
 

 

Bruksanvisning Piepsy reiselydfyr 
 

 

Produktbeskrivelse: 

Piepsy består av en sender og en mottaker.  
 
Senderen er den minste enheten. Senderen er vanntett og har en trykknapp og en 
nøkkelring. 
 
Mottakeren er den største enheten og har en løkke på den ene kortsiden. Løkken 
kan man bruke til å henge opp lydfyret. På den andre kortsiden finner du en PÅ/AV 
skyvebryter, samt et taktilt punkt. Høyttaleren er plassert øverst på forsiden og er en 
sirkel med et hull i midten. På baksiden finner du batterirommet. 
 

Slik brukes Piepsy: 

Mottakeren må slås på før bruk. Skyv bryteren mot det taktile punktet. Et kort pip 
viser at mottakeren er klar til bruk. 
 
Ta så senderen og trykk på knappen. Dette utløser 4 signaltoner fra mottakeren. Hvis 
du fortsetter å holde inne knappen, vil signaltonene øke i styrke. Når du trykker på 
knappen, vil senderen kvittere med en lav, kort tone. 
 
Senderens rekkevidde er 30-50 meter utendørs. Hvis det er mye støy fra 
omgivelsene, kan det hende at signaltonene ikke er sterke nok til å kunne 
lokaliseres. Det kan også hende at bygninger og andre omstendigheter gjør at den 
praktiske rekkevidden reduseres. For størst mulig rekkevidde, pass på at høyttaleren 
på mottakeren ikke er tildekket og at senderen ikke er gjemt inne i hånden. Hold den 
med to fingre, trykk på knappen og sving gjerne armen fra side til side. 
 

Batterivarsel: 

Både sender og mottaker varsler lav batteristatus. Mottakeren endrer signaltone og 
senderen gir et konstant signal i stedet for en kort kvitteringstone. I begge tilfellene 
bør batteriene skiftes snarest. Hvis Piepsy ikke har vært i bruk på veldig lenge, er det 
mulig at batteriene er for svake til å varsle. 
 

Skifte av batterier og vedlikehold: Snu arket! 

 

 

 



 

Skifte av batterier: 

Piepsys sender bruker 1 stk. lithium CR2032-batteri. For å skifte batteri må enheten 
skrus fra hverandre. Det er to skruehull på baksiden av senderen, ett nesten øverst 
mot den smaleste enden og ett nederst til høyre mot den bredeste enden. Bruk en 
liten stjerne-skrutrekker. Når man har satt i nytt batteri og skal skru sammen igjen, er 
det viktig å passe på at pakningen sitter riktig for at det skal være vanntett. Det bør 
derfor gjøres av en seende teknisk kyndig person. 
 
Piepsys mottaker bruker 2 stk. AAA (LR03)-batterier. Batterirommet er på baksiden 
av enheten. Der finner du et riflet felt på dekslet. Bruk dette til å skyve dekslet i 
retning av løkken på kortenden. Hvis du holder enheten i hånden med løkken i 
retning mot kroppen, skal det venstre batteriet settes i med pluss-polen fra deg og 
motsatt med det høyre batteriet. Begge batteriene settes inn først med den enden 
som vender mot deg, fordi det er her fjær-kontakten sitter. Hvis batteriene blir satt feil 
inn, vil Piepsy ikke virke, men blir ikke ødelagt. Legg så dekslet tilbake i sporet og 
skyv til et klikk høres. 
 
Oppladbare batterier kan brukes. 
 
Husk at batterier og elektroniske produkter må behandles som spesialavfall. 
 

Vedlikehold: 

 

Piepsy er nesten vedlikeholdsfri. Sender og mottaker kan rengjøres med en fuktig 
klut, hvis nødvendig med litt mildt oppvaskmiddel. For at gummi-pakningen på 
senderen ikke skal svekkes, anbefales det at man skyller senderen i ferskvann etter 
at den er brukt i saltvann eller klorvann. 
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