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2004 yılında Antalya'da Ekinoks teknoloji cihazları imalat sanayi 
ve ticaret  Ltd. Şti. olarak  kurulmuş, ürünlerini ekinox ve nox 
markası ile üretmektedir. Üretiminine 700 m2  kapalı alanı ile 
devam etmektedir.

   
Firmamız yenilikçi düşünce tarzı ile kullanıcılarına farklı bir boyut 
getirmeye çalışmaktadır.

Ekinoks üretmiş olduğu makinaların;kullanım kolaylığı, kalitesi ve
satış sonrası teknik desteği ile tercih sebebi olmuştur. Seçilmiş 
olmasından aldıgı güç ile müşteri seğmentinde giderek yükselen 
başarı grafiğinin arkasında, teknolojiyi takip etmesi ve her zaman
müşteri memnuniyetini ön planda tutması hedef ve ilkelerinden 
olmuştur.

                      Ekinoks; teknoloji üretiyor, geliştiriyor, yenileniyor...
                                                                  Sayglarımızla. 

  
   
Cihazınızdan en iyi verimi almak için kullanım kılavuzunu 
dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız.
Daha sonra gerekli olabileceginden  saklayınız.

     
 

Ekinoks Teknoloji  Cihazları Imalat  San. Tic. Ltd. Şti.
Milli Eğemenlik cad 40. sk  Ekinox  iş merkezi  No. 33

ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: + 9 0 242 248 47 70 pbx / Fax: + 9 0 242 248 13 77

www.nox.com.tr   / info@nox.com.tr
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

!!! Elektrikli makina kullanımındaki temel güvenlik 
tedbirlerine daima uyulmalıdır.

Bu belgeyi her zaman makinanızın yanında bulundur

!! Makinayı  temizlemek  için  kimyasal  maddeler  kullanmayın.
Temizleme  işlemini  doğal  içme  suyu  veya  tatlı  su  ile  yapın,
makinayı   nemli  ve  yumuşak  bir  bezle  temizlemeniz  önerilir.
Makinayı kesinlikle basınçlı su ile yıkamayın, kimyasal maddeler
dökmeyin. Tuş takımı, sızdırmazlık contaları, misinada ve diğer
aksamlarda ciddi zararlar oluşabilir.

!!Makina 12V veya 24V DC (min 45 amper) akü ile çalışmaktadır.
Farklı  voltajlarda,  adaptör,  invertör  gibi  elektrik  kaynaklarında
makina kesinlikle çalıştırılmamalı elektronik kartta ciddi hasarlara
neden olabilir.  Makina 12V veya 24V aküye takıldığında voltajı
algılayıp  kendini  voltaja  göre adapte ederek çalışır.  Makinanın
üzerindeki kablonun uzunluğu yetersiz gelip uzatmak isterseniz
2x4  marin  kablo  kullanmanız  gerekir.10  metre  ve  üzeri
uzatmalarda daha kalın kablo tercih edin. Yetersiz akım sağlayan
uzatma kabloları kesinlikle kullanmayın.

!!Makina  kullanım  yerine  taşınırken,  agırlığını  göz  önünde
bulundurun. Sağlam zemine yerleştirin. Makinaya zarar verecek
hareketlerden kaçının. Makinada  taşımadan dolayı herhangi bir
hasar  görürseniz  makinayı  kullanmayın,  kendiniz  müdahalede
bulunmayın.Yetkili servisle irtibata geçin.

!!Makina kullanım esnasında akü ile irtibatı kesilirse hafızadaki
metre  00  dan  başlayacaktır.  Böyle  durumlarda  olta  takımını
toplayıp yeniden avlanmaya başlayın.

!!Makine  ile  ilgili   servis  ihtiyaçlarında,  kendiniz  veya  yetkisiz
servislere   müdahalede  bulundurtmayın,  öncelikle  misinanın
ucundaki olta takımını ve kurşunu makinadan ayırın ve güvenli
bir  sekilde  saklayın.  Akü  ile  bağlantısını  kesin.  Yetkili  servisle
irtibata geçin.
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!!Makine aşırı  sıcak, aşırı soğuk (-15,0c ile +60,0c) ortamlarda
çalıştırılmamalıdır.  Taşıma  esnasında  ortam  sıcaklıkları  göz
önünde bulundurulmalıdır.

