 milliseconden (15 Hz) voor. Dit patroon zou
zich herhalen zolang de schakelaar op de anodepool ingedrukt
gehouden wordt. In dit voorbeeld kan de LR-24 niet meer dan 16
pulsen van het salvo van 250 Hz uitvoeren omdat 250 Hz slechts
16,67 maal de cyclusfrequentie van 15 Hz bedraagt.
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Afb. 2.27

Als u meer salvopulsen selecteert dan mogelijk is op de geselecteerde
cyclusfrequentie (de lage frequentie), zal de LR-24 de salvofrequentie
(de hoge frequentie) automatisch verhogen om het aantal gekozen
pulsen te laten uitvoeren. De LR-24 laat gebruikers niet voor
een salvofrequentie kiezen die te laag is om het voor de gekozen
cyclusfrequentie aantal pulsen te produceren.
Het volgende voorbeeld toont het juist instellen van een salvo pulsen:
1. Druk op toets Pulstype op de voorzijde van de LR-24. Gebruik
de pijltoetsen om Salvo pulsen als nieuw pulstype in te stellen.
Het display zal er ongeveer zo uitzien:

Afb. 2.28

2. Druk op toets Enter.
3. Druk op toets Volt, stel de spanning met de pijltoetsen in op 150
Volt en druk op toets Enter.

Afb. 2.29

4. Druk op toets Freq., stel de cyclusfrequentie met de pijltoetsen
in op 40 Hz en druk op toets Enter.
5. Druk op toets Inschakelduur, stel het aantal pulsen met de pijltoetsen
in op 5 en druk op toets Enter.
6. Gebruik de pijltoetsen om de salvofrequentie in te stellen op
400 Hz en druk daarna op toets Enter.

Afb. 2.30

Afb. 2.31
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7. Gebruik de pijltoetsen om de inschakelduur van de salvopulsen
in te stellen op 25% en druk daarna op toets Enter.
Afb. 2.32

8. U kunt nu met de pijltoetsen de instellingen voor de salvopulsen
controleren.
Afb. 2.33

Afbeelding 2.34 toont de golfvorm die in het voorgaande voorbeeld is ingesteld. De enkele puls aan de
rechterzijde van de afbeelding is de eerste puls van de volgende groep van 5 pulsen. De hoogte van elke
puls is 150 Volt. De groepen van 5 pulsen herhalen zich in een tempo van 40 Hz. Elk van de individuele
pulsen is gedurende 25% van de tijd aan, vanaf het begin van een puls tot het begin van de volgende puls
in de groep.
Groep van 5 pulsen

Volt

0 sec

Begin van de volgende
groep van 5 pulsen

400 Hz

25% inschakelduur

40 Hz
(25 mS)

Tijd

Afb. 2.34
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Batterijcompartiment en -aansluitingen
Batterijcompartiment
Door het batterijcompartiment te openen kan de gebruiker de
batterij plaatsen of vervangen, of de connectoren voor anode,
kathode en controlecircuit aansluiten. Verwijder de deksel van het
batterijcompartiment door de hendels op de 3 sluitnokvergrendelingen
om te draaien en ze linksom te draaien. Zorg ervoor dat de
vergrendeling aan de onderzijde vrij is, trek de twee aan de zijkanten
naar buiten en til de deksel van het batterijcompartiment uit de LR-24.
Wanneer de deksel van het batterijcompartiment opnieuw geplaatst
wordt, pas deze dan zodanig aan dat deze zich binnen de gegoten
geleiders van het verpakkingsframe bevindt. De deksel moet juist
geplaatst zijn; de LR-24 zal anders niet juist werken.
Sluit de vergrendelingen van de deksel.

Afb. 3.1

Gebruik alleen batterijen van Smith-Root, Inc. bij deze eenheid.
Plaats batterijen zoals hieronder getoond.

Batterijcompartiment

Zwaar(gewicht)
Standaard
Lichtgewicht
onderdeelnr. 6682 onderdeelnr. 6681 onderdeelnr. 7466

Afb. 3.2

Kathodeconnector

Anodeconnector

Control
Connector

Batterijconnector

Afb. 3.3
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Batterijconnector
De batterijconnector, in het batterijcompartiment, is een rechthoekige
connector van rood en zwart plastic aan het eind van de kabel van het
ingangsvermogen. Deze wordt gekoppeld aan een identieke connector
op het batterijpak van de LR-24. Deze connector is kleurgecodeerd
en gepolariseerd om het onbedoeld omgekeerd aansluiten van de
batterij te voorkomen.
Anode- en kathodeconnectoren
De anode- en kathodeconnectoren zijn ronde 2-pens connectoren van
zwart plastic, die zich op de afscheiding tussen het batterijcompartiment
en het elektronicacompartiment bevinden. De deksel van het
batterijcompartiment moet verwijderd worden om toegang tot
deze connectoren te verkrijgen. De connectoren zijn identiek en
maken gebruik van een kathodekabel of een kathodepool mogelijk
voor een betere beheersing van de plaatsing van het elektrische
uitvoerveld. Beide pennen in de connectoren zijn live wanneer
de LR-24 ingeschakeld is. Deze connectoren zijn gepolariseerde
vergrendelingsconnectoren met 1/4 draai.
Bedieningsconnector
De bedieningsconnector is een kleinere 4-pensversie van de anodeen kathodeconnectoren. Deze is ook gepolariseerd en de kleinere
maat voorkomt onjuiste aansluitingen. De LR-24 gebruikt een
controlecircuit van lage spanning voor extra veiligheid

www.smith-root.com
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VEILIGHEIDSFUNCTIES
Noodschakelaar voor uitschakelen
De grote rode paddestoelschakelaar op de bovenkant van de LR-24
is de noodschakelaar voor uitschakeling, die ook de hoofdschakelaar
voor in- en uitschakelen van de LR-24 is. Om de stroom in te
schakelen moet de schakelaar 90 graden in de richting van de pijlen
(rechtsom) gedraaid worden. Omdat de schakelaarknop gedraaid
moet worden, helpt dit het onbedoeld inschakelen van de LR-24
voorkomen. Door de rode paddestoelknop in te drukken tot deze
vergrendeld wordt, zal de LR-24 direct uitgeschakeld worden.
Afb. 4.1

Snelontgrendeling verpakkingsframe
De LR-24 heeft een verpakkingsframe met integrale snelontgrendeling. Druk de lipjes van de vergrendelingen op de tailleband en
schouderbanden in en de LR-24 komt direct los.
OPGELET: De borstband van de verpakking moet losgemaakt
worden voordat men zich in het water begeeft of water oversteekt.
Als deze band vergrendeld blijft, kan dit het snel afdoen van de LR-24
in noodgevallen, zoals in diep water vallen, belemmeren.

Borstband
(Verwijderen
voor u het
water in
gaat)

Snelontgrendeling

Afb. 4.2

Knipperend rood lampje
Heldere LED-lampen met een lange levensduur knipperen wanneer
de LR-24 is ingeschakeld en er 30 Volt of meer aanwezig is tussen
anode en kathode.

Afb. 4.3
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Beschrijving veiligheidsfuncties (verv.)
WAT WEL EN NIET TE DOEN
VOOR DE VEILIGHEID
Wat te doen:
1. Zorg er altijd voor dat er niemand
aan de elektroden zit voordat de
stroom ingeschakeld wordt.
2.Weet hoe een eerste hulpbehandeling
tegen elektrische schok gaat.
3. Draag flotatiemiddelen.
4. Laat de elektrische circuits alleen
controleren door gekwalificeerde
technici.
5. Koppel de netspanning los wanneer
het pulsvistuig niet gebruikt wordt.
Wat niet te doen:
1. Ga niet alleen met pulsvistuig op pad!
2. Ga niet door met pulsvissen als
laarzen of handschoenen aan de
binnenzijde nat geworden zijn.
3. Bedien nooit pulsvistuig als u eerder
hartklachten hebt gehad.
4. Ga niet pulsvissen wanneer u
vermoeid bent.

AAN

UIT

Afb. 5.1
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Audio-alarm
Het audio-uitvoeralarm geeft 4 verschillende bedieningscondities
van de LR-24 aan en bestaat uit twee eenheden die tonen
uitzenden; de een schel en de ander diep.
1. Aanwezigheid van hoogspanning in het water
Wanneer de anode en de kathode zich in het water
bevinden en er meer dan 30 Volt aanwezig is, wordt
een hoorbare toon afgegeven door het alarm.
2. Gemiddeld uitgangsniveau vermogen
De audio-alarmen geven pulstonen af om het gemiddeld
uitgangsniveau van het vermogen aan te geven:
Gemiddeld uitgangsniveau vermogen
Watt
Audiotoon in sec.
0 tot 99,9
1 puls per seconde
100 tot 199,9
2 pulsen per seconde
200 tot 299,9
3 pulsen per seconde
300 tot 400
4 pulsen per seconde
3. Modus vermogenslimiet: Wanneer het uitgangsvermogen
van de LR-24 de door de gebruiker ingestelde vermogenslimiet
bereikt, wisselt de audiotoon tussen de lage en de hoge toon op
het hierboven aangegeven tempo.
4. Modus dubbele uitvoer: In deze modus kan de LR-24 werken
met een primaire of secundaire door de gebruiker ingestelde
combinatie van spanning/golfvorm. Het wisselen tussen de twee
combinaties wordt gedaan door de schakelaar op de anodepool
snel tweemaal in te drukken. De primaire combinatie van
spanning/golfvorm wordt toegewezen aan de hoge toon en de
secundaire combinatie aan de lage toon.
Anodeschakelaar
Er wordt een reed-contact (magneetschakelaar) gebruikt voor de
anodepoolschakelaar. Deze schakelaar kan het hoogspanningsveiligheidsrelais in de LR-24 direct uitschakelen. De 'flapper'
van de schakelaar loslaten zorgt ervoor dat de schakelaar naar
uit geschakeld wordt.
www.smith-root.com
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Beschrijving veiligheidsfuncties (verv.)

Kantelschakelaar
De kantelschakelaar schakelt de uitvoer van de LR-24 automatisch
uit als de LR-24 te ver vanaf de verticale positie in een willekeurige
richting kantelt. De maximale kanteling voorwaarts mag 55 graden
vanaf verticale stand bedragen. De maximale kanteling achterwaarts
mag 35 graden vanaf verticale stand bedragen. De maximale kanteling
naar de zijden is 45 graden vanaf verticaal +/- 10 graden.
Wanneer de LR-24 verder dan deze limieten wordt gekanteld, wordt
een foutbericht weergegeven. Deze conditie wordt gereset door naar
een meer verticale positie te bewegen en de anodepoolschakelaar los
te laten en weer in te drukken.
Onderdompelingsensor
Als het onderste gedeelte van de LR-24 in contact komt met het water,
wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld en wordt een foutbericht
weergegeven. Deze conditie wordt gereset door de behuizing van
de LR-24 niet langer in contact te laten staan met water en hierna
de stroom uit en weer in te schakelen. Houd er rekening mee dat het
batterijcompartiment, als hier water in gelopen is, eerst leeggemaakt
moet worden waarna de LR-24 gereset kan worden.
Anode uit het water
Deze functie schakelt de uitvoer van de LR-24 uit en geeft een
foutbericht weer wanneer de anodepoolschakelaar losgelaten wordt en
er minder dan 30 milliampère, mA of vermogen tussen anode en kathode
stroomt. Om de LR-24 opnieuw op te starten wordt de elektrode in het
water geplaatst en op de anodepoolschakelaar gedrukt.
Bij werken in zeer ondiep water kan deze functie worden uitgeschakeld
met Systeemmenu 5: anode uit water uitschakelen.
N.B.: Deze functie wordt automatisch opnieuw geactiveerd wanneer
de (batterij-)stroom uit en weer ingeschakeld wordt.
Detector uitgangsspanning
Dit circuit tast de spanning tussen anode en kathode van de LR-24 af en
activeert het audio-alarm en een knipperende rode lamp als de LR-24
ingeschakeld wordt. De minimale detectiespanning is 30 Volt. Dit doet
zich voor wanneer er 30 Volt aanwezig is in het water, of de LR-24 nu
ingeschakeld is of niet.
Elektronische circuitonderbreker
De invoer van de LR-24 wordt beschermd door een elektronische
circuitonderbreker die alle stroom naar de LR-24 uitschakelt in geval
van overmatige leegloop van de batterij. De onderbreker schakelt uit
bij een ingangsvermogen van 27 ampère.
www.smith-root.com

35°

55°

Onderdompelingsensor

Afb. 5.3

Afb. 5.2

Afb. 5.4
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Beschrijving veiligheidsfuncties (verv.)
Vergrendelingschakelaars batterijcompartiment

De LR-24 en temperatuur

De deksel van het batterijcompartiment heeft een vergrendelingmechanisme (A) dat de stroom naar de LR-24 automatisch
uitschakelt wanneer de deksel geopend wordt. Wanneer de deksel
van het batterijcompartiment opnieuw geplaatst wordt, pas deze
dan zodanig aan dat deze zich binnen de gegoten geleiders (B) van
het verpakkingsframe bevindt. De deksel moet juist geplaatst
zijn; de LR-24 zal anders niet juist werken.

Afb. 5.5
Als de LR-24 op hete dagen veel gebruikt
wordt, kan het apparaat oververhit raken en
zichzelf uitschakelen.
Als de luchttemperatuur in de doos 71C of in
het koelingslichaam 93C bereikt, wordt een
foutbericht over te hoge temperatuur weergegeven
en wordt de uitvoer uitgeschakeld tot de LR-24
afkoelt.
Bij gebruik van een van de pulsuitvoeren
vermindert de LR-24 de frequentie van de
uitvoerpulsen automatisch, gebaseerd op de
interne temperatuur. Dit heeft het effect van
het verlagen van het vermogensniveau van de
LR-24 en zodoende van de hitte die binnen het
systeem wordt geproduceerd.
Hierdoor kan de LR-24 blijven werken in plaats
van de wachten tot het apparaat weer afgekoeld
is. Deze vermogensreductie begint niet tot
de LR-24 zich nabij het punt van thermische
overbelasting bevindt, dus onder de meeste
condities wordt de uitvoer niet beïnvloed.
Als DC wordt gebruikt, kan de LR-24 de
uitgangsspanning verminderen als het apparaat
de thermische overbelasting nabij is. Hierdoor
kan de LR-24 blijven werken in plaats van de
wachten tot het apparaat weer afgekoeld is.
In beide werkingsmodi wordt de uitvoer weer
verhoogd naar de originele instellingen terwijl
de LR-24 afkoelt.
Wanneer de LR- 24 ingeschakeld is en de
temperatuur het uitschakelpunt bereikt, zullen
beide audio-alarmen tegelijk gaan piepen en
weergave Thermal Limit (thermische limiet)

Vervolg op volgende pagina...
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RECHTS: foto die de
relatieve locaties van de
vergrendelingschakelaar
binnen de bedieningsdoos
(niet zichtbaar) en de
A in de deksel laat
magneet
zien.

