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7DNNIRUDWGXYDOJWHnNM¡SH'HHSHU9LKnSHUGXInUOLNHP\HJOHGHSURGXNWHWLEUXNVRPYL
KDGGHPHQVYLXWYLNOHW'HHSHU
9HQQOLJVWOHVGHQQHEUXNHUYHLOHGQLQJHQPHGYLNWLJLQIRUPDVMRQRPEnGHHQKHWHQRJ
DSSOLNDVMRQHQQ¡\H9LKDURJVnLQNOXGHUWIOHUHKLQWWLOKYRUGDQGXInUGHQEHVWH'HHSHU
RSSOHYHOVHQ)OHUHVWHGHULWHNVWHQILQQHUGXLNRQHUVRPRSSIRUGUHUWLOHNVWUD
RSSPHUNVRPKHW
Dette ikonet symboliserer særlige tips om bruken av Deeper.

Dette ikonet symboliserer sikkerhetsmessige forholdsregler eller annen viktig
informasjon.
7LOWRSSHQ
.RPPHLJDQJ
+XVNnOHVHLQIRUPDVMRQHQLGHWPHGI¡OJHQGHYHGOHJJHWI¡UGXEUXNHUHQKHWHQIRUI¡UVWH
JDQJ'HQQHGHOHQJLUGHJHQKXUWLJLQQI¡ULQJL'HHSHUKHOWIUDXWSDNNLQJWLOGHWnILQQHILVN
PHG'HHSHUIRUI¡UVWHJDQJ)¡OJGLDJUDPPHQHVDPPHQPHGNRPPHQWDUHQHIRUnNRPPH
JRGWLJDQJPHGEUXNHQDYHQKHWHQ
Deeper, UAB arbeider kontinuerlig på å utvikle dette produktet. Det kan bety at
illustrasjoner i veiledningen kan avvike fra ditt produkt, men funksjonene er likevel
de samme. Vi henviser til den elektroniske manualen som følger med hver av
oppdateringene av den mobile applikasjonen.
7LOWRSSHQ
cSQLQJDYSDNNHQRJODGLQJ
6¡UJIRUDW'HHSHUHUW¡UUI¡UGXnSQHUGHQ

'HHSHUnSQHVYHGnVNUX
WRSSHQHQKDOYRPGUHLQLQJ
PRWNORNNHQ
.RSOHQKHWHQWLOODGHUHQPHG
GHQPHGI¡OJHQGHNDEHOHQ
.RSOHODGHUHQWLOVWU¡PXWWDN
HOOHUVWU¡PXWWDNHWLELOHQ
1nUO\VGLRGHQSn'HHSHU
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EDWWHULHW-RQ UPHUH
EDWWHULHWHUIXOODGHWMRIRUWHUH
YLOGHWJXOHO\VHWEOLQNH1nU
EDWWHULHWHUIXOODGHWYLO
O\VGLRGHQO\VHNRQVWDQWJU¡QW
/LWKLXPLRQEDWWHULHWNDQLNNHODGHVYHGNDOGHUHWHPSHUDWXUHUHQQ& ) /\VGLRGHQYLO
O\VHEOnWWRPGHWHUIRUNDOGWnODGHEDWWHULHW

Deeper leveres med utladet batteri. For å sikre full kapasitet på batteriet må du lade
batteriet helt før du tar ekkoloddet i bruk. Forventet ladetid er ca 2 timer. Lithium
ion batteriet kan siden lades både helt og delvis uten at batteriet tar skade av dette.
Spenningen til laderen du bruker må tilsvare det som er angitt på ekkoloddet.
Ekkoloddet skal ikke stå lengre perioder tilkoplet lader med fulladet batteri.
Når ekkoloddet er fulladet er forventet levetid på batteriet ca 4 timer når man
bruker 290kHz frekvensen (Referanse til §3.5 på side 10).

For å øke levetiden til batteriet i Deeper anbefaler vi å ikke etterlate enheten uladet i
lengre perioder. Selv om du ikke bruker Deeper bør du huske å lade den minst hver
2. måned.
Lithiumion batterier av typen som bruker i Deeper kan være farlige om de
missbrukes. Sørg for å følge sikekrhetsinnstruksene i vedlagte hefte.
Ekkoloddet skal ikke lades mens det ligger i vann. Du må også sørge for å holde bil
laderen og micro USB kabelen og ekkoloddets micro USB port beskyttet mot
fuktighet.
Til toppen
Installasjon av appen.

1. Skan QR koden på pakken til
ekkoloddet, eller last ned
appen fra Google Play eller
App Store. For å finne appen
søker du på Deeper Fish
finder.
2. Installer appen ved å følge
instruksjonene på skjermen.
Dersom du ikke er på fiskeplassen og ønsker å sjekke funksjonene til appen, så
fungerer den fint uten å være tilkoplet ekkoloddet. De fleste funksjoner vil være
tilgjengelige. Der finnes også en egen simulator modus som lar deg se hvordan
Deeper viser sonar informasjon når den er i bruk.