!!Ateş ve Sigara ile  çalışmayın,  misina ve buton takımları  gibi
yerlerde hasarlara neden olur.

!!Makinayı  kullanmadığınızda  akü  ile  bağlantısını  kesin.  Aksi
halde azda olsa enerji sarfiyatına neden olur.

!!Makinadan  çıkan  kablonun  ucundaki  maşaların  aküye
bağlantısını  yaparken  maşaların  birbirine  temas  edebileceğini
düşünerek  gerekli  önlemi  alınız.  Aksi  takdirde  aküde patlama,
hasar, yangın tehlikesi gibi ciddi sorunlar oluşabilir.

!!Teknenizin  fiziki  yapısına  göre  güverteye  sağlam  bir  yere
baglantı  ayagının  montajını  yapın.  Büyük  balık  yakalacağınızı
göz  önünde  bulundurarak  sağlam  ve  dayanıklı  montaj  yeri
belirleyin.

!!Makinayı  denize  düşürme  ihtimaline  karşı  mutlaka  güvenlik
bağlantısını (karabina)takın.

!!Makinaya  dışardan  gelen  extra  darbelerdeki  yıpranma  ve
hasarlarda mutlaka orjinal parça ile değiştirin.

!!Makinaya  herhangi  bir  sebepten  dolayı  müdahale  ettiginizde
montajını yaparken sızdırmazlık kurallarını mutlaka uygulayınız.
Unutmayın  makinaya  kendiniz  müdahale   ettiğinizde  makine
garanti dışı kalır.

!!Kullanma  kılavuzu  içindeki  uyarı  referanslarının  anlam  ve
makinanın  nasıl  kullanılacağı  hakkında  bilgi  verilmektedir.  Bu
kullanım kılavuzuna uymadığınız taktirde size, makinaya ve diğer
kişilere  gelebilecek  tehlikeler  vurgulanmaktadır.  Bu  kullanma
kılavuzuna ek olarak aşağıdakileride dikkate alınız. Uygulamada
olan  kanun  ve  tüzükler  kazanın  önlenmesi  için  yasal
düzenlemeler  yasaklamalara,  mecburi  işaretler  ve  cihaz
üzerindeki işaretlere uyulmalıdır
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NEDEN NOX DEEP

• Derin sulara düşük ağırlıkla (kurşun) olta takımını 
indirmek oldukça zor ve zaman alır.

• Ağır kurşunla oltadaki balığı hissetmek tecrübe ister.
• Oltadaki balığı yukarı çekmek başka bir tecrübe ister.
• Olta takımlarını derin sulara bir kaç defa indirmek ve 

çekmek ayrıca enerji ve güç ister.
• Güverteye çektiğiniz misinanın karışma riski ve zaman 

kaybı başka bir derttir.
• Derinlerde belirli hareketleri düzenli yapmak başka bir 

zorluktur.

ve bunların hepsini bilmek yılların tecrübesi ve deneyimi 
ile ancak mümkün olur.
Derin sularda daha kolay ve hızlı avlanma  tecrübesini  
ve deneyimini nox deep size sağlamaktadır.
Bu makina derin sularda balık yakalamak, büyük 
balıkları yukarı hızlı ve kontrollü olarak çekmek, misinayı
koparma yüklerini minimuma indirmek için tasarlanmıştır.
Balık yakalamada insan davranışları incelenerek aynı 
hareketleri robotik olarak bu makinanın yapması 
hedeflenmiştir.
Makina istediğinizde az güçlü olacak istediğinizde insan 
gücünün üzerinde ve hiç performans kaybetmeden daimi
gücü uygulayacaktır.
Özellikle büyük balık avlarınızda bu gücü 
hissedeceksiniz.
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ÇALIŞMA ÖZETİ