A

B

LINKS: foto van de
gegoten geleiders op het
verpakkingsframe. Deksel moet
juist geplaatst en vergrendeld zijn
voordat de eenheid zal werken.

Smeltbare links

Het batterijpak van de LR-24 omvat een smeltbare link om
de batterij te beschermen tegen zeer hoge stroomsterkte. Als
deze smeltbare link klapt, moet deze vervangen worden door
een exemplaar van dezelfde grootte en type als het originele
exemplaar om zo eenzelfde bescherming voor het batterijpak en
de bedrading te garanderen.
WAARSCHUWING: als deze link vervangen wordt door een
exemplaar dat niet door Smith-Root, Inc. vervaardigd is, zal
dit de garantie van het gehele systeem voor pulsvissen ongeldig
maken.

Temperatuursensoren

Er zijn interne temperatuursensoren aanwezig die de LR-24 uit
kunnen schakelen als er overmatige temperaturen waargenomen
worden; als de LR-24 uitgeschakeld wordt ten gevolge van een
hoge temperatuur, wordt zo lang als de temperatuur zich boven
een veilige limiet bevindt, een foutbericht weergegeven. Nadat
de LR-24 afgekoeld is, wordt het foutbericht gewist en wordt
automatisch de volledige werking hersteld.
Modus Thermische foldback (systeemmenu 4) kan de kans op
uitschakeling door overmatige temperaturen helpen verminderen.

www.smith-root.com
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Beschrijving veiligheidsfuncties (verv.)

Storingscondities
Overbelasting piekstroom
Als het piekuitvoervermogen de 40 ampère overschrijdt, wordt de
uitvoer uitgeschakeld en een foutbericht weergegeven (zie Afb. 5.6).
Dit wordt normaliter veroorzaakt door kortsluiting tussen de anode
en de kathode. De LR-24 kan gereset worden door de schakelaar op
de anodepool los te laten en dan opnieuw in te drukken.

Afb. 5.6

Storing IGBT-uitvoer
Als er een storing in een uitvoerschakelaar (IGBT) optreedt, wordt de
uitvoer van de LR-24 uitgeschakeld en een foutbericht weergegeven
(zie Afb. 5.7).
Afb. 5.7

De criteria voor een storing in een uitvoerschakelaar is dat er
uitgangsspanning wordt gedetecteerd wanneer deze er niet hoort
te zijn. Als bijvoorbeeld de anodepoolschakelaar niet geactiveerd
is, mag er geen uitvoer vanaf de LR-24 zijn. Als er echter uitvoer
gedetecteerd wordt, bestaat er een storing in een uitvoerschakelaar
en wordt de uitvoer van de LR-24 uitgeschakeld. De LR-24 moet
dan voor reparatie geretourneerd worden naar Smith-Root. Tracht
de LR-24 niet te gebruiken als dit bericht verschijnt, omdat er een
veiligheidsrisico kan bestaan en verder gebruikt meer beschadiging
van de LR-24 kan veroorzaken.
Overbelasting gemiddeld vermogen
Het ingangs- en uitgangsvermogen van de LR-24 worden tijdens
gebruik voortdurend gemonitord. Als een van deze vermogens
overmatig wordt, zal de uitvoer van de LR-24 uitgeschakeld worden
om beschadiging van de circuits te voorkomen. De poolschakelaar
loslaten en een lagere uitga ngsspanning of een golfvorm met een
lagere inspanningsduur kiezen zou deze storing moeten opheffen
(zie Afb. 5.8).

www.smith-root.com

Afb. 5.8

Temperatuur - vervolg
zal de ingestelde frequentie of spanning
(in geval van DC) tonen uitvoer en de
verminderde frequentie of spanning,
gebaseerd op de interne temperatuur
van de LR-24. Deze weergave wordt
getoond zolang de poolschakelaar
ingedrukt wordt. Wanneer de
schakelaar losgelaten wordt, zal de
standaard statusweergave getoond
worden. Hierdoor is het mogelijk te
bekijken wat de LR-24 doet en wat de
interne temperaturen zijn. Ook is het
mogelijk dat een gebruiker de batterij
monitort, indien gewenst. Deze optie
wordt in meer detail uitgelegd onder
Systeemmenu 4.
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Beschrijving veiligheidsfuncties (verv.)
Inverter Overload

Afb. 5.9

Afb. 5.10

Afb. 5.8

Als de uitgangsspanning te hoog ingesteld wordt voor de waterconductiviteit
en de ruimte tussen de elektroden, zal de LR-24 de uitvoer uitschakelen en
een foutbericht weergeven (zie Afb. 5.9). Het foutbericht zal een meer
geschikte spanning aangeven voor de huidige condities. Als deze fout
door een vergissing veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld omdat de anode en
de kathode tijdelijk te dicht bij elkaar geplaatst zijn geweest, bevestig de
foutmelding dan door de poolschakelaar los te laten en op een willekeurige
toets op het toetsenpaneel te drukken.
Als het foutbericht na korte tijd terugkeert, bevestig het bericht dan en
verlaag de instellingen naar de aangegeven spanning voordat doorgegaan
wordt. Dit bericht verschijnt wanneer de uitgangsspanning meer dan 30%
onder de waarde voor spanning zakt die de gebruiker voor de LR-24 heeft
ingesteld. Dit doet zich voor wanneer de waterconductiviteit of de ruimte
tussen de elektroden (of beide) zodanig is dat er meer vermogen vereist is
van de LR-24 dan deze kan leveren. Lees de waarden voor gemiddelde en
piekstroom van het display af. Hoewel het gemiddelde vermogen relatief
laag kan zijn, zal het piekvermogen ver boven de 400 Watt liggen die de
LR-24 op continubasis kan leveren.
Storing lege batterij
Wanneer de batterij minder dan 20V heeft, zal de LR-24 de uitvoer
uitschakelen en een bericht 'Batterij leeg' weergeven (zie Afb. 5.10).
Schakel de stroom uit en vervang de batterij door een volledig
geladen exemplaar om deze storing op te heffen.

Afb. 5.11
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Batterijvermogen te laag
Als het meetcircuit voor het ingangsvermogen geen vermogen meet,
zal dit foutbericht verschijnen en zal de stroom naar de LR-24 uit en
weer ingeschakeld moeten worden om het bericht te wissen (zie Afb.
5.11). Deze test is opgenomen om problemen in het aftastcircuit voor
invoervermogen te detecteren. Als dit foutbericht opnieuw verschijnt,
moet de LR-24 naar Smith-Root Inc. geretourneerd worden voor
reparatie.

www.smith-root.com
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Instelling en bediening
Zorg ervoor dat de elektrodering schoon is en glanst. Een matgrijze
elektrodering zal de vangst per eenheidsinspanning verlagen en het
percentage verwondingen bij de vissen verhogen. De initiële instellingen
voor spanning, frequentie, inschakelduur en golfvorm dienen buiten het
bemonsteringsgebied gedaan te zijn om te voorkomen dat de statistieken
beïnvloed worden.

Basisinstelling van de LR-24:
1. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar bovenop de LR-24 zich in
stand UIT bevindt (ingedrukt).
2.

Bevestig de anode en de kathode op de uitgangsconnectoren.
Bevestig de kleinere connector op de anodekabel op de bedieningsconnector van de LR-24. Stel de gewenste positie van de
anode- en kathodekabel vast. Deze kunnen ingesteld worden om
aan de onderzijde of één van de zijden uit het batterijcompartiment te komen. Om de kabels aan de onderzijde van het batterijcompartiment naar buiten te laten komen, plaatst u de kabels in
gegoten opvangpunten en installeert u de batterij hierna, waarna
het stroomsnoer bevestigd wordt. Plaats de trekontlastingen voor
de anode- en kathodekabel in de sleuven onderin het verpakkingsframe; pas de deksel van de batterij zodanig aan dat deze
zich aan de binnenzijde van de gegoten geleiders van het verpakkingsframe bevindt. De deksel moet juist geplaatst zijn; de LR-24
zal anders niet juist werken (zie afbeeldingen 6.1 en 6.2). Om de
kabels aan een zijde uit het batterijcompartiment te laten komen,
worden de batterij en het stroomsnoer van de LR-24 geplaatst,
waarna de kabels door de sleuven van de zijden van de deksel van
het batterijcompartiment geleid worden. Plaats de deksel van de
batterij zodanig dat deze zich binnen de gegoten geleiders van het
verpakkingsframe bevindt. De deksel moet juist geplaatst zijn; de
LR-24 zal anders niet juist werken. Sluit de vergrendelingen van
de deksel (zie Afb. 6.3 en 6.4).

3.

Schakel de LR-24 in. Zorg ervoor dat u de locatie van de gespen
voor het snel ontgrendelen van de rugzak weet en dat de borstband
ontgrendeld is voordat u het water ingaat of water oversteekt (raadpleeg Bijlage E: aanpassingen rugzak voor meer informatie).

4.

Controleer voor alle aanwezigen of ze weten hoe ze de stroom in
moeten schakelen.

www.smith-root.com

Afb. 6.1

Bedieningsconnector
Kathodeconnector

Anodeconnector

Afb. 6.2

Afb. 6.3

Afb. 6.4
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Instelling en bediening (verv.)
5.

Schakel de stroom in. Druk niet op de anodeschakelaar.
Controleer de werking van de kantelschakelaar door voorwaarts te
buigen tot de kantelschakelaar geactiveerd wordt (ca. 55 graden)
en het kantelbericht op het display verschijnt (zie Afb. 6.5). Ga
weer rechtop staan; de statusweergave hoort terug te keren. Als
het kantelbericht niet verschijnt, gebruik de LR-24 dan niet, maar
retourneer deze ter reparatie naar Smith-Root.

6.

Plaats een vochtige doek op de contacten van de onderdompelingsensor rechts onderin de LR-24, onder het batterijcompartiment. Het display moet nu de waarschuwing voor onderdompeling (zie Afb 6.5) weergeven. Wanneer de doek verwijderd
wordt en de stroom uit en weer ingeschakeld is, hoort het
display terug te keren naar het statusscherm. Als het bericht
over onderdompeling niet verschijnt, gebruik de LR-24 dan
niet, maar retourneer deze ter reparatie naar Smith-Root.

7.

Druk op toets Menu.

8.

Druk hierna op de pijltoets omhoog tot optie Snel instellen van
het menu verschijnt (zie Afb. 6.6).

9.

Druk op toets Enter.

Afb. 6.5

Afb. 6.6

Afb. 6.7

10. Zorg ervoor dat de kathodekabel zich aan de achterzijde bevindt
en plaats hierna de anodering in het water aan de voorzijde (zie
Afb. 6.7).
Afb. 6.8

11. Druk op de schakelaar op de anodepool en houd het flapje naar
beneden tot de audiotoon stopt (zie Afb. 6.8 en 6.9).
Snel instellen is nu afgerond.
12. De LR-24 is nu ingesteld en klaar om te beginnen met pulsvissen.

Afb. 6.9
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Instelling en bediening (verv.)
Snel instellen zorgt ervoor dat de LR-24 30 Hz,
inschakelduur 12% bij een gemiddeld uitgangsvermogen van 25 Watt produceert. Dit is slechts een suggestie
voor een begin; elk van deze of alle uitvoerinstellingen
kunnen op elk gewenst moment door de gebruiker gewijzigd worden. Inschakelduur en frequentie kunnen een
grote impact op taxis hebben. Wees er niet bang voor
om deze instellingen aan te passen. In het algemeen
zijn lagere frequenties veiliger voor grotere vissen dan
hoge(re). als u geen reactie van de vissen krijgt, wijzig
de instellingen van de LR-24 dan als volgt:
a. Verhoog de spanning naar 50 Volt, druk op toets
Enter en probeer het opnieuw. Stop met het verhogen van de spanning wanneer er een begin van
een geforceerde reactie (zenuwtrekken) zichtbaar
is bij de vissen bij het indrukken van de anodepoolschakelaar.
b. Als de vissen geen taxis laten zien, verhoog
de inschakelduur dan met 10%, druk op toets
Enter en probeer het opnieuw. Herhaal deze stap
indien nodig tot u taxis in de vis uitlokt. Als bij
een verhoging van de inschakelduur naar het
maximum nog steeds geen taxis bereikt wordt,
stel de inschakelduur dan opnieuw in op 12% en
ga door naar de volgende stap.
c. Verhoog de frequentie met 10 Hz, druk op toets
Enter en probeer het opnieuw. Ga indien nodig een
stap terug naar “a” voordat de frequentie opnieuw
verhoogd wordt.
Observeer de verzamelde vis nauwgelet. In het algemeen geldt dat, wanneer het meer dan 5 seconden duurt
voordat een vis zich herstelt, de schok te veel kan zijn.
Als het meer dan 15 seconden duurt voor een vis zich
herstelt, is de schok absoluut te veel geweest; verlaag de
frequentie, inschakelduur of de uitgangsspanning van de
LR-24.

Taxis en tetanie
Er kan verwarring bestaan tussen taxis en tetanie.
Taxis is een door de elektrische stroom opgewekte
zwemactie. De zenuwen krijgen tijd om opnieuw
te polariseren en de spieren krijgen tijd om
zich te ontspannen tussen de uitvoerpulsen van
het pulsvistuig. Tetanie is het vastslaan van de
spieren. De vis wordt stijf en er kan wat trilling
in de vinnen bestaan. Hoewel de vis zich in de
richting van de anode (positieve elektrode) kan
bewegen, is dit geen taxis. De uitvoer van het
pulsvistuig dient verminderd te worden.
Het “omrollen van de vis” dient vermeden te
worden bij pulsvissen. Wanneer de instellingen
hoog genoeg zijn om vissen direct het bewustzijn
te laten verliezen, is het aantal verwondingen
hoger dan het zou moeten zijn. Idealiter zullen
vissen in het net vissen omdat ze de anode
volgen. De hersteltijd is nul en de vis is direct
in staat normaal te zwemmen nadat deze in de
voorraadtank geplaatst wordt. Het herstel van een
vis mag niet langer dan 5 seconden na plaatsing
in de voorraadtank duren. Als het herstel van een
vis langer dan 15 seconden na plaatsing in de tank
duurt, dan moeten de uitgangsinstellingen van het
pulsvistuig verlaagd worden.