Se Kompatibilitet.
Til toppen
Tilkobling
Før du bruker Deeper første gang, må den pares med din mobilenhet eller et nettbrett på
følgende måte:
1. Sørg for at din Deeper enten lader eller er nedsenket i vannet og skrus på automatisk.
2. Gå til Bluetoothinnstillingene på din mobilenhet og aktiver Bluetooth.
3. Velg ‘Deeper’ i dine Bluetoothinnstillinger for å pare og koble den til din enhet. Sørg
for at avstanden til enheten ikke overskrider 10 meter/36 fot under paring.
4. Etter tilkobling går du tilbake til programmet.
Du trenger kun å pare Deeper én gang. Men i noen enheter må du kanskje koble til separat
etter paring.
Kun én enhet kan være koblet til Deeper av gangen.

Hvis du er på fiskestedet ditt, kobler du Deeper til en fiskesnor før du senker den i
vann som beskrevet i neste del Finne fisk.
Til toppen
Søking etter fisk.
1. Før du begynner å fiske må du sørge for at toppdekselet er skrudd fast
stramt. For å gjøre dette legger du den i Deeperboksen ved å utjevne
vanntettmerker, og skru

vanntettmerker, og skru
mot klokken til den går
inn og deretter med
klokken. Lukk den
stramt og husk at
vannmerkene bør
utjevnes perfekt som vist
på bildet.
2. Fest en skrue i et passende
punkt. Når du fisker fra
brygge må du skru den inn i
hullet i midten. Bruk den på
bunnen hvis du fisker fra sjøkanten. Ved bruk av feil skruer bøyes Deeper i diagonal
posisjon og forårsaker dermed tilkoblingsproblemer.
3. Fest linen.
4. Kast ut enheten til ønsket sted i vannet.
5. Start appen på smart enheten din og begyn søket etter fisk.
6. Enten dra inn ekkoloddet over ett områd du ønsker å søke, eller la det ligge i ro for å
kontinuerlig søke over ett område.
Husk å feste Deeper skikkelig. Når du kaster Deeper med fiskestang må du sørge for
at stangen du bruker er laget for å brukes med vekten til Deeper. Bruker du feilt
utstyr sammen med Deeper risikerer du å enten miste eller ødelegge ekkoloddet eller
utstyret du bruker sammen med ekkoloddet.
Sørg for at Deeper flyter lett på overflaten med den tunge siden mot bunnen. På
denne måten fungerer ekkoloddet så nøyaktig som mulig.
Til toppen
Sonar prinsipper.
1. Deeper opererer med to
forskjellige frekvenser. En
presis og smal stråle (15° à
290 kHz) blir brukt for å få
stor nøyaktighet på lesing av
fisk, bunnstruktur og
detaljerte bunnforhold. En
bred stråle (55° à 90kHz) gir
en men mindre detaljert bilde
over ett større område.
Det anbefales å bruke den lave frekvensen (90kHz) til å lokalisere fisk. Du kan
deretter skifte til høyfrekvens (290 kHz) hvis du ønsker mer nøyaktig informasjon
om fiskens posisjon eller bunnstruktur.
Deeper´s standardinnstilling bruker høyfrekvens (290 kHz). Dette gir best bruksfunksjon
og lengst batterilevetid.

Til toppen

Login
Før du kan begynne å bruke Deeperapplikasjonen må du innom innloggingsskjermen hvor
du kan velge å registrere deg (nye brukere) eller logge inn (eksisterende brukere). Etter å
ha utfylt nødvendig informasjon, og du er registrert eller logget inn, kan du benytte
applikasjonen.

Noen av detaljene i brukergrensesnittet kan variere mellom smarttelefoner og
tablets.
Til toppen
Hovedskjerm

Tilkoblingsikon for Bluetooth

Batterinivå på Deeperenheten

Viser og skjuler menylinjen

Vanntemperatur og dybde for
nåværende posisjon

Dybde på en fisk

Selvjusterende dybdeskala

Fiskenes posisjon og relative
størrelse

Havbunn

Åpner hurtiginnstillinger

Setter enheten i
batterisparingsmodus eller
vekker den

Lyd av/på

Enhetens status

Hovedskjermen viser informasjon oppfanget av ekkoloddet. Skjermens øvre del forestiller
den fysiske vannoverflaten tettest på Deeper, mens bunnen av skjermen viser hvor dypt det

er.
Ekkoloddet registrerer kun nedover. Skjermens høyre side viser nylig scannede bilder mens
kanten av skjermen viser det aktuelle bildet. Når ny informasjon oppfanges og mottas
flytter bildet seg mot venstre.
Programmet lagrer historikken for sonardata som kan nås ved å klikke på knappen for
historikk. Historikkvisningen kan brukes manuelt, og gir oversikt over all informasjon som
ble innhentet under bruk av Fishfinder. Deeper lagrer nå en ubegrenset mengde
informasjon slik at du kan nå din sonaravlesning når som helst.
Programmet har også lydvarsler. Du mottar dem i henhold til dine personlige innstillinger
når Deeper oppdager fisk eller dybdeforandringer. Lydvarsler kan skrus av med av
knappen. En grønn indikatorlampe blinker ved mottak av datapakker.
Lydvarsler kan også fungere som alarm for innkommende fisk når enheten holdes
stasjonær. Videre, når du navigerer en båt kan du bruke alarmen for
minimumsdybde for å unngå å gå på grunn. Men dette bør kun brukes som en
ekstra forhåndsregel.

