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Sändare (Tx 971)
Ett krav som Du bör ställa på en hundsändare är att den ska fungera
även om hunden passerar över ett vattendrag eller blir liggande i vat-
ten. Eftersom våra hundsändare efter montering fylls med en speciell
gjutplast så är risken mycket liten att fukt ska leta sig in till elektroni-
ken. På batterilocket finns packningar som hindrar fukt att komma in
till batteriet.

Rörelseindikator (olycksvarnare) är standard på Contact™, vilket är en
funktion som kan rädda din hunds liv. När hunden av någon anledning
är stilla så hörs pejlsignalen med långa intervall. Du hör i mottagaren
att någonting har hänt och kan söka upp hunden. Sändaren väger bara
ca 140 gram och passar till alla hundar, tax så väl som jämthund!

Skallräknare anses av många jägare som ovärderlig vid jakt med hund.
Trots att hunden är ur hörhåll så hör Du en signal för varje skall i
mottagaren och kan avgöra hur hunden arbetar på ståndet eller under
drevet. Idealisk under blåsiga dagar eller i kuperad terräng när hund-
skallet snabbt försvinner ur hörhåll. Du kan själv montera en skallräk-
nare när Du vill på din sändare, som behåller samma vikt och räck-
vidd. (Skallräknare är ett tillbehör.)

Batteribyte gör Du själv på både sändare och mottagare.

Mottagare (Rx 9700)
100 kanaler i mottagaren gör att Du kan pejla på en eller flera hundar
samtidigt. Du kan komplettera med flera sändarhalsband på valfria
kanaler för att kunna pejla flera hundar samtidigt. Perfekt för ett jakt-
lag med många hundar!

IR Remote minskar risken att någon obehörig ska stänga av sändar-
halsbandet. Mottagaren skickar en infraröd stråle till sändaren för att
starta eller stänga av den. Det kan bara göras med en Contact™-mot-
tagare. 

För att förenkla pejling har vi utrustat mottagaren med en Peak
Detector som förändrar pejlsignalens tonläge när mottagaren pekar i
rätt riktning. Det gör det enklare och tydligare att ta ut en säker rikt-
ning till hunden.

För att Du ska få optimal räckvidd är Contact™ utrustad med en
Temperatur Kompensations Kontroll (TCC). När en hundpejl används
i stark kyla eller värme påverkas frekvensen, vilket kan  försämra
utrustningens räckvidd. Med TCC kan Du bibehålla utrustningens
goda räckvidd även vid onormala temperaturer.

När det är regnväder använder Du mottagaren som vanligt, eftersom
den är vattenskyddad. Skulle dessutom mörkret falla kan Du pejla Din
hund ändå - panelen på Contact™ är belyst!

Eftersom jägarnas hörsel varierar kan Du ställa in volymen i högtala-
ren efter Dina egna önskemål. Dessutom finns uttag för hörsnäcka för
tyst avlyssning. Du kan även ansluta ett aktivt hörselskydd. T ex Sor-
din Supreme.

När man använder sin hundpejl vill man ofta veta exakt var hunden är,
inte bara i vilken del av skogen den befinner sig. Speciellt när det gäller
att hitta en skadad hund som ligger stilla, är riktningssäkerheten avgö-
rande för om Du ska lyckas - det gör Du med Contact™!

Frekvens: 433-434 MHz
Kanaler: 100 st
Brukstemp: -25°C till +50°C

Mottagare (Rx 9700):
Vikt: ca 270 gram
Mått: 180x67(600)x30-40 mm
Drifttid: ca 20 timmar
Batteri: 2 st LR6 (Alkaliska 1,5V)

Sändare (Tx 971):
Vikt: ca 140 gram
Mått: 67x40x32 mm
Drifttid: ca 500 timmar
Drifttid skallräknare: ca 300 timmar
Batteri: 1 st AA (Lithium 3,6V)

Tillbehör:
Skallräknare
Hölster

Specifikationen kan ändras av fabrikanten utan föregående meddelande.
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