Voordat u gaat pulsvissen:
De meest ervaren leden van het team voor
pulsvissen moeten de netten bemannen. Zij weten
wat ze kunnen verwachten, waar ze op moeten
letten en waar ze moeten kijken. Het hierna meest
ervaren teamlid zou de LR-24 moeten bedienen,
en mogelijke habitats zoeken. Het hierna meest
ervaren teamlid zou voor de voorraadtank moeten
zorgen. De tank moet uit de zon gehouden
worden, de watertemperatuur moet regelmatig
gecontroleerd worden en als de vissen lang in de
tank moeten verblijven voor de verdere verwerking
en vrijlating, moet het zuurstofniveau in de tank
gecontroleerd worden.
Ga nooit pulsvissen met ongeautoriseerde personen
op de oever. Onder bepaalde condities kan het veld
van het pulsvistuig lange afstanden afleggen. Zaken
die in de gaten gehouden moeten worden zijn
afscheidingen, metalen kabelkanalen, ingegraven
leidingen, suctieleidingen voor irrigatie enz.
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Toets Instellen geheugen:

Gebruik van golfvormen uit geheugen voor instellen
Raadpleeg de procedures (1-5) in het gedeelte over instellen.

all
up

Menu

Duty
Cycle

Pulse
Type

Enter

Duty
Cycle

1.

Druk op de toets voor Terughalen en de pijltoetsen omhoog en
omlaag om voor- of achterwaarts door de lijst met opgeslagen
instellingen te bladeren. Het display zal per keer één instellingenset
weergeven. Wanneer het eind van de lijst met golfvormen bereikt
is, wordt weer teruggeschakeld naar het begin van de lijst.

2.

Wanneer de gewenste golfvorm gevonden is, wordt op toets Enter
gedrukt. De in de fabriek opgeslagen golfvormen staan hieronder
en in bijlage D beschreven.

3.

U bent nu klaar om te beginnen met pulsvissen.

4.

Observeer de reacties van de vis. Het kan nodig zijn de instellingen aan te passen. Inschakelduur en frequentie kunnen een grote
impact op taxis hebben. In het algemeen zijn lagere frequenties
veiliger voor grotere vissen dan hoge(re). Als u geen reactie van
vissen krijgt, wijzig de instellingen van de LR-24 dan als volgt:

Recall
Setup

Power
Limit

Enter

all
up

Store
Setup

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

Met deze toets kunnen gebruikers toegang
krijgen tot de 10 standaardinstellingen
van de fabriek of de door henzelf
opgeslagen
instellingen.
Store
Recall
Menu
Setup
Setup
Omdat door gebruikers geselecteerde
instellingen
op dezelfdeEnter
locaties
Power
Limit
worden opgeslagen als de in de fabriek
ingestelde
standaardinstellingen,
is de
Pulse
Duty
Volts
Freq.
Type
Cycle
procedure
voor het terughalen
ervan
identiek.

Zie ook:
• Door gebruikers geselecteerde
instellingen opslaan
Store
Recall
Menu
• Standaardinstellingen
terughalen
Setup
Setup
• Bijlage D

all
up

Power
Limit

Enter

Duty
Cycle

Pulse
Type

a. Verhoog de spanning naar 50 Volt, druk op toets Enter en probeer
het opnieuw. Stop met het verhogen van de spanning wanneer er
een begin van een geforceerde reactie (zenuwtrekken) zichtbaar
is bij de vissen bij het indrukken van de anodepoolschakelaar.

Enter

Volts

Freq.

b. Als de vissen geen taxis laten zien, verhoog de inschakelduur dan
met 10%, druk op toets Enter en probeer het opnieuw. Herhaal
deze stap indien nodig tot u taxis in de vis uitlokt. Als bij een
verhoging van de inschakelduur naar het maximum nog steeds
geen taxis bereikt wordt, stel de inschakelduur dan opnieuw in
op 12% en ga door naar de volgende stap.

Duty
Cycle

Afb. 6.10

all
up

Menu
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Setup
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Limit

Enter

Duty
Cycle

Pulse
Type
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c. Verhoog de frequentie met 10 Hz, druk op toets Enter en probeer
het opnieuw. Ga indien nodig een stap terug naar “a” voordat
de frequentie opnieuw verhoogd wordt.

Recall
Setup

Enter

Volts

Freq.

Duty
Cycle

5.

Observeer de verzamelde vis nauwgelet. In het algemeen geldt
dat, wanneer het meer dan 5 seconden duurt voordat een vis zich
herstelt, de schok te veel kan zijn. Als het meer dan 15 seconden
duurt voor een vis zich herstelt, is de schok absoluut te veel geweest; verlaag de frequentie, inschakelduur of de uitgangsspanning
van de LR-24.
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Af fabriek standaard opgeslagen golfvormen:
0. DC, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
1.

Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

2.

Standaardpuls 60 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

3.

Standaardpuls 15 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

4.

Standaardpuls 90 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

5.

Standaardpuls 120 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

6.

Salvo van 3 pulsen, bij 500Hz met 50% inschakelduur, 15Hz
cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

7.

Salvo van 3 pulsen, bij 500Hz met 50% inschakelduur, 30Hz
cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

8.

Modus dubbele uitvoer golfvorm.
Primaire golfvorm - Salvo van twee pulsen bij 4Hz met 25%
inschakelduur, 1Hz cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
Secundaire golfvorm - Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

9.

Modus dubbele uitvoer golfvorm.
Primaire golfvorm - Salvo van drie pulsen bij 4Hz met 25%
inschakelduur, 1Hz cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
Secundaire golfvorm - Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
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Afb. 6.11

Door gebruiker geselecteerde instellingen
Met deze procedure kunnen bedieners instellingen selecteren om te
gaan pulsvissen. De juiste procedure omvat het selecteren van het
type golfvorm of puls, spanning, frequentie, inschakelduur en vermogenslimiet. Raadpleeg het gedeelte over Golfvormen - Salvo's
pulsen als dit het te selecteren pulstype moet zijn.
Raadpleeg de procedures (1-5) in het gedeelte over instellen.
1.

Wanneer de LR-24 ingeschakeld wordt, haalt deze de
golfvorminstelling die gebruikt werd toen de LR-24 eerder
uitgeschakeld werd, terug. Controleer de instelling voor
golfvorm door op de toets met de opwaartse pijl te drukken tot
de golfvorm weergegeven wordt. Als eerder gebruikt gemaakt
is van modus Dubbele uitvoer, zal de weergegeven golfvorm de
primaire golfvorm zijn. Opnieuw op de toets met de opwaartse
pijl drukken zorgt ervoor dat de secundaire golfvorm weergegeven wordt. Als modus Dubbele uitvoer niet in gebruik is, zal
een tweede keer drukken op de toets met de opwaartse pijl het
eerste statusscherm weergeven. Als de weergegeven golfvorm
niet de instelling is die gebruikt moet worden, ga dan door met
de volgende stap; begin anders met pulsvissen.

2.

Druk op toets Pulstype en gebruik de pijltoetsen om de golfvorm
in te stellen die gebruikt moet worden. Als u niet zeker bent,
stel het pulstype dan in op standaardpuls. Druk op toets Enter.

3

Druk op toets Volt en gebruik de pijltoetsen om de te gebruiken spanning in te stellen. Als u niet weet welke spanning te
gebruiken, stel deze dan in op 100V.

4.

Druk op toets Enter.

5.

Druk op toets Freq. en gebruik de pijltoetsen om de te gebruiken frequentie in te stellen. Als u niet weet welke frequentie te
gebruiken, stel deze dan in op 30 Hz. Druk op toets Enter.

6.

Druk op toets Inschakelduur en gebruik de pijltoetsen om het
te gebruiken percentage inschakelduur in te stellen. Als u het
niet zeker weet, stel de inschakelduur dan in op 12%. Druk op
toets Enter.

7.

Druk op toets Vermogenslimiet en gebruik de pijltoetsen om het
maximaal gemiddelde vermogen voor het water in te stellen.
Als u niet weet welke waarde hier ingesteld moet worden, stel
de vermogenslimiet dan in op 400 Watt. Druk op toets Enter.

Afb. 6.12

Afb. 6.13

Afb. 6.14
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8.

Plaats de anodering en de kathodekabel ca. 30 cm uit elkaar in
enkeldiep water.

9.

Druk op de anodepoolschakelaar en luister naar het audio-alarm.
Als het eenmaal per seconde piept, laat de anodepoolschakelaar
dan los en verhoog de uitgangsspanning met 50 Volt en druk
op toets Enter. Druk opnieuw op de anodepoolschakelaar en
luister naar de toon. Als het audio-alarm twee of meer keer per
seconde piept, laat de anodepoolschakelaar dan los en begin
met pulsvissen. Als dit niet het geval is, herhaal deze stap dan
tot het audio-alarm sneller dan eenmaal per seconde begint te
piepen.

Afb. 6.15

10. Begin met pulsvissen.
N.B.:
Inschakelduur en frequentie kunnen een grote impact op taxis hebben. In het algemeen zijn lagere frequenties veiliger voor grotere
vissen dan hoge(re). Als u geen enkele reactie van de vissen krijgt,
wijzig de instellingen van de LR-24 dan als volgt:
a. Verhoog de spanning naar 50 Volt, druk op toets Enter
en probeer het opnieuw. Stop met het verhogen van de
spanning wanneer er een begin van een geforceerde reactie
(zenuwtrekken) zichtbaar is bij de vissen bij het indrukken van
de anodepoolschakelaar.
b. Als de vis geen taxis vertoont, verhoog de inschakelduur dan
met 10%, druk op toets Enter en probeer het opnieuw; herhaal
deze stap indien nodig tot er een reactie (taxis) van de vis komt.
Als bij een verhoging van de inschakelduur naar het maximum
nog steeds geen taxis bereikt wordt, stel de inschakelduur dan
opnieuw in op 12% en ga door naar de volgende stap.
c. Verhoog de frequentie met 10 Hz, druk op toets Enter en
probeer het opnieuw. Ga indien nodig terug naar stap “a”
voordat de frequentie opnieuw verhoogd wordt.
Observeer de verzamelde vis nauwgelet. In het algemeen geldt
dat, wanneer het meer dan 5 seconden duurt voordat een vis zich
herstelt, de schok te veel kan zijn. Als het meer dan 15 seconden
duurt voor een vis zich herstelt, is de schok absoluut te veel geweest; verlaag de vermogenslimiet, inschakelduur, frequentie of
de uitgangsspanning van de LR-24.
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Salvo pulsen-golfvormen

Menu
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Setup

Recall
Setup

Power
Limit

Pulse
Type

Menu

Enter

Volts

Freq.
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Setup

Recall
Setup

Volts

Freq.

Volts

Freq.
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3.

Druk op toets Freq. en gebruik de pijltoetsen om de gewenste
cyclusfrequentie in te stellen. Druk daarna op toets Enter.
Menu

4.

Store
Setup

Recall
Setup

Menu

Store
Setup

Recall
Setup

Druk op toets Inschakelduur en gebruik de pijltoetsen om het
Power
Enterin het salvo
gewenste aantal pulsen
in te stellen. Druk op Enter
toets
Limit
Enter (zie Afb. 6.19). Gebruik de pijltoetsen om de pulsfrequenPulse
Duty
Pulse (zie Afb. 6.20).
DutyGebruik
tie in
te stellen.
Druk op toets Enter
Volts
Freq.
Volts
Freq.
Type
Cycle
Type
Cycle
de pijltoetsen om de inschakelduur van de pulsgolfvorm in te
stellen en druk daarna op toets Enter (zie Afb. 6.21). Druk op
toets Volt, gebruik de pijltoetsen om de uitgangsspanning in
te stellen en druk op toets Enter. Alle drie de stappen moeten
afgerond worden voor enige wijziging van kracht wordt.

Power
Limit

Duty
Cycle

5.

Druk op toets Vermogenslimiet en gebruik de pijltoetsen om de
vermogenslimiet in te stellen. Druk daarna op toets Enter.

6.

Begin met pulsvissen.

Afb. 6.19
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Pulse
Type

Druk op de pijltoets omlaag tot Salvo pulsen (Burst of pulses)
op het display verschijnt. Druk daarna op toets Enter.

Afb. 6.17

Afb. 6.18

Duty
Freq.
DrukVoltsop toets
Pulstype.
Cycle

Pulse
Type

2.

Enter

Limit

Pulse
Type

1.