Til toppen
Smart imaging: Detaljert modus

1. Deeper Smart Fishfinder kan hjelpe deg å finne ut om havbunnen er hard eller myk.
Når sonarlydbølgene reflekteres tilbake av bunnen, returnerer en hard bunn et
sterkere signal enn en myk bunn. På din smarttelefon eller nettskjerm vises

sonarlyder som: oransje (hardest), brun (middels) og sort (mykest).
2. Havbunnen vil alltid reflektere det sterkeste signalet, derfor vil den ha den mest
intense fargen. Bunnen er den kontinuerlige, intenst fargede linjen som går på tvers
av bunnen av skjermen.
3. Våre programvarealgoritmer gir høy ekkoloddfølsomhet som i sin tur lar oss
identifisere havgress, vegetasjon o.l.. Disse registreringene vises i grønt.
4. I toppen av skjermen ses en blå linje som med grupperinger i sterkere farger. Linjen
representerer vannoverflaten, mens fargene representerer overflateforstyrrelser som
kan skyldes bølger eller annen type støy langs overflaten.
5. Deeper  Smart Fishfinder benytter den aller nyeste teknologien når det kommer til å
forstå bunnsignaler. Den kan se gjennom fisk, strukturer og termokliner. Store
grupper av fisk eller tykk struktur like ved bunnen kan imidlertid påvirke
dybderegistreringen.
6. Fiskikonet lar deg finne fisk ved å se de faktiske sonardataene eller en kombinasjon
av et fiskesymbol og faktiske sonardata. Simulerte fiskeikon vises i tre ulike størrelser.
Klassifiseringen av fisk avhenger av mange variabler, vekten på fisken er kun én av
dem, og derfor er ikke ikonene alltid i stand til å identifisere nøyaktig fiskestørrelse.
Derfor, hvis du foretrekker å se faktiske fiskestørrelse, velg “Detaljert smart
avbildning” og ta bort “Fiskeikon”. Da kan du se ganske nøyaktig fiskestørrelse, men
det er vanskeligere å identifisere dem.
7. Enheten vil vise stimer av agnfisk som tydelige skyer i ulike former og størrelser
avhengig av antall fisk og båtens hastighet.
8. Når sonarlydbølgene reflekteres tilbake av bunnen, returnerer en hard bunn et
sterkere signal enn en myk bunn. Du kan også se en andre sonarlyd når
sonarsignalet hopper mellom bunnen og vannoverflaten og tilbake igjen. Harde
bunner vil vise en sterk andre sonarlyd, mens myke bunner vil vise en svært svak eller
ingen.
9. «Følsomhet» kontrollerer hvor mange detaljer som vises på skjermen din og justerer
følsomheten til alle frekvensinnstillingene samtidig. Økes følsomheten vises flere ekko
fra mindre agnfisk og avfall i vannet. I svært klart vann, eller på store dybder, kan
økt følsomhet returnere ekko som kan være av interesse. Senker du følsomheten i
urent vann kan du slippe for ekko som skyldes dårlig vannkvalitet og som opptrer
som forstyrrelser på skjermen. Senkes følsomheten imidlertid for mye kan telefonen
komme til å overse faktiske ekko fra fisk.
Til toppen
Båtmodus

Med Deeper  Smart Fishfinder kan du lage batymetriske kart av dine favorittfiskesteder. I
båtmodus vil Deeper med det samme koble seg til GPSfunksjonen på din smarttelefon eller
tablet og vise tilpassede, batymetriske kart direkte på skjermen. Disse kartene kan lagres
og senere hentes frem via historiefunksjonen.
1. For å benytte funksjonen må du slå på Båtmodus i den øverste menylinjen i
hovedinnstillinger.
2. Kartfunksjonen gir deg øyeblikkelige og detaljerte oversikter over bunnkontur og
dybde, og hjelper deg i tillegg med å finne de beste fiskestedene.
3. De hvite linjene indikerer GPSregistreringer mens de fargede representerer
dybdekurver, noe som gjør det enkelt å identifisere ulike dybder via enheten din.
4. Ubegrenset tilgang til bilderegistreringer og batymetriske kart får du via
historiefunksjonen i toppmenyen.
5. Alle data fra ekkoloddet lagres og oppbevares på ett sted slik at du enkelt og hurtig
kan få tilgang til informasjonen du behøver.
Til toppen
Isfiske (Ekkolodd + blits)

Deeper´s isfiskefunksjon aktiverer tradisjonell Flasher Screenvisning for å oppfange
hvordan det ser ut under isen. Amplitude Scopemodusen bestemmer dybden og
intensiteten på ekkoene og viser direkte bilder av aktiviteten under transduseren. Slik kan
du oppfange bevegelser fra selv den minste agnfisk.
1. For å bruke funksjonen skal du slå på isfiskefunksjonen i hovedinnstillingene.
2. Med split screenfunksjonen kan fiskeren se et standardbilde og Ice Fishing Flasher
på skjermen samtidig.
3. Den integrerte Amplitude Scopemodusen bestemmer dybden og intensiteten av ekko
og viser direkte bilder av aktiviteten under transduseren slik at du kan følge med på
alle bevegelser.
4. Split screenfunksjonen lar deg se både et standard og et Flasherbilde på samme
skjerm. Slik kan du følge både bunnstrukturen og se fisken og ditt agn på samme tid.
5. Zoomfunksjonen lar deg forstørre bildet av ønsket område i Vertikal Flasher for
bedre å kunne følge ditt agn og bytte. Det forstørrede bildet vises mellom de to røde
linjene i skjermens høyre side.
6. Med det samme IceFlasher er aktivert settes strålen automatisk til 290 kHz (15°) som
gir nøyaktige ekko av agn, fisk og bunnprofil.
Til toppen
Meny