İstenilen çalışma şekilleri  ve metreler ayarlandıktan sonra start
verilir.
Ağırlık ve olta takımı aşağı inerken  misinanın gerginligine göre
optik  kontrol  kolu   motora  hız  kontrolu  yaptırır,  tekne
sallantılarında  ve  akıntılarda  misinanın  makaradan  boşa
çıkmasını  engellemek  için  motorun  devrini  otomatik  olarak
düşürüp yükseltir.
Olta  takımı  ve  agırlık  tabana    inince   optik  kontrol  kolu  kol
açısına bakarak  agırlıgın tabana indigini algılar.
Motor ters yönde (yukarı) belli  bir  süre dönerek olta takımı ve
ağırlıgın çektiği akım ölçülerek  hafızaya alınır.Makine bu şekilde
çalışmaya başlar.
Motor  ölçülen  akım  değerlerinin  üzerinde  bir  akım  çekmeye
başladığında  oltaya  balık  yakalandığı  algılanır.  Ölçülen  akım
değerleri ekrandan ayarlanabilir.
Bu  ayar  büyük  ve  küçük  balık  algılama  ayarıdır.  Oltaya
yakalanan  balığın  büyüklügüne  göre  makina  misina  yı  boşa
bırakarak  (ters  yönde  dönerek)  misinanın  kopma  yüklerini
minimuma indirir. Bu teknik otomatik debriyaj görevi görür.
Balık  yorulunca  motorun  çektiği  akım  düşer  ve  motor  tekrar
misinayı toplamaya balığı yukarı çekmeye başlar.
Bu İşlem  balığın (agırlığın) büyüklüğüne göre bir çok defa tekrar
edebilir.
Yukarı toplama esnasında misina sona yaklaştığında ekrandan
ayarlanan  tekneye  mesafe  metresinde  Makine  durur,  şayet
kullanıcı   tekrar  yukarı  çekme  butonuna  basarsa  misinanın
ucunda takılı olan boncuk manyetik switch ce bağlı stop kolunun
hareketini sağlar ve motor durur.
Bu İşlem misinaya bağlı olta takımının kopmasını engeller.Irgat
çalışma şekli (çapa ve başka  halat çekme).
Misina  makarasında  sarılı  misina,  etrafa  takılmadan  dönecek
şekilde misinanın ucu makaranın üzerine sabitlenir.Çapa halatı
küçük makaraya  1 veya 2 tur atarak  sarılır. Halatın boşta olan
ucu  el  ile  tutulur.  Halat  gerdirildiğinde  yukarı  doğru  çekmeye
başlayacaktır.  Halata   boşluk  verdiğinizde  makara  boşa
dönecektir.
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Nox deep  VE ELEKTRİKLİ JİG LERİ AYIRAN ÖZELLİKLER
 

 Makinanın kendi başına avlanarak yakalanan balığı algılayıp

yukarı çekmesi.

 Büyük balık yakalamada zorlanmadan balığı çekmesi 

 Birçok avlanma modlarının olması

 Balık oltaya yakalandığında hissedebilme (min 200gr)

 Büyük ve güçlü balık kafa atmalarında otomatik geri bırakma

 Akıntılı denizlerde kalama verme

 Çok uzun süre  zorlanmadan çalışma

 Metre-derinlik-jig sayısı-zaman-motor gücü-durma metreleri-

balık yakalama hassasiyeti-tarama mesafeleri-vb detaylı 

ayar yapabilme.

 Kalın ve uzun misina kullanabilme

 Anında 12 volt veya 24 volt ile çalışma

 Daha sessiz çalışma

 Usb den yazılım güncelleyebilme

 Mekanik sistemin sade ve daha sağlam olması

 Büyük ekran ile görsel ve grafik anlatımla  kolay anlaşılması 

 Çapa halatını ve başka ipleri çekmek için yardımcı ırgat

 Çift planet redüktör sayesinde yüksek güç üretimi

 Extra olta kamışına ihtiyaç olmaması

 Misinanın sona geldigini algılayarak kopmaları engelleme

 Optik sensör,manyetik switch gibi yeni teknikler kullanılması
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GENEL TANITIM

1. Aliminyum gövde
2. Buton takımı ve elektronik kart
3. 128 x 64 Grafik ekran
4. Ekran koruyucu gölgelik kapak
5. Misina sarılan makara
6. Irgat makarası
7. Aliminyum misina (Kamış) kolu
8. Dönerli misina makarası
9. Misina
10. Misina stop boncugu
11. Olta takımı
12. Ağırlık (Kurşun)
13. Manyetik misina stop switch kolu
14. Optik okuyuculu misina gerginlik kolu
15. Çift planetli rediktörlü  BLDC (Fırçasız) motor
16. Bağlantı ayağı
17. Akü bağlantı maşaları
18. Elektirik  bağlantı kablosu
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ÜRÜNÜN TANITIMI - Teknik Özellikler

Ürün tanımı Micro chip kontrollü derin su jig makinası.