Duty
Cycle

Afb. 6.16
Power

De salvo pulsen-golfvorm is samengesteld uit twee golfvormen. Een
golfvorm met een lagere frequentie (de cyclusfrequentie), die gebruikt
Store
Recall
Store
Recall
Menuom een golfvorm met een hogere frequentie
Menu
wordt
(de
in
Setup
Setup
Setup salvofrequentie)
Setup
en uit te schakelen. De volgende procedure leidt u door het instellen van
Enter
Enter
eenPower
gesleutelde (gated) salvogolfvorm
voorPower
de LR-24.
Limit
Limit

www.smith-root.com

INSTELLING EN BEDIENING
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Instelling en bediening (verv.)
N.B.:
Inschakelduur en frequentie kunnen een grote impact op taxis
hebben. In het algemeen zijn lagere frequenties veiliger voor
grotere vissen dan hoge(re). als u geen reactie van de vissen krijgt,
wijzig de instellingen van de LR-24 dan als volgt:
a. Verhoog de spanning naar 50 Volt, druk op toets Enter en
probeer het opnieuw. Stop met het verhogen van de spanning
wanneer er een begin van een geforceerde reactie (zenuwtrekken) zichtbaar is bij de vissen bij het indrukken van de anodepoolschakelaar.
b. Als de vis geen taxis vertoont, verhoog de inschakelduur dan
met 10%. Druk op toets Enter en probeer het opnieuw. Herhaal
deze stap indien nodig tot u taxis in de vis uitlokt. Als bij een
verhoging van de inschakelduur naar het maximum nog steeds
geen taxis bereikt wordt, stel de inschakelduur dan opnieuw in
op 12% en ga door naar de volgende stap.
c. Verhoog de frequentie met 10 Hz, druk op toets Enter en probeer
het opnieuw. Ga indien nodig een stap terug naar “a” voordat
de frequentie opnieuw verhoogd wordt.
Begin met pulsvissen met de LR-24 ingesteld zoals hierboven
aangegeven. Observeer de gevangen vis nauwgelet. In het algemeen
geldt dat, wanneer het meer dan 5 seconden duurt voordat een
vis zich herstelt, de schok te veel kan zijn. Als het meer dan 15
seconden duurt voor een vis zich herstelt, is de schok absoluut te veel
geweest; verlaag de vermogenslimiet, inschakelduur, frequentie of
de uitgangsspanning van de LR-24.
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Burst of Pulses
Burst DC= 50%
New Value= 25%
PW= 0.6 ms DC=

Afb. 6.21

Afb. 6.22

Afb. 6.23
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Afb. 6.24

Afb. 6.25

Modus dubbele uitvoer
In deze bedieningsmodus stelt de gebruiker twee golfvormen en twee
uitgangsspanningen in. De eerst ingevoerde golfvorm wordt de primaire
golfvorm genoemd en is de golfvorm die geactiveerd wordt als voor de
eerste keer op de anodepoolschakelaar gedrukt wordt. De secundaire
golfvorm is de als tweede ingevoerde golfvorm die geactiveerd wordt
vanuit de primaire golfvorm door de anodepoolschakelaar los te laten
en weer in te drukken binnen een seconde (dubbelklikken). Pulstype,
uitgangsspanning, frequentie en inschakelduur voor zowel de primaire
als de secundaire golfvorm worden direct ingesteld met de toetsen op
het toetsenpaneel. Deze functie maakt het voor een gebruiker mogelijk
om de uitvoer van de LR-24 snel om te schakelen. Gebruikers kunnen
dit bijvoorbeeld willen doen wanneer ze met jonge vis werken en ineens
een volwassen vis tegenkomen. De primaire golfvorm wordt aangegeven
door een hogere toon dan de secundaire; zodoende is altijd duidelijk
welke golfvorm de LR-24 produceert. De primaire golfvorm wordt
aangegeven door een hoge toon (2,9 KHz). De LR-24 geeft aan wanneer
de gebruiker naar de secundaire golfvorm wisselt door een lagere toon
(1,9 KHz) te gebruiken. Wanneer de anodepoolschakelaar langer dan
een seconde wordt losgelaten en daarna opnieuw wordt ingedrukt, zal
de LR-24 terugschakelen naar de primaire golfvorm. De volgende
procedure leidt u door het instellen van modus Dubbel vermogen:
1.

Druk op toets Menu en gebruik de pijltoetsen om naar optie
Dubbel vermogen (Aan/Uit; /Dual Power Mode On/Off)) te
bladeren. Druk op toets Enter (zie Afb. 6.24).

2.

Druk op toets Pulstype en gebruik de pijltoetsen om naar het
type golfvorm te bladeren dat u wilt gebruiken voor de primaire
golfvorm; druk daarna op toets Enter. De voor de LR-24 beschikbare typen golfvormen zijn: DC (geen pulsen), Standaardpuls en Salvo pulsen (zie Afb. 6.25).

3.

Druk op toets Freq. en gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste golfvormfrequentie te bladeren; druk daarna op toets Enter
(zie Afb. 6.26).

4.

Druk op toets Inschakelduur en gebruik de pijltoetsen om naar
de gewenste inschakelduur te bladeren; druk daarna op toets
Enter. Merk op dat wanneer DC als pulstype geselecteerd is, er
geen frequentie of inschakelduur geselecteerd kunnen worden
voor die golfvorm, omdat die voor DC geen betekenis hebben.
Als salvo pulsen geselecteerd is, moeten er twee frequenties en
twee inschakelduren ingesteld worden (zie Afb. 6.27).

Afb. 6.26

Afb. 6.27
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5.

Druk op toets Volt en gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste spanning te bladeren; druk daarna op toets Enter (zie Afb.
6.28).

6.

Druk op toets Vermogenslimiet en gebruik de pijltoetsen om
naar de gewenste vermogenslimiet te bladeren; druk daarna op
toets Enter (zie Afb. 6.29).

7.

Druk meerdere malen op de pijltoets omhoog tot de parameters
voor de secundaire golfvorm worden weergegeven. Herhaal
stappen 2 t/m 6 voor de secundaire golfvorm.

8.

Begin met pulsvissen.

9.

Inschakelduur en frequentie kunnen een grote impact op taxis
hebben. In het algemeen zijn lagere frequenties veiliger voor
grotere vissen dan hoge(re). als u geen reactie van de vissen
krijgt, wijzig de instellingen van de LR-24 dan als volgt:

Afb. 6.28

Afb. 6.29

a. Verhoog de spanning naar 50 Volt, druk op toets Enter
en probeer het opnieuw. Stop met het verhogen van de
spanning wanneer er een begin van een geforceerde reactie
(zenuwtrekken) zichtbaar is bij de vissen bij het indrukken
van de anodepoolschakelaar.
b. Als de vissen geen taxis laten zien, verhoog de inschakelduur dan met 10%, druk op toets Enter en probeer het
opnieuw. Herhaal deze stap indien nodig tot u taxis in de
vis uitlokt. Als bij een verhoging van de inschakelduur
naar het maximum nog steeds geen taxis bereikt wordt,
stel de inschakelduur dan opnieuw in op 12% en ga door
naar de volgende stap.
c. Verhoog de frequentie met 10 Hz, druk op toets Enter en
probeer het opnieuw. Ga indien nodig een stap terug naar
“a” voordat de frequentie opnieuw verhoogd wordt.
10. Observeer de gevangen vis nauwgelet. In het algemeen geldt
dat, wanneer het meer dan 5 seconden duurt voordat een vis zich
herstelt, de schok te veel kan zijn. Als het langer dan 15 seconden duurt voordat een vis zich herstelt, is de schok absoluut te
veel geweest. Verminder de vermogenslimiet, inschakelduur,
frequentie of de uitgangsspanning van de LR-24.
www.smith-root.com
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Door gebruiker geselecteerde instellingen opslaan
De LR-24 kan 10 verschillende instellingen voor golfvormen
opslaan. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om verschillende
instellingen op te slaan die wellicht goed kunnen werken op
verschillende bemonsteringslocaties. Dit kan het instellen van
de LR-24 vereenvoudigen wanneer een locatie later nogmaals
bezocht wordt. Dit vermindert de variabiliteit die veroorzaakt wordt
door licht verschillende instellingen van verschillende teams. De
LR-24 start altijd op met dezelfde instellingen als die waarmee het
apparaat de laatste keer uitgeschakeld is. De standaard golfvormen
die in de fabriek ingesteld zijn, kunnen teruggezet worden in de
opslaglocaties door onder toets Menu te kiezen voor optie Herstellen
van de fabrieksinstellingen (Restore Factory Defaults). Wanneer een
instellingenset opgeslagen wordt op een locatie, gaat de daar eerder
opgeslagen instellingenset verloren. Om een instellingenset op te
slaan volgt u onderstaande procedure:

Afb. 6.30
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1.

Druk op toets Opslaan.

2.

Gebruik de pijltoetsen om naar een opslaglocatie te bladeren
die overschreven moet worden.

3.

Druk op toets Enter. Pulstype, frequentie, inschakelduur, spanning en vermogenslimiet worden opgeslagen voor later gebruik.
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Specificaties* LR-24
Conductiviteitsbereik
Ingangsspanning
Ingangsvermogen
Monitoren invoer
Uitgangsspanning
Uitgangsvermogen
Uitvoergolfvormen
Uitgangsfrequentie
Inschakelduur uitvoergolfvorm
Opslag golfvormen
Uitgangsvermogen
Operationele inschakelduur
Operationele hoogte
Bescherming tegen overbelasting

Uitvoerindicator

10-1500 microsiemens/cm3
24 VDC Nominaal
Max. 20 Amp.
Batterijspanning en vermogen met een eenvoudig af te lezen type
weergave (brandstofmeter) voor batterijspanning
50 tot 990 Volt in stappen van 5 Volt
4 Amp continu bij 100 Volt, max. piek 40 Amp.
Soepel DC, DC met pulsen, Salvo pulsen DC
1 Hz tot 120 Hz in stappen van 1 Hz (frequenties voor salvo's pulsen
tot 1000Hz)
1% tot 99% in stappen van 1%
Sla tot 10 verschillende golfvormen op voor eenvoudig terughalen van
instellingen voor spanning, frequentie, inschakelduur en pulstype
Max. 400 Watt continu; piek 39.600 Watt
40% max. (192 seconden aan, 288 seconden uit) bij 40 C omgeving
400VA uitvoer
0 tot 3000 meter
het pulsvistuig zal in geval van overmatige piekstroom, gemiddeld
vermogen of overtemperatuur uitgeschakeld worden voordat het
apparaat beschadigd kan worden. Automatische reset wanneer een
conditie gecorrigeerd wordt
Geluidstoon voor 30 VDC en hoger met toenemend pulstempo voor
uitgangsvermogen, knipperend rood lampje, statusweergave voor
uitgangsspanning - gemiddeld en piek, uitgangsstroom - gemiddeld en
piek en uitgangsvermogen - gemiddeld en piek
0-999.999 seconden, te resetten via het menu
0 C tot 40 C.
-15 C tot 50 C.
10% tot 90% niet-condenserend

Uitvoer op timer
Operationeel temperatuurbereik
Temperatuurbereik opslag
Vochtigheidsbereik, operationeel
of niet-operationeel
Constructie
Afgesloten gegoten polyethyleen en ABS koffer NEMA 4, IP 65
Veiligheidsapparatuur
Kantelschakelaar: voorwaarts 50 graden, achterwaarts 40 graden,
zijwaarts 45 graden alle zijden +/- 10 graden, onderdompelingsensor,
anode uit water-sensor, anodepoolschakelaar, noodschakelaar voor
uitschakelen, vergrendeling batterijcompartiment, smeltbare link
batterij, snelle ontgrendeling rugzak
Batterij
24 V, 7 Au, afgesloten, diepe ontlading met smeltbare link 40 A, 5,45 kg
Levensduur batterij
40 minuten continu bij 100 Watt
Gewicht
15,0 kg met batterij
Afmetingen
27,5 H x 14,5 B x 14,5 D inclusief ophanging
*Specificaties onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
www.smith-root.com
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Aangepaste opgeslagen golfvormen
Mijn aangepaste opgeslagen golfvormen

Gebruik deze pagina om aangepaste instellingen voor golfvormen vast te leggen. Voor DC is er geen invoer
nodig in de kolommen Frequentie of Inschakelduur. Voor standaard golfvormen hoort er één gegeven in
elke kolom. Voor salvogolfvormen komen er twee gegevens in de kolommen Frequentie en Inschakelduur.
Leg voor dubbele golfvormen twee gegevenssets vast op dezelfde opslaglocatie, één voor de primaire
golfvorm en één voor de secundaire golfvorm. Als het nodig is het pulsvistuig in te sturen voor reparatie,
kunnen deze instellingen verloren gaan, waarna ze opnieuw in het systeem ingevoerd moeten worden.

Opslaglocatie

Spanning

Frequentie
(Salvo/cyclus)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Inspanningsduur
(Salvo/aantal
pulsen)

Pulstype (DC,
Standaard,
Salvo)

BATTERIJEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Zorg en onderhoud batterij
Batterijlader
De BC-24PS van Smith-Root is qua ontwerp voor batterijladers een
revolutionair concept. Dit compacte apparaat van hoogwaardige
technologie biedt een aantal voordelen die conventionele laders
niet bieden. De BC-24PS is een werkelijk automatische lader, op
maat gemaakt voor onderhoudsvrije batterijen en andere typen
loodbatterijen.
De BC-24PS heeft een volledig automatische laadsequentie
in vier stadia met een elektronisch getimede routine en een
desulfatiemodus.
Fase 1 Desulfatie: moedigt de afbraak van grotere sulfaatkristallen,
die zich tijdens langdurige perioden van ontlading vormen, aan.
Fase 2 Constant vermogen: toegepast om de snelst mogelijke
terugvoer van energie naar de batterij te bereiken.
Fase 3 Constante spanning: temperatuur gecompenseerd met
adaptieve timing om maximale lading van elke batterij te waarborgen;
deze fase voorziet in de laatste 20% van de totale lading.
Fase 4 stand-by zwevend laden: deze fase zal staande verliezen
vervangen en de batterij in volledig opgeladen status houden.
Batterijen kunnen onbeperkt in deze status gehouden worden, als
ze zich in een goed geventileerd gebied bevinden en de AC-invoer
niet onderhevig is aan frequente of periodieke stroomuitval
(verlengsnoeren of slechte stroomvoorziening).
Beschadiging van of storing in de batterij kan ervoor zorgen dat
de lader in modus hoog tempo blijft laden, met de daarbij horende
ontlading. Overweeg in deze situaties voor batterij-opslag op de
lange termijn het gebruik van een MC-24-lader (niet onderhevig
aan deze beperkingen).
De tijd voor herladen zal variëren, afhankelijk van de status van het
laden en de conditie en de grootte van de batterij. De algemene regel
is 2-3 uur voor lichtgewicht batterijen, 2,5-4 uur voor batterijen met
een standaard gewicht en 3-6 uur voor zware batterijen.
Deze laadtijden zijn voor een batterij die recentelijk ontladen is tot
het niveau van 'batterij leeg' in pulsvistuig.
Het kan voorkomen dat een volledig opgeladen batterij die op een
BC-24PS-lader geplaatst wordt, gedurende 1 1/2 uur niet aangeeft
dat deze volledig geladen is, door de getimede laadfunctie.

www.smith-root.com

Specificaties
Invoer..........120 Volt AC 60 Hz, 200 VA
Uitvoer.......................5 Amp DC 24 Volt
Afmetingen... 16,5 cm B x 13,3 cm H x 15,2 cm D
Gewicht	�������������������������������������� 4,3 kg

BC-24PS Batterijlader.......04954

39

LR-24
PULSVISTUIG IN RUGZAK

Zorg en onderhoud batterij (verv.)
Batterijlader: connectoren en indicatoren
Snoer ingangsvermogen: De stekker voor ingangsvermogen is een
standaard drie-pens 120 VAC-exemplaar met aarde.
Uitvoersnoer en connector: de connector aan het uiteinde van het snoer is
bedraad om direct in de connector voor snel loskoppelen op het batterijpak
te passen.
Indicatoren voorpaneel: de zeven indicatorlampjes op het voorpaneel
zijn gelabeld om de laadstatus van de batterij aan te geven. (zie Afb. 7.1)
Bedieningsinstructies lader
Afb. 7.1

Deze lader is geschikt voor gebruik met alle typen loodbatterijen, inclusief
nieuwe typen onderhoudsvrije en elektrolytbatterijen met gel.
1. Koppel de lader aan de batterij.