Fra menyen i hovedskjermen kan du få tilgang til flere av applikasjonens funksjoner:
Kalender viser månesyklus og fiskeaktivitet på ditt valgte fiskested.
Kamerafunksjonen lar deg fotografere fangsten uten å forlate applikasjonen.
Været viser aktuelle værforhold og værmelding for ditt fiskested.
Notater lar deg skrive fiskedagbok med bilder.
Kart som viser aktuell posisjon og hjelper med å finne og administrere fiskesteder.
Historikk lar deg nå dine innsamlede data og offlinekart.
Innstillinger hvor du kan endre applikasjonens og enhetens oppsett.
Til toppen
Kalender

Kalenderen informerer om fiskeaktiviteten og månefasene på et bestemt fiskested.
Fiskeaktivitetsnivået for alle månedens dager vises som oransje sirkler. Ved å klikke på en
dag vises fiskeaktivitetsnivået på timesbasis. Jo høyere fiskeaktivitet, desto større sjanse
for å få fisk.
På en GPSaktivert mobilenhet vil Kalender vise informasjon for din nåværende posisjon.
Du kan sjekke fiskeaktivitetsnivåer for et spesielt sted ved å bruke søkefeltet eller velge det
fra din tidligere liste over fiskesteder. Du kan også legge til stedet som du ser på i denne
listen.
Sted lagt til gjennom Kalender vil også dukke opp på kartet og vil klassifiseres som et
fiskested.
Stedssøk

Stedsliste

Legg til sted

Til toppen
Kamera

Kamerafunksjonen lar deg ta bilder og legge til kommentarer uten å forlate applikasjonen.
Rett kameraet mot motivet og trykk på ikonet for å ta et bilde. Blitsen kan slås av og på ved
å trykke på ikonet.
Når du har tatt et bilde vil det dukke opp en skjerm hvor du kan legge til tittel og
beskrivelse, samt velge å lagre bildet. Du kan også velge å ta flere bilder ved å trykke på
kameraikonet eller slette tidligere bilder.
Lagrede bilder legges til i Notater sammen med tittel, kommentarer, dato og værforhold da
bildet ble tatt. Du vil også kunne finne plasseringen hvor bildet ble tatt dersom du benytter
en GPSaktivert mobil eller tablet.
Ta bilde

Slå på/slå av blits

Bildene kan deles på sosiale medier via Notater.
Til toppen
Været

Værfunksjonen viser aktuelle værforhold og værmeldinger for et bestemt sted. Du finner
også informasjon om tidspunkter for sol/måneoppgang og sol/månenedgang. På tablets
får du detaljert værmelding for en bestemt dag ved å klikke på denne.
På en GPSaktivert mobilenhet vil Vær vise informasjon for din nåværende posisjon. Du
kan sjekke været for et spesielt sted ved å bruke søkefeltet eller velge det fra din tidligere
liste over værsteder. Du kan også legge til stedet som du ser på i denne listen.
Steder lagt til via kalenderen vises på kartet og klassifiseres som værsteder.
Stedssøk

Stedsliste

Legg til sted
Til toppen

Notater

Notater lar deg føre en fiskedagbok som vises i kalenderen. Dager som inneholder
notatoppføringer vises i oransje. Ved å klikke på en dag, kan du enten vise eksisterende
oppføringer eller legg til nye. Flere loggoppføringer på samme dato kan vises ved å rulle
nedover.
Når du oppretter et nytt fangstnotat kan du legge til både tittel og kommentarer, samt ta
bilder ved å klikke på kameraikonet. I notatet inkluderes også værforhold og stedet hvor
notatet ble laget hvis du benytter en GPSaktivert mobil.
Det finnes en liste over alle dine notater hvorfra du kan redigere eller dele et notat på
sosiale medier ved å klikke på knappen ved siden av. Du kan også velge å slette et notat i
redigeringsfunksjonen.
Notatliste (tablet)

Legg til notat (tablet)

Legg til notat (smarttelefon)

Notatliste (smarttelefon)

Til toppen
Kart

Google og Google´s logo er registrerte varemerker og benyttes med godkjennelse.
På GPSaktiverte mobiler vil kartfunksjonen, når den åpnes, vise din aktuelle plassering.
Du kan utforske kartet ved å panorere og zoome ut/inn med alminnelige touch screen
bevegelser. Skulle du gå deg vill i kartet kan du alltid vende tilbake til din aktuelle posisjon.
Du kan også skifte mellom kart og satellittvisning ved å trykke på ikonet i venstre side.
Du kan søke etter nye steder ved å benytte søkefeltet eller velge fra listen over allerede
tillagte steder. Stedene er typekategorisert, bestemt av deg hver gang du legger til et nytt
sted. Du kan filtrere i de ulike stedene på kartet ved å trykke på pilen til høyre og fravelge
stedstypene du ikke ønsker vist.
Stedssøk