2. Koppel de lader aan de netspanning. De status van het laden wordt
als volgt aangegeven door de LED-indicatoren op de batterijlader.
De rode LED voor "Opladen" licht op om aan te geven dat de batterij
juist aangesloten is en opgeladen wordt. Tijdens het opladen wordt het
vermogen dat de batterij in stroomt, aangegeven door de LED Amp
meter. Dit is de verticale groep van vier rode LEDs, die zich direct
boven LED "Opladen" bevindt. Aan het begin van het opladen zullen,
als de batterij in normale conditie is, alle vier de rode LEDs aan zijn;
ze zullen geleidelijk, in volgorde, uit gaan als het laadvermogen
afneemt en de batterij voller geladen wordt. Wanneer de batterij voor
80% geladen is, zal de rode LED "Opladen" uit gaan en de gele LED
voor "80%" daaronder zal aan gaan. Na een ingesteld tijdsinterval zal
LED "80%" uit gaan en de groene LED voor "Gereed" zal aan gaan.
Het tijdsinterval voor deze laatste 20% opladen wordt automatisch
aangepast door de lader, evenredig aan de tijd die het geduurd heeft om
het niveau van 80% te bereiken.
3. De hoeveelheid tijd die nodig is voor het opnieuw opladen zal afhangen
van de grootte en diepte van de ontlading van de batterij. Er is minimaal
vier uur nodig; het volledig opladen van een grote batterij kan tot 12 uur
duren.

4. BELANGRIJKE MEDEDELING M.B.T. VEILIGHEID: bij het
loskoppelen van de batterij van de lader moet eerst de stroomtoevoer
naar de lader worden losgekoppeld. Deze voorzorgsmaatregel zal enig
risico op gasexplosie door vonkvorming uitsluiten.
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Zorg en onderhoud batterij (verv.)
Batterijen
Het pulsvistuig gebruikt een waterdichte batterij van 24 Volt met diepe
cyclus. Een juist begrip van goede zorg voor deze batterij zal problemen
in het veld verminderen.
Batterijen mogen nooit in ontladen staat blijven maar dienen zo snel
als mogelijk na gebruik opnieuw opgeladen te worden. Batterijen
moeten opgeladen worden tot het groene lampje op de lader aan gaat.
Problemen bij het opladen: Sommige oude batterijen worden niet
binnen 24 uur geladen. Als een batterij enige tijd in ontladen staat is
geweest, kan het zijn dat het laden niet lukt. Als er een vermoeden is
dat de batterij langer ontladen is geweest, laad de batterij dan gedurende
48 uur op en ontlaad de batterij met het pulsvistuig. Als de batterij niet
oplaadt, zal het pulsvistuig er niet lang mee werken. Soms zal de batterij
weer geladen kunnen worden als bovenstaande stappen een aantal keren
herhaald worden.
Houd er rekening mee dat alle batterijen na elk gebruik opgeladen moeten
worden, zelfs als de batterij maar een beetje ontladen is (deze batterijen
hebben geen geheugen). Het totaal aantal cycli voor laden/ontladen
varieert mogelijk omgekeerd met de diepte van de ontlading van elke
cyclus. Het te ver of volledig ontladen van de batterij zal de mogelijke
cycli in hoge mate verminderen en een batterij die gedurende langere tijd
in ontladen conditie verkeert, kan vernield zijn. Om deze reden mogen
batterijen nooit in ontladen staat blijven. Laad ze zo snel mogelijk na elk
gebruik weer op.

Afb. 7.2

Afb. 7.3

24 V 7 AU

Afb. 7.4

24 V 2,2 AU

Levensduur: Batterijen die juist onderhouden zijn, horen 3 tot 5 jaar
mee te gaan, afhankelijk van omgevingstemperatuur, diepte van de
ontlading (depth of discharge of D.O.D.) en het aantal cycli (voor
batterijen van Smith-Root is de schatting voor behoud van minimaal 80%
van de originele capaciteit 230 cycli voor 100% D.O.D., 470 cycli voor
50% D.O.D. of 1100 cycli voor 30% D.O.D.). Batterijen die het einde
van de levensduur bereikt hebben kunnen nog nuttig zijn waar kortere
werkingstijden van toepassing zijn.
Verzending: deze batterijen zijn conform UN2800-classificatie
"Batterijen, nat, van gesloten type, elektrische opslag". Ze komen overeen
met speciale bepaling A67 van de International Air Transport Association
(I.A.T.A), wat ze classificeert als niet-gevaarlijke goederen die zodoende
vrijgesteld zijn van de betreffende reguleringen voor gevaarlijke goederen
en acceptabel zijn voor transport in zowel vracht- als passagiersvliegtuigen.

24 V 12 AU

24 V 12 AU-batterij........06682
24 V 7 AU-batterij...........06681
24 V 2,2 AU-batterij........07466

Referentie: I.A.T.A. Dangerous Goods Regulations, 35ste Editie, 1 jan 1994 Par. 4.4,
Speciale bepalingen:

www.smith-root.com
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Zorg en onderhoud batterij (verv.)

Opslaginstructies batterij
Laad batterijen volledig op voordat ze
opgeslagen worden. Omdat deze batterijen
zichzelf ontladen, wordt het aanbevolen
ze na elke 3 tot 4 maanden opslag op te
laden bij 20 graden Celsius. Bij hogere
opslagtemperaturen moet vaker opgeladen
worden, bij lagere temperaturen minder
vaak (9 maanden bij 0 graden). Batterijen
die uit opslag gehaald worden, dienen
ten minste 48 uur opgeladen te worden
voordat ze in bedrijf genomen worden.
Als batterijen opgeslagen worden op een
onderhoudslader (MC-24), zijn ze altijd
klaar voor gebruik.
Wanneer de lader niet gebruikt wordt, sla
deze dan binnen op in een koele, droge
omgeving, bij voorkeur in de originele
verpakking en omdoos.

Tips en voorzorgsmaatregelen batterij
1. Houd de batterij opgeladen! De meest belangrijke oorzaak van
batterijfouten is het niet na elk gebruik opnieuw opladen.
2. Hitte is slecht voor batterijen. Vermijd opslag in zeer warme
omgevingen. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen 5
en 35 graden C (maximaal -15 tot 50 graden C). De energie die
beschikbaar is bij een ontladingscyclus zal bij lagere temperaturen
minder zijn, en bij hogere temperaturen dan normaal meer. Een
verhoging in temperatuur versnelt ook het geleidelijke proces
van zeer langzame corrosie, dat zich normaal voordoet in alle
loodbatterijen.
3. Vermijd sterke vibraties of schokken; deze kunnen interne
beschadiging veroorzaken. Schuimrubber verpakking is goedkope
'verzekering'.
4. Vermijd contact met olie of oplosmiddelen die de behuizing
van de batterij kunnen aantasten (ABS plastic hars). Alleen
met water en zeep reinigen.
5. De batterij mag niet samengeperst, verbrand of ontmanteld
worden. Het elektrolyt bevat zwavelzuur, wat ernstige oog- en
huidbeschadigingen kan veroorzaken. Voer oude batterijen af naar
een inzamelpunt.

Onderhoud en reiniging
Er is weinig onderhoud vereist naast
het beschermen van de lader tegen
beschadiging en weersinvloeden.
1. Rol het snoer op als het niet gebruikt
wordt.
2. Reinig de behuizing en snoeren met een
licht bevochtigde doek.
3. Onderzoek snoeren regelmatig op
beschadigingen; vervang ze indien nodig
met door de leverancier goedgekeurde
onderdelen.
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Zorg en onderhoud batterij (verv.)
BATTERIJSPECIFICATIES
Classificatie: Batterijen worden geclassificeerd naar het vermogen
dat de spanning per cel zal laten afnemen naar 1,67 Volt in 20 uur. De
zwaargewicht batterij heeft een classificatie van 12 ampère-uur. De
levensduur bij 100 Watt continu zou slechts 120 minuten bedragen. Als
het ontladingsvermogen verhoogd wordt, nemen de doeltreffendheid en
relatieve capaciteit af.

Levensduur

Belasting

Capaciteit

20 u
10 u
5u
1u
30 min
15 min

0,60 A
1,05 A
1,95 A
7,20 A
12,00 A
20,00 A

12,0 Ah
10,5 Ah
9,7 Ah
7,2 Ah
6,0 Ah
5,0 Ah

Afb. 7.5 Relatieve capaciteit van een 12
Au batterij met diepe cyclus.
Overbelasting
Ontladingsvermogen (amp)

Levensduur batterij: Elke keer dat een batterij geladen en ontladen
wordt, gaat een beetje van de ladingscapaciteit verloren. Batterijen met
diepe cyclus kunnen vanaf 100 tot 1.000 keer geladen en ontladen worden,
afhankelijk van de diepte van de ontlading en het type lader dat gebruikt
wordt. De levensduur en de houdbaarheid worden negatief beïnvloed door
warmere temperaturen.

4,5 min

Ontladingstijd

2u

Opslag batterijen: Batterijen die bij kamertemperatuur opgeslagen
worden, zullen zichzelf met 3 tot 6% per maand ontladen.
Opslagtemperaturen boven 20°C dienen vermeden te worden. De
houdbaarheid kan verlengd worden door bij lagere temperaturen op te
slaan; voorkom echter bevriezing en sla niet op bij temperaturen lager
dan -30°C. Batterijen horen volledig opgeladen te worden voor opslag en
dienen elke vier maanden opnieuw opgeladen te worden.

Percentage normale levensduur

Afb. 7.6 Ontladingscurves voor batterijen
van 12 Au en 7 Au.

Graden C
Graden F

Omgevingstemperatuur

Effecten van temperatuur: De temperatuur waarbij een batterij gebruikt
wordt, is ook van invloed op de relatieve capaciteit ervan. Afbeeldingen
7.7 en 7.8 geven aan dat de schoktijd in koud weer korter zal zijn; de
batterij zal een kleinere capaciteit hebben.

Percentage beschikbare capaciteit

Afb. 7.7 Effect van temperatuur op
levensduur batterij.

Graden C
Graden F

Omgevingstemperatuur

Afb. 7.8 Effect van temperatuur op
capaciteit.

www.smith-root.com
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Onderhoud batterijen en diagnostische apparatuur
MC-24 ONDERHOUDSLADER
De MC-24 onderhoudslader van Smith-Root (separaat
verkocht) is specifiek ontworpen voor een juist onderhoud en
juiste opslag van batterijen.

Afb. 8.1 MC-24 Onderhoudslader

Druppelsgewijs opladen optimaliseert de houdbaarheid van batterijen
door de achteruitgang van de cellen te verminderen. Batterijen volledig
opgeladen houden kan de levensduur ervan behoorlijk verlengen. De
MC-24 zorgt ervoor dat batterijen niet meer verschoven hoeven te worden
om ze op volgorde te houden en houdt batterijen juist geladen en klaar
voor gebruik. Met de ingebouwde testfunctie voor het evalueren van
de belasting van een batterij en indicatoren voor maximale lading is de
laadstatus en conditie van elke batterij direct te zien en kunnen versleten
batterijen of batterijen die leeg zijn direct geïdentificeerd worden.
Batterijen opladen met de MC-24 duurt tussen twee en vier dagen. Het
is ook een zeer kosteneffectief alternatief voor het kopen van meerdere
batterijladers; er kunnen vier batterijen tegelijkertijd worden opgeladen.
ANALYSEHULPMIDDEL BAT-01 VOOR BATTERIJEN
Het analysehulpmiddel voor batterijen (separaat verkocht)
werkt samen met de BC-24PS batterijlader. Alle modellen
24V rugzakbatterijen kunnen getest worden (adapters
meegeleverd); de bruikbare resterende levensduur wordt
duidelijk aangegeven.

Afb. 8.2 Analysehulpmiddel BAT-01
voor batterijen

Van AC

BC-24PS-lader

Batterij die
getest wordt

Afb. 8.3 Analysehulpmiddel BAT-01
voor batterijen
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Dit hulpmiddel hoeft niet bij elke ladings-/ontladingscyclus
gebruikt te worden, maar is bedoeld om enkele keren per jaar
gebruikt te worden, voordat de batterijen gebruikt gaan worden.
Het kan ook gebruikt worden om een willekeurige 24V-batterij
van Smith-Root te testen waarvan de conditie ofwel onbekend of
twijfelachtig is.
In de praktijk wordt het Analysehulpmiddel aan een BC-24PS
van Smith-Root gekoppeld waardoor de batterij die daarin zit,
getest wordt. De batterij zal beginnen met laden zodra de lader
aangesloten wordt (gebruik geen MC-24 onderhoudslader voor
deze test).
MC-24 onderhoudslader...............................................06811
Analysetool BAT 01 voor batterijen............................ 08041
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Veiligheid pulsvissen

Apparatuur voor pulsvissen gebruikt spanningen en vermogens die dodelijk kunnen zijn voor mensen.
De bedieners dienen zich er altijd van bewust te zijn dat de kans op elektrische schok in of nabij water
significant toeneemt. Gebruik van elektrisch vistuig is net als een wapen gebruiken: bij een juist gebruik
en met goed inzicht is het heel veilig; verlies van respect kan verlies van uw leven inhouden!
Elektrische apparatuur die in een vochtige veldomgeving gebruikt wordt, is altijd onderhevig aan
achteruitgang die kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Veldapparatuur is ook onderhevig aan
trillingen en impact tijdens transport en werking. Apparatuur die door verschillende teams gedeeld wordt,
wordt vaak niet juist onderhouden of regelmatig gecontroleerd.
Volg de veiligheidsrichtlijnen en gebruik uw gezonde verstand om onvoorziene omstandigheden het hoofd
te bieden.
JUISTE APPARATUUR
Om elektrische schok te voorkomen, moet alle elektrische apparatuur zorgvuldig geïnspecteerd worden
voor elke inzet in het veld. Als alle elektrische apparatuur in goede bedrijfsconditie verkeert en alle
isolatieverdelers, verbindingen en aansluitingen intact zijn, bestaat er veel minder gevaar op elektrische
schok.
Zorg ervoor dat:
• Het pulsvistuig geluidssignalen geeft wanneer er spanning op de anode staat.
• Het systeem voor snelle ontgrendeling juist werkt.
• De kantelschakelaar juist werkt (en de stroom uitschakelt).
• Er dipnetten gebruikt worden met niet-geleidende handgrepen.
• De elektroden vrij van corrosie zijn (reinig ze indien nodig), er bij de anode geen netten aan de
ring vastgemaakt zijn (een veel gebruikte, niet aan te raden aanpassing), de kathode geen tekenen
van slijtage of bramen vertoont en de isolatie van de bekabeling geen beschadigingen vertoont.
• Er geen barsten/barstjes in de glazen fiber handgreep van de polen zitten.
• Alle batterijen een vermogenscontrole op beschadiging/lekken hebben ondergaan.
(koppel de spanning af voor transport en wanneer niet in gebruik).
• De apparatuur voor pulsvissen van een geautoriseerde dealer gekocht wordt.
www.smith-root.com
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Veiligheid pulsvissen (verv.)
Persoonlijke beschermende apparatuur

WAT IS ELEKTRISCHE SCHOK?