Stedsliste

Aktuell plassering

Legg til sted

Til toppen
Historie

Historikk lar deg nå dine innsamlede data og offlinekart.
Du kan bla gjennom alle tidligere registreringer, fra start til slutt, og sjekke dine
batymetriske kart. Du finner også eksakt dato og klokkeslett for registreringen, dybde,
fiskeinformasjon osv.
Du kan gi alle registreringer nytt navn ved å klikke på «Rediger» i høyre side av skjermen.
Du kan også lage ønsket tittel eller legge til kommentarer. For å slette registreringer må du
klikke på «Valg» øverst til høyre, velge registreringen du ønsker slettet og klikke «Slett»
nederst til venstre.
Ta et bilde

Til toppen
Innstillinger
I Innstillinger kan du konfigurere Deeperapplikasjonen slik at den passer til dine ønsker
og behov.
GENERELT
«Velg språk» lar deg velge ønsket språk blant de tilgjengelige
alternativene.
I «Enheter» kan du endre dybde og temperaturenheter. Velg mellom
Metrisk (m,°C), Imperial (ft,°F) og Favn (ftm,°F).
«Lysstyrke» endrer lysstyrken i skjermen på mobiltelefonen eller tablet
´en din.
Offline kartfunksjonen lar deg laste ned tilpassede kart til offline bruk.
Kartene er sortert etter region og land. Når du har lastet ned et kart fra

listen kan du benytte dette til enhver tid, også uten internettforbindelse.
«Konto» lar deg administrere dine personlige kontoinnstillinger. Du kan
også logge av/på dine Facebook og Google+kontoer.
«Kjør simulering» aktiverer/deaktiverer demonstrasjonsmodusen som
viser ekkoloddinformasjon på hovedskjermen når en Deeperenhet ikke
er tilkoblet din telefon eller tablet.
SONAR
«Administrer Deeper» lar deg administrere forbindelsene til flere
Deeperenheter dersom du har benyttet mer enn én.
«Båtmodus» slår på/av seilefunksjonen.
«Isfiske» slår på/av isfiskefunksjonen.
«Frekvens» lar deg velge mellom to driftsfunksjoner som gir ulike
visningsvinkler (bredt eller smalt vinkelområde).
«Vertikal flasher» lar deg se intensiteten på de returnerte ekkoene og bør
være påslått hvis du ønsker denne informasjonen.
«Nattfiske» bør være påslått under fiske om natten og ved bruk av
«Deeper Night Fishing Covers». Ved all øvrig bruk bør funksjonen forbli
avslått.
«Dybdealarmer» aktiverer/deaktiverer lydvarslinger som avspilles når
vanndybden faller eller stiger til mindre/mer enn de forhåndsinnstilte
verdiene.
«Fiskealarm» aktiverer/deaktiverer lydvarslinger som avspilles når fisk
av en viss størrelse oppdages.
«Fiskedybde» aktiverer/deaktiverer indikatorer som vises over
fiskeikonene."
BRUKERVEILEDNING
«Les brukerveiledning» åpner en elektronisk versjon av denne
veiledningen.
«Versjon» åpner informasjon om applikasjonen.
BACKUP (Kun til Android)
Lar deg foreta en backup av data ved hjelp av skylagringstjenester. Backup
inkluderer notater, bilder, steder og innstillinger.
Importer backupdata.
Eksporter backupdata.
Til toppen
Kompatibilitet
Deeper er bekreftet kompatibel med utvalgte iOS og Androidenheter:

iOS 8.0 og senere
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S
Plus, iPod Touch (5. generasjon), iPod Touch (6. generasjon), iPad 2, iPad (3. generasjon),
iPad (4. generasjon), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini (1. generasjon), iPad Mini 2, iPad Mini
3, iPad Mini 4.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich og senere
Androidenheten må også ha: Bluetooth, WiFi, innebygd kamera.
Skjermtetthet: mdpi, hdpi, xhdpi og xxhdpi
Skjermstørrelser: Normal, Large og XLarge.
Vi jobber på spreng for å kunne understøtte så mange enheter og programvareversjoner
som mulig, men dersom du har en ROMtilpasset Androidenhet eller en ulovlig opplåst
iPhone kan du oppleve problemer vi ikke har tatt høyde for i vår utgivelse. Listen over
kompatible enheter oppdateres kontinuerlig, så fortvil ikke om du ikke finner din enhet. I
løpet av kort tid vil den høyst trolig bli lagt til. Husk også å informere oss dersom du
opplever problemer. På den måten har vi mulighet for å hjelpe deg og samtidig løse
problemet.
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Illustrasjoner
1. Festepunkt
2. Festebolt
3. Hovedforsegler
4. Antenne
5. Micro USBtilkobling
6. LED statusindikator
7. Ekkolodd, front
8. Vannsensor
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Vedlikehold
Deeper er utviklet slik at nødvendig vedlikehold minimeres. Enkelte vedlikeholdsprosedyrer
bør likevel følges:
Kontroller tilstanden til den oransje hovedforseglingen jevnlig. Dersom forseglingen
er beskadiget bør denne skiftes umiddelbart.
Tørk av overflatisk vann fra enheten etter hver bruk
Rens jevnlig enheten for skitt, støv, salt og organismer. Unngå bruk av løsemidler.
Rens enheten for is, særlig ekkoloddets front, etter bruk i minusgrader for å unngå
unøyaktig funksjon.
Sørg for at Deeper´s batteri alltid er oppladet. Selv når du ikke bruker Deeper
anbefaler vi at batteriet lades hver annen måned.
Husk å følge sikkerhetsreglene som fulgte med i det separate vedlegget.
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Spesifikasjon
Størrelse på enhet
Vekt
Tilkobling
Bluetoothrekkevidde