Het is het vermogen dat door het menselijk lichaam
passeert dat de schade aanricht. De spanning is
relevant, omdat het de kracht is die het vermogen
door het lichaam “duwt”. Experimenten tonen
aan dat een vermogen van 20 tot 500 Hz AC
gevaarlijker is dan DC of hogere frequenties AC.
De spanningen die gebruikt worden bij de uitrusting
voor pulsvissen kunnen op drie manieren de dood
tot gevolg hebben:
Ventriculaire fibrillatie
Ventriculaire fibrillatie is het ongecoördineerd
samentrekken van de hartspieren. Het hart trilt/
siddert in plaats van dat het slaat. Elektrisch
vermogen door de borstkas kan deze conditie
veroorzaken. Als iemand ventriculair fibrilleert,
is de enige manier om het sidderen te stoppen
het gebruik van een defibrillator die een
pulsschok op de borst toepast om het hartritme
te herstellen. Cardiopulmonaire reanimatie kan
helpen een slachtoffer in leven te houden tot hij/
zij gedefibrilleerd kan worden.
Ademstilstand
Het ademhalingscentrum bevindt zich aan
de basis van de schedel. Zodoende kunnen
schokken aan het hoofd ervoor zorgen dat de
ademhaling stopt. In dit geval moet kunstmatige
beademing door mond-op-mond-beademing
gebruikt worden.
Asfyxie
Asfyxie wordt veroorzaakt door samentrekken
van de borstspieren.
Wanneer vermogen boven een bepaald niveau
komt, kan iemand een elektrische hete draad
niet loslaten. Het kan zijn dat vermogens boven
dit niveau komen geen ventriculaire fibrillatie
veroorzaken, maar toch voldoende zijn om
contractie van de borstspieren te veroorzaken.
Als het vermogen niet gestopt wordt, of als het
slachtoffer niet verwijderd wordt van het punt van
elektrisch contact, zal dit leiden tot asfyxie. Hier
kan kunstmatige beademing of cardiopulmonaire
reanimatie nodig zijn.
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• Eerste hulpdoos.
• Waterdichte lieslaarzen (wader) of waterdichte heuplaarzen met antislipzolen.
• Lineman elektrische handschoenen, geclassificeerd en
getest bij minimaal 1.000 Volt.
• Controleer de persoonlijke beschermende apparatuur
op lekken en gaten.
Optioneel:
• Hoed met rand
• Gepolariseerde zonnebril
• Reddingsvest en/of zwemband
• Regenjas
Voorbereiding team:
Wijs een teamleider aan.
Om veiligheidsredenen moet een team uit ten minste
twee personen bestaan. Ga nooit alleen pulsvissen.
Verantwoordelijkheden teamleider:
Wijs 1 persoon aan die aangeeft wanneer de stroom naar
het pulsvistuig ingeschakeld kan worden.
Zorg ervoor dat het hele team bekend is met de gegevens
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en zorg voor een
evacuatieroute voor het geval zich een ongeluk voordoet.
Maak duidelijk dat elk teamlid aan kan geven dat de
stroom uitgeschakeld moet worden.
Verantwoordelijkheden team:
Alle teamleden moeten getraind zijn in de beginselen
van elektriciteit en veiligheid.
Omdat pulsvissen inherent gevaarlijk is, dienen alle
teamleden alert te zijn; neem pauze als dat nodig is.
Planning voor noodsituaties
In geval van een ongeluk:
Schakel de stroom naar het pulsvistuig uit.
Evalueer de situatie en onderneem de juiste actie.
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Veiligheid pulsvissen (verv.)
ELEKTRISCHE SCHOK VOORKOMEN
Elektriciteit heeft een volledig elektrisch circuit nodig om het vermogen te laten stromen. De enige manier waarop men
een schok kan krijgen is als men de elektrische geleider wordt die het circuit voltooit. Het vermogen stroomt van de
kathode naar de anode door het water. Het water is de elektrische geleider. Als iemand zowel de anode als de kathode aan
zou raken, zouden ze een elektrische geleider worden en het circuit sluiten en een ernstige elektrische schok krijgen. Als
iemand slechts één van de elektroden zou aanraken, zouden ze het elektrische circuit niet sluiten en geen schok krijgen.
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1.0

DUUR PULS
Seconden

0.5
Drempelwaarde voor elektrocutie voor gemiddelde volwassene

0.1
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Maximaal door UL toegestaan voor aardlekschakelaar van klasse A
Typische aardlekschakelaar
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VERMOGEN (Milliampère die door borstgebied passeert)

Effecten
op mensen van een elektrische puls die door het borstgebied gaat
11. Effects on humans of an electrical pulse passed through the chest area.
Adapted fromThe Handbook of Electronic Safety Procedures, Edward A. Lacy. 1982 edition

WAARSCHUWING: Het aanraken van elektroden wordt niet aanbevolen. Tenzij alle geleidende objecten waarmee u
in contact komt, verbonden zijn met dezelfde elektrode, bestaat er een risico op schok.
Een elektrische schok voorkomen betekent dat we moeten voorkomen dat elektrisch vermogen het lichaam binnendringt
en door delen van het lichaam stroomt. De huid is een gedeeltelijke maar variabele barrière, omdat deze weerstand biedt
tegen het passeren van elektrisch vermogen. Dikke huid biedt meer weerstand dan zachte huid, en droge huid meer dan
natte huid. Maar een dikke, droge huid alleen biedt onvoldoende bescherming voor pulsvissen. Er moeten altijd rubberen
handschoenen van Lineman, geclassificeerd op min. 1.000 V, gedragen worden.
Raak nooit een elektrode aan terwijl het circuit bekrachtigd is, zelf niet wanneer er rubberen handschoenen en lieslaarzen
gedragen worden.
Werk niet aan het elektrische systeem terwijl de generator draait. Ga niet het water in terwijl het vermogen ingeschakeld
is tijdens zware schokbewerkingen.
Een ernstige elektrische schok van de apparatuur voor pulsvissen kan leiden tot de noodzaak voor kunstmatige ademhaling;
daarom mag niemand alleen werken.
Om elektrische schok te voorkomen, moet alle elektrische apparatuur zorgvuldig geïnspecteerd worden voor elke inzet
in het veld. Als alle elektrische apparatuur in goede bedrijfsconditie verkeert en alle isolatieverdelers, verbindingen en
aansluitingen intact zijn, bestaat er veel minder gevaar op elektrische schok.
www.smith-root.com
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Veiligheid pulsvissen (verv.)

Bediening pulsvistuig
1. Ga niet verder met de apparatuur dan waar u veilig kunt rondlopen met lieslaarzen. Sommige gebieden zijn onbereikbaar met
pulsvistuig in rugzak.
2. Het aanraken van een elektrode wordt niet aanbevolen, zelfs niet
wanneer handschoenen van Lineman en lieslaarzen gedragen
worden.
3. Ga nooit pulsvissen met toeschouwers op de oever. Elektrische
velden kunnen grote afstanden afleggen door ingegraven buizen,
metalen kabelkanalen en metalen afscheidingen.
4. Als tijdens het pulsvissen toeschouwers opduiken, leg het werk
dan stil en leg de mensen uit wat u aan het doen bent. Leg het
risico uit dat ze lopen door hier te zijn, en vraag ze voor hun eigen
veiligheid te vertrekken. Als ze niet willen vertrekken, stop dan
met pulsvissen, laad de apparatuur in en verlaat het gebied.
WAARSCHUWING: als de apparatuur bediend wordt op een
manier die niet in deze handleiding beschreven staat, als er
wijzigingen worden aangebracht of wanneer accessoires worden
gebruikt die niet goedgekeurd zijn door Smith-Root, Inc., kan
de bescherming die de apparatuur biedt, belemmerd worden.
• Laat de elektrische circuits alleen controleren door gekwalificeerde
technici.
• Schakel het pulsvistuig uit voordat aansluitingen worden gemaakt
of onderdelen worden vervangen.
• Maak de borstband los voordat u het water in gaat.
• Schakel de stroom uit voordat u het water in gaat of er weer uit komt.
• Stop direct met werken als er water in de heuplaarzen, lieslaarzen
of handschoenen loopt.
• Werk langzaam en zorgvuldig om uitglijden en vallen te voorkomen.
• Zorg er altijd voor dat alle teamleden bij de elektroden uit de buurt
zijn voordat de stroom ingeschakeld wordt en voordat de elektroden bekrachtigd worden.
• Werk niet met pulsvistuig als u eerder last hebt gehad van hartaandoeningen, een pacemaker draagt of zwanger bent.
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Veiligheid pulsvissen (verv.)
Systeem voor snel ontgrendelen
Het kan onder sommige omstandigheden nodig zijn de rugzak met
het pulsvistuig snel te verwijderen.
De LR-24 heeft een verpakkingsframe met integrale snelontgrendeling. Druk de lipjes van de vergrendelingen op de tailleband en
schouderbanden in en de LR-24 komt direct los.

1

Borstband

2
Vrijgavehendeltjes

Heupriem

OPGELET: De borstband van de verpakking moet losgemaakt worden voordat men zich in het water begeeft of water
oversteekt. Als deze band vergrendeld blijft, kan dit het snel
afdoen van de LR-24 in noodgevallen, zoals in diep water
vallen, belemmeren.
Dit mag alleen in noodsituaties gedaan worden! De rugzak kan
beschadigd raken door contact met grond en/of water bij gebruik van
het systeem voor snelle ontgrendeling.

3

4

De volgende procedure laat zien hoe het systeem voor snelle ontgrendeling
hoort te werken.
1. Druk op de vrijgavehendeltjes op de heupriem om de heupriem te
verwijderen.
2. Druk op de vrijgavehendeltjes op elk van de twee schouderbanden.

3. Met de band los wordt de tegenoverliggende band afgedaan. Hierdoor
zal de rugzak zeer snel van u afvallen!
4. Beweeg weg van de rugzak terwijl deze valt.
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Bijlage A: glossarium gebruikte termen
Amp:

De meeteenheid die de hoeveelheid elektriciteit uitdrukt die in een circuit stroomt. Analoog aan
de hoeveelheid water die door een leiding stroomt. Amp is een afkorting voor Ampère.

Anode:

De positieve pool op een batterij of elektrode van een LR-24.

Kathode:

De negatieve pool op een batterij of elektrode van een LR-24.

Conductiviteit: Een meting van het gemak waarmee elektriciteit door een substantie kan stromen. Bij pulsvissen
is de substantie van interesse het water. Conductiviteit wordt gemeten in mS (micro-Siemens,
of miljoensten van een Siemen). Gedistilleerd water heeft een conductiviteit van 0 mS, waar
brak water een conductiviteit van 10.000 mS of meer heeft.
Vermogen:

Generieke term die verwijst naar de stroming van elektriciteit in een circuit. Meeteenheid is
Amp.

Inschakelduur: Geeft, in%, de ratio aan van inschakeltijd tot uitschakeltijd voor een elektrisch signaal zoals
een uitvoer van de LR-24. Als bijvoorbeeld een LR-24-uitvoer AAN is voor 0,25 seconden en
UIT voor 1 seconde is de inschakelduur 0,25/1*100 = 25%.

Pulsvistuig:

Een apparaat dat elektriciteit toepast op een waterlichaam met als doel het verdoven van vissen.

Frequentie:

Het tempo waarmee een elektrisch signaal over de tijd verandert. De meeteenheid is Hertz.
Een Hertz staat gelijk aan een wijziging (cyclus) per seconde en wordt afgekort tot Hz. Als een
LR-24 bijvoorbeeld 60 pulsen per seconde produceert, zou de frequentie 60 Hz. zijn.

Hertz:

De meeteenheid voor frequentie. Zie Frequentie.

IP:

Een acroniem voor Ingress Protection (bescherming tegen inloop). Er bestaan diverse IPstandaarden die de mogelijkheid van een behuizing om vervuilingen zoals stof en water buiten
te houden, specificeren. Op de behuizing van de LR-24 is IP65 van toepassing, wat aangeeft
dat deze stofdicht is en zal beschermen tegen waternevel in alle richtingen, maar niet geschikt
is voor onderdompeling.

mA:

Milliampère. Een duizendste van een Ampère of Amp.; zie Amp.

mSec:

Milliseconde. Een duizendste van een seconde.

NEMA:

Acroniem voor de National Electrical Manufacturers Association. NEMA stelt standaarden vast
voor bescherming tegen vervuiling die van toepassing zijn op de behuizing van de LR-24.

Operationele
inschakelduur: Geeft, in percentage, de ratio van de schoktijd tegen de tijd dat het batterijvermogen ingeschakeld
is.
Volt:

De meeteenheid die de 'druk' achter een elektrische stroom uitdrukt. Analoog aan waterdruk
die water door een leiding stuwt.

Volt-Amp:

Meeteenheid van elektrisch vermogen, gelijk aan Watt. Wordt afgekort tot VA.

Watt:

Meeteenheid van elektrisch vermogen. 1 Watt = 1 Amp * 1 Volt. Wordt afgekort tot W.
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Bijlage B: Gebeurtenissencodes LR-24
Hieronder volgen gebeurtenissencodes die de LR-24 in de interne gebeurtenissenhistorie logt.
Elke invoer omvat een code, gevolgd door de hardwaretijd waarop de gebeurtenis zich voordeed.
Deze tijd vertegenwoordigt de totale schoktijd sinds de LR-24 is gebouwd.
Code

Bericht op display

Beschrijving

Wordt gewist door

U01

LR-24 Tilted Too Far

De LR-24 is vanaf de verticale positie verder gekanteld
dan de als veilig veronderstelde limieten.

Poolschakelaar

U02

Immersion Detected

De LR-24 is ondergedompeld in water

Stroom

U03

Low Output Current

Het kan zijn dat de elektroden zich buiten het water
bevinden.

Poolschakelaar

U04

Pole Switch on at Power-up.

De poolschakelaar is ingedrukt bij het inschakelen van
de stroom.

Poolschakelaar

U05

Voltage detected on output

Er is een spanning van meer dan 30 V waargenomen op
de elektroden bij een uitgeschakelde uitvoer; dit komt
waarschijnlijk door andere LR-24's.

Automatisch

P01

Peak Amps Overload

De elektroden hebben waarschijnlijk kortsluiting
gemaakt.

Poolschakelaar

P02

Low Battery Voltage

De batterij is leeg en moet opnieuw opgeladen worden.

Stroom

P03

Over Temperature

De LR-24 is te heet geworden; laat het apparaat
afkoelen.

Poolschakelaar

P04

High Battery Current

Er komt te veel vermogen uit de batterij; verminder de
uitvoerspanning of de inschakelduur.

Poolschakelaar

P05

High Output Current

Gemiddeld uitvoervermogen ligt boven 4 Ampère;
verminder de uitgangsspanning of de inschakelduur.

Poolschakelaar

P06

Inverter Overload

De LR-24 is niet in staat de verzochte uitgangsspanning
met de huidige belasting te handhaven. Er wordt een lagere uitgangsspanning aangeraden om te helpen storing
te voorkomen. Het kan verschillende pogingen vereisen
om een spanning te vinden waarbij het werkt.

Druk op toets Enter op het
toetsenpaneel.

S01

Low Battery Current

Storing meetsysteem; retourneer het apparaat voor
reparatie.

Stroom

S02

50V Out Of Range

Storing spanningsregulator; retourneer het apparaat
voor reparatie.

Stroom

S03

150V Out Of Range

Storing spanningsregulator; retourneer het apparaat
voor reparatie.

Stroom

S04

300V Out Of Range

Storing spanningsregulator; retourneer het apparaat
voor reparatie.

Stroom

S05

500V Out Of Range

Storing spanningsregulator; retourneer het apparaat
voor reparatie.

Stroom

S06

800V Out Of Range

Storing spanningsregulator; retourneer het apparaat
voor reparatie.

Stroom

S07

Safety Relay Failure

Het veiligheidsrelais uitvoer is open; retourneer het
apparaat voor reparatie.

Stroom

S08

No IGBT Output

Het veiligheidsrelais uitvoer is open; retourneer het
apparaat voor reparatie.

Stroom

S09

IGBT HV Breakdown

De uitvoerschakelaar faalt bij hoge spanning; retourneer het apparaat voor reparatie.

Stroom

S10

Output IGBT Failure

De uitvoerschakelaar is kortgesloten; retourneer het
apparaat voor reparatie.

Stroom

S11

Memory Test Failure

De microprocessor heeft een storing gedetecteerd; het
kan zijn dat deze niet betrouwbaar is. Retourneer het
apparaat voor reparatie.

Stroom

---

No Error

Geen fout; plaatshouder in de historie.

N.v.t.
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Bijlage C: Bedieningstips voor de LR-24
Zorg ervoor dat de anodering schoongehouden wordt. Anoderingen
zijn vervaardigd uit aluminium en zullen uiteindelijk een oxidecoating ontwikkelen waardoor de ring er dof uit gaat zien. Deze
coating belemmert de overdracht van elektriciteit van de elektrode
naar het water en kan verwijderd worden met fijn staalwol.
Om de levensduur van de batterij te optimaliseren moeten batterijen
na gebruik altijd zo snel als mogelijk opgeladen worden.
Een anodering met uitgesproken
oxide-coating.

Val niet voor de verleiding van het bevestigen van een net aan de
Anoderingen. Netten hebben de volgende, zeer ongewenste, kenmerken:
1. Netten vormen een veiligheidsrisico omdat de handen van
de bediener onnodig dicht bij de elektrode komen bij het
verwijderen van vis.
2. De intensiteit van het elektrische veld wordt verhoogd naarmate
de afstand tussen vis en elektrode afneemt. Zodoende wordt
het risico op verwonding van de vis in hoge mate vergroot bij
gebruik van een net op de Anodering.

Een anodering met bevestigd
net - nooit een goed idee.

3. Netten maken de Anodering lastiger schoon te maken.
Als het maximaliseren van de tijd voor pulsvissen op een set batterijen
een belangrijke zorg is, overweeg dan de vermogenslimiet zo laag
als praktisch mogelijk in te stellen. Als bijvoorbeeld goede resultaten
behaald worden bij 100 W, stel de vermogenslimiet dan in op 100
W. Hierdoor wordt onnodige ontlading van de batterij voorkomen
en zal het aantal verwondingen van de vis afnemen als de elektroden
dicht bij elkaar gebracht worden.
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Bijlage D: Af fabriek standaard opgeslagen golfvormen
0.

DC, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

1.

Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

2.

Standaardpuls 60 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

3.

Standaardpuls 15 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

4.

Standaardpuls 90 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

5.

Standaardpuls 120 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

6.

Salvo van 3 pulsen, bij 500Hz met 50% inschakelduur, 15Hz cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

7.

Salvo van 3 pulsen, bij 500Hz met 50% inschakelduur, 30Hz cyclusfrequentie, 100 Volt, 400 Watt
vermogenslimiet.

8.

Modus dubbele uitvoer golfvorm.
Primaire golfvorm - Salvo van twee pulsen bij 4Hz met 25% inschakelduur, 1Hz cyclusfrequentie,
100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
Secundaire golfvorm - Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.

9.

Modus dubbele uitvoer golfvorm.
Primaire golfvorm - Salvo van drie pulsen bij 4Hz met 25% inschakelduur, 1Hz cyclusfrequentie,
100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
Secundaire golfvorm - Standaardpuls 30 Hz, 25% inschakelduur, 100 Volt, 400 Watt vermogenslimiet.
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Bijlage E: Aanpassen van het ophangingsysteem van de LR-24

Ophangingsysteem
Het ophangingsysteem van de LR-24 kan op vele manieren aangepast worden om voor de meeste mensen
comfortabel te passen. Het systeem kan ingesteld worden naar lichaamslengte door het schuifhulpmiddel tussen
het schouderjuk en het hoofdframe te schuiven om de haak-lusbevestigingen los te koppelen en daarna het systeem
aan te passen op lengte.
Instelbaar schouderjuk
Hoek van schouderjuk is uitgelijnd met
de bovenkant van het schouderblad.
De tailleband draagt meer gewicht
dan het schouderjuk.

Juiste pasvorm

Borstband
Hoort hoog op de borst te
zitten
BELANGRIJK!
Maak de borstband los
voordat u in het water
gaat staan of water
doorkruist!

Tailleband
Zorg ervoor dat de
band strak -maar wel
comfortabel- zit terwijl
de aanpassingen aan
het schouderjuk worden
doorgevoerd

De standaard ophanging is geschikt voor tailles van ca. 81 cm t/m ca. 102 cm. Er zijn ook schouderjukken
beschikbaar met grotere of kleinere schouderbanden; deze kunnen met de hierboven beschreven techniek
eenvoudig vervangen worden.
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Aanpassen van het ophangingsysteem van de LR-24 (verv.)

Aanpassingen aan het ophangingsysteem doorvoeren
Het ophangingsysteem kan aangepast worden door het schuifhulpmiddel
tussen het schouderjuk en het hoofdframe te schuiven om de haaklusbevestigingen los te koppelen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

1. Haal het schuifhulpmiddel uit de draagzak voor het schouderjuk. Dit is de
positie waarin het verzonden wordt. Probeer het hulpmiddel niet te gebruiken
met een geladen frame.

2. Schuif het hulpmiddel tussen het schouderjuk en het hoofdframe. Schuif het
naar beneden om de haak-lusbevestigingen los te koppelen. Het hulpmiddel
hoort helemaal naar de onderzijde van het harnas doorgeschoven te kunnen
worden.
3. Beweeg het schouderjuk naar boven en beneden om de lengte van de torso te
corrigeren. Plaats de LR-24, maak de heupriem vast in een comfortabele positie
en laat een andere persoon de hoogte van het schouderjuk aanpassen/instellen.
4. Nadat het schouderjuk op de juiste torsolengte aangepast is, kan de andere
persoon het hulpmiddel verwijderen en terugplaatsen in de hiervoor bestemde
ruimte.

Stappen aanpassing:
•

Begin, met alle banden losser gemaakt, met het passen door de tailleband strak vast te zetten, zodat ca. 75%
van het gewicht comfortabel op de heupen rust.

•

Maak hierna de onderste banden van het schouderjuk vast om het resterende gewicht comfortabel te verdelen
over de schouders.

•

Maak als laatste de bovenste banden van het schouderjuk vast om het hoofdframe richting de schouderbladen
te trekken.

ONJUIST

JUIST

ONJUIST

Schouderjuk is uitgelijnd met of staat
boven de bovenzijde van de schouders.
Merk op hoe de banden achter de
schouders niet strak staan. Frame moet
ingekort worden.

Hoek van schouderjuk is uitgelijnd met de bovenkant van het
schouderblad. Dit is de meest
comfortabele en stabiele manier om
de eenheid te dragen.

Schouderjuk ligt lager dan de bovenzijde
van de schouders. De eenheid is niet
stabiel en zit niet comfortabel. Frame
moet verlengd worden.
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Bijlage F: Reiniging en onderhoud
De behuizing en het ophangingsysteem van de LR-24 kunnen beide gereinigd worden met warm water en een
milde zeepoplossing. Spuit de oplossing op het te reinigen gebied en veeg deze daarna weg met een zachte
doek. Spoel gruis van het aanraakpaneel met een straaltje water, waarna het met een doek schoongeveegd
wordt om te voorkomen dat het scherm bekrast wordt.
OPGELET: Gebruik geen oplosmiddelen op de behuizing van de LR-24; deze kunnen permanente
beschadiging veroorzaken aan de LR-24.
Uitgebreid onderhoudsprogramma
Het uitgebreide onderhoudsprogramma is een servicecontract dat we aanbieden aan onze klanten, die
apparatuur van SRI voor pulsvissen direct bij onze fabriek aangeschaft hebben. Het kan aangeschaft worden
voor apparatuur waarvoor de standaard garantie van een jaar verlopen is. Oudere apparatuur is onderhevig
aan parameters voor geschiktheid, zoals diensturen/-jaren. Onze technici van Smith-Root zullen eenmaal
(1x) per jaar reiniging van de interne onderdelen, elektronische reparaties en kalibratie uitvoeren. Tijdens
deze onderhoudsperiode worden de specificaties bijgewerkt naar de fabrieksstandaarden. De eenheid wordt
opnieuw gecertificeerd en ontvangt een label met SRI-certificering. Alle arbeidskosten en materialen maken
deel uit van de jaarlijkse inspectie.
Neem contact op met Smith-Root, Inc. voor meer informatie
Bijlage G: Instellingenkaart model 12-B-15-D
Gebruik deze kaart om instellingen, die gebruikt worden voor de 12-B of 15-D, om te zetten naar instellingen
van de LR-24.
Voorbeeld: Als voor model 12-B F4 gebruikt werd, zou de overeenkomstige instelling voor de LR-24 dus
30 Hz bij inschakelduur 12% zijn. Merk op dat, zoals ingesteld, de inschakelduur op het display van de
LR-24 de pulsbreedte toont (in dit geval 4 ms).
Standaardpulsen

Breed naar smal variabele breedte
Begin-/
eindwaarden
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Bijlage H: Testen elektrode/kathode LR-24
Testen elektrodepool LR-24
1. Sluit een Ohmmeter aan op de pennen in de grotere connector.
De meter moet 0 Ohm aangeven.
2. Laat een draad van de Ohmmeter aangesloten zitten op
een van de pennen in de grote connector en sluit de andere
draad van de meter aan op het metalen contact aan het
onderste deel van de pool. De meter moet 0 Ohm aangeven.
3. Raadpleeg onderstaande Afb. 1. Sluit een draad van de
Ohmmeter aan op pen 1 van de kleine connector. Sluit de
andere draad van de meter aan op pen 2 van de kleine connector. De meter moet oneindig Ohm aangeven.

Pen

Pen

Afb. 9.1 Vooraanzicht van
Bedieningsconnector aan zijde van Y-snoer.

4. Druk de bedieningsschakelaar naar beneden, tegen de rubberen handgreep van de pool. De meter moet 0 Ohm aangeven.
Als een van bovenstaande tests op de pool mislukt, moet
deze vervangen worden. Als de pool alle bovenstaande testen
doorstaat, zit het probleem in de LR-24 en moet deze naar de
fabriek geretourneerd worden voor reparatie.

Afb. 9.2 Vooraanzicht van de kathode
Connector aan uiteinde Y-snoer.

Testen kathode LR-24
1. Stel de multimeter in om weerstand te meten en sluit de
voerdraden aan op de linker- en rechterpen van de connector
aan het uiteinde van de kathodekabel. De meter zou een
waarde dicht bij de 0 Ohm moeten aangeven tussen de 2
pennen.
2. Verplaats een van de voerdraden naar de ontblote metalen
kabel. De meter hoort weer een aflezing van dicht bij
0 Ohm te laten zien tussen de pen in de connector en de
blootliggende kabel. Buig de kabel over de geïsoleerde
lengte en bekijk de aflezingen van de meter. Zorg ervoor
dat tijdens het buigen van de kabel de Ohmmeter goed
bevestigd blijft. Als de aflezing van de meter significant
wijzigt of verspringt, moet de kabel vervangen worden.