Diameter 6,5 cm (2,55 tommer)
100 g (0,22 lb)
Trådløs Bluetooth
Opp til 140 fot  160 fot/4050 meter.
Avhengig av OS og smarttelefon.
Maks./Min. 130 fot (40 m) / Vidvinkel  4,3
fot (1,3 m); Smal vinkel  2 fot (0,5 m)
Vanntett, ABS
20°C til 40 °C (4°F til 104 °F)
Dobbel stråle
290 kHz (15°) / 90 kHz (55°)
Lithium polymer 3,7 V oppladbart
Mikro USBkabel

Dybderekkevidde
Konstruksjon
Brukstemperatur
Sonartype
Frekvens
Batteri
Lading
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Feilsøkningshjelp

Start
Husk å feste toppdekselet ordentlig før du begynner å bruke Deeper. Vannmerker på både
holder og etui må passe perfekt for å unngå lekkasjer som kan skade produktet. Når dette
er gjort er du klar til å gå i gang.

Tilkobling
Plasser Deeper i vannet, ikke mer enn 16 fot (5m) unna, for å opprette en forbindelse. Gå til
Bluetoothinnstillingene på din smarttelefon og velg «koble til Deeper». Hvis
sammenkoblingen er vellykket vil du umiddelbart motta informasjon fra ekkoloddet når du
åpner applikasjonen. Opplever du problemer, eller tar tilkoblingen lang tid, kan du prøve å
starte applikasjonen, eventuelt telefonen din, på ny.

Feste Deeper
Deeper har tre festepunkter. Ikke bruk det øverste når du fisker med stang da denne er
beregnet til fisking fra båt. Skulle du likevel komme til å bruke det øverste til stangfiske vil
Deeper bøyes diagonalt og forårsake tilkoblingsproblemer. Bruk derfor det mellomste
festepunktet når du fisker fra land, grunne, kai o.l. Slik holder Deeper seg i en stabil
posisjon og sørger for stabil forbindelse og best mulig Bluetoothrekkevidde.

Hold smarttelefonen riktig
Husk at du ikke bør plassere telefonen din på bakken eller i lommen under bruk da dette

kan medføre tilkoblingsproblemer. Har du et etui til din telefon eller tablet kan dette
brukes, men husk at det bør være laget av tynn plastikk. Metalletui eller etui laget av
massiv plastikk risikerer å ikke kunne overføre verken Bluetooth, WiFi eller
radiosignaler. Det aller beste er å holde telefonen i hånden, eventuelt montere den på
fiskestangen.

Unngå forstyrrelser
Det er viktig kun å koble Deeper til én mobilenhet om gangen. Dersom du har flere
smarttelefoner eller tablets skal du huske å slå av Bluetoothfunksjonen på samtlige
bortsett fra den du ønsker å benytte sammen med Deeper. Du kan med fordel også slå av
WiFifunksjonen da dette vil øke batterilevetiden og forbedre ytelsen. Dersom Deeper ikke
slår seg på i kontakt med vann kan dette skyldes at de to metallkontaktene er dekket av
skitt. Vask dem i så fall forsiktig med en svamp eller klut.

Vær oppmerksom på ulike moduser
I Deeperapplikasjonen kan du velge mellom to moduser; basis eller detaljert. Legg merke
til at du oppnår lenger Bluetoothrekkevidde og bruker mindre strøm i basismodus da
denne overfører færre data. Detaljert modus kan medføre kortere rekkevidde, men gi et
mer realistisk bilde.
Disse tipsene skal være med på å gjøre bruksopplevelsen din bedre. Dersom du fremdeles
opplever problemer ber vi deg vennligst om å kontakte vår kundeservice for ytterligere
hjelp.
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Kontakt oss
Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss ber vi deg benytte kontaktskjemaet på vår
hjemmeside, www.buydeeper.com, eller via epost sales@buydeeper.com. Ved
kjøpsrelaterte spørsmål ber vi deg kontakte din lokale distributør. En liste over alle Deeper
distributører er tilgjengelig på vår hjemmeside. Listen kan endres uten varsel.
Til toppen
Garanti

Garanti
Kjære kunde,
Takk for at du har valgt å kjøpe Deeper, et UABprodukt. Vi håper du blir fornøyd med
produktet vårt. Dersom du, mot formodning, skulle få bruk for produktgarantien bes du
vennligst kontakte din lokale forhandler, et autorisert medlem av vårt servicenettverk
(ASN) eller Deeper, UAB direkte på support@buydeeper.com. For å unngå unødvendige
henvendelser ber vi deg også om å lese grundig gjennom dokumentasjonen før du

involverer garantitjenesten.

Din garanti
Denne garantien gjelder for din Deeper, UAB hvis opplyst i det medfølgende vedlegget og
forutsatt at produktet ble kjøpt innenfor garantiområdet. Deeper, UAB garanterer at
produktet ikke inneholder/opplever materielle feil eller produksjonsfeil fra original
kjøpsdato og ett år frem. Hvilket Deeper, UABfirma som vil oppfylle garantiforpliktelsene
er opplyst i denne garantien eller det medfølgende vedlegget under ditt aktuelle land.
Dersom produktet, i løpet av garantiperioden, anses for å ha vært defekt (på original
kjøpsdato) grunnet materielle feil eller produksjonsfeil vil Deeper, UAB (eller et ASN
medlem i garantiområdet) reparere produktet, uten at det påløper kunden ekstra utgifter,
eller (etter Deeper, UABs forgodtbefinnende) erstatte produktet eller de ødelagte delene i
henhold til vilkårene og betingelsene nevnt under. Deeper, UAB, ASNmedlemmer eller
forhandlere kan erstatte ødelagte produkt/deler med nye eller renoverte produkt/deler.
Alle erstattede produkt/deler forblir Deeper, UABs eiendom.

Vilkår
1. 1. Garanti tilbys kun hvis original faktura eller kjøpskvittering (med kjøpsdato,
modellnavn og forhandlers navn) foreligger sammen med det defekte produktet innenfor
garantiperioden. Deeper, UAB, forhandlere eller ASNmedlemmer har rett til å avvise å
utføre garantitjenester dersom slike dokumenter ikke foreligger, eller foreligger
ufullstendig eller ugyldig. Garantien gjelder ikke dersom produktets modellnavn eller
serienummer har blitt endret, slettet, fjernet eller på annen måte gjort uleselig.
2. 2. Garantien dekker ikke transportkostnader og risiko forbundet med transport av
produktet til og fra Deeper, UAB, en forhandler eller et ASNmedlem.
3. 3. Denne garantien dekker ikke:
a) periodisk vedlikehold og reparasjon grunnet alminnelig bruk og slitasje.
b) materiell (komponenter som forventes å måtte utskiftes med jevne mellomrom i
løpet av produktets levetid, blant annet batterier).
c) skader eller feil grunnet ukorrekt bruk eller behandling. Anbefalt bruk er beskrevet
i denne veiledningen.
d) skader eller endringer i produktet grunnet misbruk, inkludert:
forsømmelse
uhell, overdreven varme, ild, kjemikalier, støv, andre substanser, vibrasjoner,
overspenning, ukorrekt spenning, stråling, elektrostatisk utladning (inkludert
lynnedslag), andre ytre krefter og påvirkninger.
behandling som resulterer i fysiske, kosmetiske eller overflatiske skader eller
endringer på produktet.
feil som skyldes unormal bruk eller bruk som avviker fra Deeper´s brukerveiledning.
feil som skyldes at brukeren ikke har fulgt instruksjonene i brukerveiledningen.
feil som skyldes ikke å ha fulgt Deeper´s reguleringer og sikkerhetsinstruksjoner
bruk av produktet på en måte som ikke følger tekniske eller sikkerhetsmessige lover

eller standarder i landet hvor produktet benyttes
bruk av produktet sammen med tilbehør, utstyr eller produkter som ikke er beskrevet
av Deeper, UAB.
reparasjon, eller forsøk på reparasjon, av andre personer enn Deeper, UAB eller
ASNmedlemmer
justeringer eller tilpasninger uten Deeper, UABs skriftlige godkjennelse, inkludert:
produktoppgradering til spesifikasjoner eller funksjoner som ikke er beskrevet i
brukerveiledningen, eller
endringer i produktet slik at det samsvarer med nasjonale eller lokale
sikkerhetsstandarder i andre land enn dem som produktet opprinnelig er produsert
til.
enhetens batteri dersom antall oppladninger (registreres av produktets firmware)
overstiger 300. Bemerk vennligst at i slike tilfeller kan batteriet stadig skiftes av
Deeper, UAB mot brukerbetaling.
4. 4. Denne garantien dekker kun produktets maskinvarekomponenter. Den dekker ikke
inkludert programvare (fra Deeper, UAB eller andre). Til dette vil en sluttbrukeravtale
eller en separat forsikring/garanti med egne betingelser være nødvendig.
5. 5. Deeper, UAB garanterer ikke at bruken av Deeper vil være feilfri eller fri for
forstyrrelser. Små feil kan oppstå som en følge av årsakene beskrevet i avsnittet om
feilsøking eller på grunn av hendelser utenfor vår kontroll, blant annet
programvareendringer eller konfigurasjon av benyttet mobil eller tablet.
6. 6. Vi informerer om at feilsøkingsavgiften skal betales av deg dersom:
a) feilsøkingen utført av Deeper, UAB, en autorisert forhandler eller et autorisert
servicesenter fastslår at du ikke er berettiget til en reparasjon i henhold til
garantibestemmelsene (av enhver grunn);
b) produktet virker hensiktsmessig og ingen maskinvarefeil påvises.