Er is een eenvoudig te gebruiken
tester met stekker beschikbaar
via Smith-Root. Eén persoon kan
eenvoudig de bovengenoemde
testen uitvoeren, met een hoorbaar
alarm en een indicatorlampje voor
storingen.
Elektrode-/kathodepooltester.........................08115
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1st Test Passed

1ste test geslaagd

20%, Time 8314S

20%, tijd 8314 s

Adjustments may be Needed for optimal Results.
Please read LR-24 manual

Er kunnen aanpassingen nodig zijn voor optimale
resultaten. Lees de handleiding van de LR-24

Amps

Ampère

Anode Out of Water

Anode uit het water

Average water depth,

Gemiddelde waterdiepte,

Average width apart.

Gemiddelde tussenruimte.

Batt. Life

Levensduur batterij

Batt. Temp.

Temperatuur batterij

Batt:

Batterij:

Burst DC

Salvo DC

Burst of = 3 Pulses

Salvo van = 3 pulsen

Burst of 5 Pulses

Salvo van 5 pulsen

Burst of Pulses

Salvo pulsen

Change to Frequency?

Wijzigen naar frequentie?

Change? (Enter=Yes)

Wijzigen? (Enter = ja)

Charge

Opladen

Check= BC86

Contr.= BC86

Connect Electrodes

Sluit elektroden aan

Continue? ( = Yes)

Doorgaan? ( = ja)

Cycle Frequency

Cyclusfrequentie

DC Output

DC-uitvoer

Display Event History?

Gebeurtenissenhistorie weergeven?

Down

Neer

Dual Output On?

Dubbele uitvoer aan?

Duty Cycle

Inschakelduur

Efficiency:

Efficiëntie:

Enter to continue

Enter om door te gaan

Enter=Yes

Enter = ja

ERROR

FOUT

Freq

Freq.

Freq Key

Toets Freq.

Frequency

Frequentie

Immersion Detected. Turn off unit and Dry before
use.
Inverter Overload. Reduce Output to 200 Volts
(Enter).

Onderdompeling gedetecteerd. Schakel eenheid
uit en laat drogen voor gebruik.
Overbelasting inverter. Verminder uitvoer tot 200
Volt (Enter).

Limit Mode = Voltage

Beperkingsmodus = spanning

Low Battery Current. Turn Unit off and Contact
Smith-Root.
Low Battery Voltage Replace battery with A fully
charged one.

Batterijvermogen laag. Schakel eenheid uit, neem
contact op met Smith-Root.
Batterijspanning laag. Vervang batterij door opgeladen exemplaar.

New = Burst of Pulses

Nieuw = Salvo pulsen

New Value

Nieuwe waarde

New= Standard Pulse

Nieuw=Standaardpuls

Not Pulsed

Geen pulsen

Now=Standard Pulse

Nu=Standaardpuls

Number

Aantal

On Time

Inschakeltijd

Out:

Uit:

Output

Uitvoer

Output Current Low. Electrode may be out of
water.
Output IGBT Failure. Turn off unit and Contact
Smith-Root.

Uitgangsvermogen laag. Elektroden kunnen uit
het water zijn.
Storing IGBT-uitvoer. Schakel eenheid uit, neem
contact op met Smith-Root.

Output Pulse Type

Pulstype van de uitvoer

Output Voltage

Uitgangsspanning

Output Waveform

Uitvoergolfvorm

Peak Amps Overload. Remove Short Circuit
before proceeding.

Overtemperatuur. Laat eenheid afkoelen voor
gebruik.
Overbel. piekampère Verwijder kortsluiting voor
u doorgaat.

Place Electrodes in

Plaats elektroden in

Place Electrodes in Average Water depth, average
width apart.

Plaats elektroden in water van gem. diepte met
gem. tussenruimte.

Power

Stroom

Power Limit

Vermogenslimiet

Power Limit Setup

Instellen vermogenslimiet

Present Value

Huidige waarde

Over Temperature. Let unit cool before use.

Pulse Type

Pulstype

Ready

Klaar

Recall Settings

Instellingen terughalen

Recall Setup

Instellen geheugen

Reset Timer?

Timer resetten?

Restore Factory Default Setting?

Standaard fabrieksinstelling herstellen?

Run Extended System Test?

Uitgebreide systeemtest doorlopen?

Run Quick Setup

Snel instellen doorlopen

Set 60Hz Now 48 Hz

Inst. 60 Hz, nu 48 Hz

Standard Pulse

Standaardpuls

Store Settings

Instellingen opslaan

Store Setup

Instellingen opslaan

System Menu

Systeemmenu

Test is Enabled.

Test ingeschakeld.

Testing Inverter

Inverter wordt getest

Testing Memory…

Geheugen wordt getest...

Tests Passed

Tests geslaagd

Thermal Fold Back

Thermische Fold Back

Thermal Power Fold Back is Disabled.

Fold Back thermisch vermogen uitgeschakeld.

To Test Load, Close Pole Switch...

Sluit poolschakelaar voor testen belasting...

Unit Tilted too far. Return to upright Position to
clear.

Eenheid te ver gekanteld. Terug naar rechtoppositie om te wissen.

Up Arrow

Pijltoets omhoog

Volts

Volt

Volts Key

Toets Volt

WARNING: All stored and current settings will
be LOST!
WARNING: Dangerous Voltages will be output
during test!

WAARSCHUWING: Alle opgeslagen en huidige
instellingen gaan VERLOREN!
WAARSCHUWING: tijdens het testen bestaat er
gevaarlijke spanning!

Width

Breedte

GARANTIE
Originele producten van Smith-Root, Inc. hebben een beperkte garantie van één jaar.
Smith-Root, Inc. garandeert dat de Producten vrij zijn van fouten in materialen en vakmanschap die leiden tot storing in het Product tijdens normaal gebruik,
onder de volgende voorwaarden:
1. De beperkte garantie voor het Product loopt gedurende de tijd van eigenaarschap die begint op de datum dat de originele koper (“Klant”) het product heeft aangeschaft
en is niet toewijsbaar of overdraagbaar op enige volgende koper of gebruiker.
2. De beperkte garantie geldt alleen voor Klanten die het Product bij Smith-Root, Inc. of een geautoriseerd distributeur aanschaffen.
3. Tijdens deze beperkte garantieperiode van 1 jaar zal Smith-Root, Inc., naar keuze van Smith-Root, Inc., defecte onderdelen of onderdelen die niet functioneren naar
het beoogd gebruik, repareren of vervangen door nieuwe of herbouwde items als dergelijke reparaties of vervanging noodzakelijk zijn door storing in of van het product
tijdens normaal gebruik. Er worden geen kosten in rekening gebracht aan de Klant voor dergelijke onderdelen. Smith-Root, Inc. zal ook betalen voor de arbeidskosten
die door Smith-Root, Inc. gemaakt worden voor de reparatie of vervanging van de defecte onderdelen. De beperkte garantie dekt geen storingen in voorkomen, uiterlijk,
labels of structurele items, waaronder het frame en niet-werkende onderdelen. De beperking van aansprakelijkheid van Smith-Root, Inc. onder deze beperkte garantie
zal de daadwerkelijke financiële waarde van het Product op het moment van retournering van het Product voor reparatie door de Klant zijn, bepaald door de prijs die de
Klant voor het Product betaald heeft minus een redelijke vergoeding voor gebruik. Smith-Root, Inc. zal niet aansprakelijk zijn voor enige andere verliezen of schades.
Deze remedies zijn de exclusieve remedies die de Klant ter beschikking staan voor inbreuk op de garantie.
4. Op verzoek van Smith-Root, Inc. moet de Klant bewijs overleggen van de originele aankoopdatum van het Product middels een gedateerde factuur of gedateerd,
gespecificeerd ontvangstbewijs.
5. De Klant zal de kosten voor verzending van het Product naar Smith-Root, Inc. moeten dragen. Smith-Root, Inc. zal de kosten dragen van het terugzenden van het
Product naar de Klant na afronding van de service onder deze beperkte garantie.
6. De Klant zal geen dekking of voordelen onder deze beperkte garantie genieten als een van de volgende condities van toepassing is:
a) Het Product is onderworpen aan aan abnormaal gebruik, abnormale condities, onjuiste opslag of er is sprake van blootstelling aan vocht of vochtigheid, ongeautoriseerde
aanpassingen, ongeautoriseerde aansluitingen, ongeautoriseerde reparatie, verkeerd gebruik, veronachtzaming, misbruik, ongeluk, wijziging, onjuiste installatie of andere
acties die niet de schuld van Smith-Root, Inc. zijn, inclusief beschadiging tijdens transport.
b) Het product is beschadigd door externe oorzaken zoals botsing met een object, of door brand, overstroming, zand, vuil, storm, bliksem, aardbeving of beschadiging
door blootstelling aan weerscondities, een daad van God (overmacht) of lekkage van de batterij, diefstal, gesprongen zekering, of onjuist gebruik van elektrische bronnen,
of beschadiging die veroorzaakt is door aansluiting van het product op andere producten die niet door Smith-Root, Inc. aanbevolen worden voor dergelijke verbindingen.
c) Smith-Root, Inc. is niet binnen vijftien (15) dagen na het aflopen van de toepasselijke beperkte garantieperiode schriftelijk door de Klant op de hoogte gesteld van het
vermeende defect of storing van het product.
d) Het plaatje met het serienummer of de accessoire-gegevenscode van het Product is verwijderd, beschadigd of gewijzigd.
7. Als zich problemen voordoen tijdens de beperkte garantieperiode zal de Klant de volgende stap-voor-stap procedure doorlopen:
a) De Klant zal het product retourneren aan Smith-Root, Inc. voor reparatie of verwerking en vervanging.
b) De Klant neemt voor reparatie of verwerking en vervanging contact op met de afdeling Klantenservice van Smith-Root, Inc. via het telefoonnummer onderaan deze
pagina.
c) De Klant zal het Product port betaald en verzekerd verzenden. Uitgaven die gedaan worden voor het verwijderen van het Product uit een installatie worden onder deze
beperkte garantie niet gedekt.
d) De Klant zal een rekening ontvangen voor kosten voor onderdelen of arbeidskosten die niet door deze beperkte garantie gedekt worden. De Klant zal verantwoordelijk
zijn voor uitgaven m.b.t. herinstallatie van het Product.
e) Smith-Root, Inc. zal het Product binnen 30 dagen na ontvangst van het Product onder de beperkte garantie repareren. Als Smith-Root, Inc. niet binnen 30 dagen de
reparaties kan uitvoeren die onder deze beperkte garantie vallen, of als een redelijk aantal pogingen is ondernomen om hetzelfde defect te verhelpen, zal Smith-Root, Inc.,
te harer beoordeling, een vervangend Product leveren of de aankoopprijs van het Product, minus een redelijke vergoeding voor gebruik, terugbetalen.
f) Als het Product geretourneerd wordt tijdens de beperkte garantieperiode, maar het probleem met het Product wordt niet gedekt onder de voorwaarden van deze beperkte
garantie, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld en zal er een schatting worden gemaakt van de kosten die de Klant moet betalen om het Product te laten
repareren, waarbij alle verzendkosten voor rekening van de Klant zijn. Als de schatting geweigerd wordt, zal het Product onder rembours geretourneerd worden aan de
Klant. Als het Product geretourneerd wordt nadat de beperkte garantieperiode ten einde is, zal het normale servicebeleid van Smith-Root, Inc. van toepassing zijn en is
de Klant verantwoordelijk voor alle verzendkosten.
8. Het Product bestaat uit nieuw samengestelde apparatuur die gebruikte onderdelen kan bevatten, die zijn herverwerkt om overeenstemming met de specificaties voor
het Product v.w.b. prestaties en betrouwbaarheid te bereiken.
9. ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN WEDERVERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK ZAL BEPERKT
ZIJN TOT DE DUUR VAN DE VOORGAANDE BEPERKTE SCHRIFTELIJKE GARANTIE. ANDERSZINDS IS DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIE
DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VAN DE KLANT DIE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, VERVANGT. SMITHROOT INC. ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES
VAN VERWACHTE VOORDELEN OF WINST, VERLIES VAN SPAARTEGOEDEN OF OPBRENGSTEN, SCHADEVERGOEDINGEN, VERLIES VAN
GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF ANDERE BIJBEHORENDE APPARATUUR, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR
OF FACILITEITEN, DOWNTIJD, DE CLAIMS VAN DERDE PARTIJEN, WAARONDER KLANTEN EN BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN, DIE HET
RESULTAAT IS VAN DE AANKOOP OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF VOORTKOMT UIT SCHENDING VAN DE GARANTIE, SCHENDING VAN
CONTRACT, NALATIGHEID, STRICT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF ONPARTIJDIGE THEORIE, ZELFS WANNEER
SMITH-ROOT, INC. OP DE HOOGTE WAS VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SMITH-ROOT INC. ZAL NIET AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR VERTRAGING IN HET LEVEREN VAN SERVICE ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE OF VERLIES VAN GEBRUIK TIJDENS DE PERIODE
DAT HET PRODUCT GEREPAREERD WORDT.
10. Sommige staten staan geen beperking toe in de tijdsduur van een geïmpliceerde garantie; derhalve kan het voorkomen dat de bovenstaande garantiebeperking niet van
toepassing is voor (de Klant). Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van incidentele en vervolgschade toe; derhalve kan het voorkomen dat sommige van
de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet van toepassing zijn voor (de Klant). De beperkte garantie geeft de Klant specifieke wettelijke rechten en de Klant kan
ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen.
11. Smith-root Inc. neemt niet aan, noch autoriseert zij enige andere geautoriseerde onderhoudsfaciliteit, persoon of entiteit om voor haar aan te nemen, enige andere
verplichting of aansprakelijkheid anders dan dat wat uitdrukkelijk in deze beperkte garantie uiteengezet is, waaronder inbegrepen de leverancier of verkoper van enige
uitgebreide garantie of service-overeenkomst.
12. Dit is de volledige en enige garantie tussen Smith-Root, Inc. en de Klant die alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, mondeling of schriftelijk, met
betrekking tot het Product overstijgt en geen enkele verklaring, belofte of conditie die hierin niet vervat is zal deze voorwaarden wijzigen.
13. Deze beperkte garantie erkent een risico op fouten in het Product tussen Klant en Smith-Root, Inc. Deze wordt door de Klant ingezien en wordt weerspiegeld in de
aankoopprijs.
14. Vragen betreffende deze beperkte garantie kunnen gericht worden aan:

Smith-Root, Inc.
14014 NE Salmon Creek Ave.
Vancouver, WA 98686
(360) 573-0202

*Smith-Root, Inc. is een gedeponeerd handelsmerk van Smith-Root, Inc. 							 11.03.06