Hvordan motta garantihjelp?
Før du innsender et garantikrav anbefaler vi deg å kontakte oss på
support@buydeeper.com for teknisk assistanse. Gyldige garantikrav behandles vanligvis
av opprinnelig kjøpssted innenfor de første tretti (30) dager etter kjøpsdato. Denne
perioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Ytterligere informasjon finner
du hos Deeper, UAB eller hos din lokale forhandler. Garantikrav som ikke kan behandles av
opprinnelig kjøpssted, og andre produktrelaterte spørsmål, skal adresseres direkte til
Deeper, UAB. Adresser og kontaktinformasjon til kundeservice finnes blant dokumentene
som fulgte med produktet eller på hjemmesiden www.buydeeper.com.

Unntak og begrensninger
Unntatt som nevnt ovenfor, gir Deeper, UAB ingen garantier (uttrykte, impliserte eller på
annen måte) når det gjelder produktet eller medfølgende programvare angående kvalitet,
ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et spesielt formål, eller annet. Hvis dette
unntaket ikke er tillatt eller fullt tillatt etter gjeldende lov. Deeper, UAB ekskluderer eller

begrenser sine garantier kun til maksimal grad tillatt av gjeldende lov. Enhver garanti
som ikke kan ekskluderes fullt vil være begrenset (så langt gjeldende lov tillater) til
garantiens varighet.
Deeper, UAB kun under forpliktelse under denne garantien vil reparere eller erstatte
produkter underlagt disse garantivilkårene og betingelsene.
a) svekket eller ingen funksjon grunnet feil hos Deeper, UABs eller et ASNmedlem som
medførte nedetid, tap av brukstid eller forretningsavbrytelser
b) unøyaktig informasjon gitt av produktet eller assosierte produkt
c) andre årsaker.
Dette gjelder for tap og skader omfattet av ethvert lovsett, inkludert skjødesløshet og annen
skadevoldende handling, kontraktsbrudd, uttrykt eller underforstått garanti og strenge
forpliktelser (også hvor Deeper, UAB eller et ASNmedlem har blitt informert om
muligheten for slike skader).
Hvor gjeldende lovgivning forhindrer eller begrenser disse ansvarsfraskrivelsene
begrenser Deeper, UAB sine forpliktelser til de minste gjeldende i henhold til lov. Deeper,
UABs garantiforpliktelser vil aldri kunne overstige produktets kjøpspris, og hvis gjeldende
lovgivning tillater høyere forpliktelsesbegrensning vil disse begrensningene gjelde.

Dine rettigheter
Forbrukere har lovfestede, juridiske rettigheter relatert til salg av forbrukervarer i henhold
til nasjonal lovgivning. Denne garantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter, heller
ikke dem som kan fraskrives eller begrenses eller dem mot personen du kjøpte produktet
av. Du kan benytte deg av enhver slik rettighet etter eget skjønn.

Ingen andre garantier
Ingen Deeper, UABforhandler, agent eller ansatt har godkjennelse til å lage noen form for
endring, forlengelse eller tillegg i denne garantien.

Transport
De medfølgende lithium ionbatteriene er underlagt kravene i lovgivning for farlig gods.
Brukeren kan transportere produktet på vei uten videre krav. Ved transport av
tredjeparter (f.eks.: lufttransport for videresalg), må spesielle krav til pakking og merking
observeres. For preparering av varen som skal sendes, er rådføring med en ekspert på
farlige materialer påkrevd.
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Juridisk informasjon
© 2016 Deeper, UAB. Avventer patenter. Alle rettigheter reservert. Deeper er et varemerke
eiet av Deeper, UAB. Varemerket må ikke benyttes uten samtykke av Deeper, UAB.
Fullstendig eller delvis reproduksjon er ulovlig uten forhåndsgodkjennelse av Deeper, UAB.

Deeper, UAB forbeholder seg alle rettigheter til å endre informasjonen i dette dokumentet
uten varsel.
Bluetoothmerket Bluetoothmerket og logoer er eid av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk
av slike merker av Deeper, UAB er under lisens fra Bluetooth SIG.
Apple, iPhone, iPad og iPod er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert både i USA og
andre land. App Store er en registrert servicetjeneste til Apple Inc.
“"Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er utviklet for å
fungere sammen med disse produktene og at det imøtekommer Apple´s standarder. Apple
er ikke ansvarlig for funksjonaliteten til denne enheten eller for å imøtekomme dens
sikkerhetsstandarder og reguleringer. Bemerk vennligst at bruken av dette utstyret
sammen med iPhone kan ha innvirkning på den øvrige trådløse forbindelsen.
iOS er et varemerke eiet av Cisco og registrert i USA og andre land. Varemerket benyttes
med lisens.
Android, Google Play, Google Maps, Googlelogoen og Google+ er registrerte varemerker
tilhørende Google Inc., registrert både i USA og andre land.
Øvrige varemerker og navn nevnt i dette dokumentet, eller i det separate vedlegget, er kun
ment for identifikasjon og informativ bruk og kan være varemerker eller registrerte
varemerker til deres respektive eiere.
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