Adı Profesyonel smart jig makinası

Marka nox deep

Model D-30

Drag(sürükleme gücü)

Ekran 128x64 grafik lcd 

Ağırlık

Motor Çift planet redüktörlü fırçasız motor-

(BLDC)

Volt / Amper 12 V-24 V- DC /    1.A – 25 A

Çalışma derinliği min-10 metre / max 1000 metre

Misina kapasitesi Pe(ip misina)1,0 mm 1500 metre

Usb kablo girişi Var/Güncellenebilir  yazılım

Devir min 30 RPM / max 120 RPM

Gövde Alimunyum döküm

Boya Katoforez daldırma

Rulmanlar CR304 krom hybrit seramik 

Civatalar CR 304 krom

Diğer aksamlar CR 316 krom

Kullanılacak kurşun 500 gr ile 3 kg arası 

Paket ölçüsü

Makina ölçüler
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GENEL ÖZELLİKLER

 Micro chip kontrollü programlanabilir derin su jig makinası. 
 Grafik lcd ekran sayesinde anlaşılır menü ve kolay kullanım. 
 Çift planet redüktörlü çok güçlü fırçasız motor(bldc)
 Düşük enerji sarfiyatı
 12 volt veya 24 volt ile otomatik çalışma özelliği.
 Akü bağlantısında ters takmalarda koruma özelligi
 Su sızdırmazlık özelliği
 Büyük ve küçük balık çekmede kendisi karar verme özelliği
 Çapa ve iskandil ipi çekme özelliği (ırgat)
 Farklı ve değişik avlanma modları
 Düşük ses seviyesi
 İşlemleri ekrandan grafik olarak takip edebilme
 Olta takımının iniş ve çıkışlarında yakalanan balığı hissedip 

yukarı çekmesi
 Usb den yazılım güncelleme girişi
 Makinanın gücünü isteğe göre ayarlayabilme
 Sesle uyarı özelliği
 İstendiğinde  el ile hissederek balık yakalama
 Akü voltajını ekranda gösterme ve şarz uyarı ikaz mesajı
 Makinanın kendi başına avlanma yeteneği
 Olta takımlarının inişi esnasında motor hız kontrolu. 

Otomatik devir düşürme ve yükseltme
 Düşük ve yüksek ağırlıklarla  çalışma özelliği
 Otomatik taban bulma ve ağırlıgın tabanda bekletilmesi 

özelliği
 Akıntılı denizlerde kalama bırakma özelliği
 Balık yakalandıktan sonra kafa atmalarda misinayı otomatik 

bırakma
 Özel krom akü maşası
 Dönen aksamlarda hybrit seramik rulman 
 Detaylı ayar yapabilme.Metre (%10+,-), süre, jig sayısı, güç, 

tarama mesafesi, balık yakalama hassasiyeti, tekneye 
mesafe, vb.

2016  Türkçe    Page11/31 



 

BUTON TAKIMI

              1- START

              2- MODE / MOD

              3- HIZLI AYAR

              4- STAND BY / UYKU

              5- MANUEL YUKARI

6- EL İLE BALIK  ÇEKME

               7-YUKARI OK

              8- F / KULLANICI MENÜSÜ

                9- MANUEL AŞAGI

              10- SOLA OK

               11- AŞAĞI OK

              12- SAĞA OK

               13- STOP

               14-BRAKE / FREN 

               15- CLEAR / ÇIKIŞ

               16- ENTER / KAYIT
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BUTONLARIN TANITIMI VE FONKSİYONLARI

1) START Butonu;Modlarda seçtiğiniz avlanma yöntemini 
başlatmak için kullanılır.

2) MODE Butonu;Avlanma modunuzu seçmek için 
kullanılır. 
Avlanma modlarını seçmek için MODE(2) butonuna 
basın YUKARI(7) ve AŞAGI(11) butonları ile 
avlanacagınız modu seçip ENTER(16) butonuna basın.
CLEAR(15) butonu ile menüden çıkabilirsiniz

3) HIZLI AYAR Butonu;Seçtiğiniz modla ilgili ince ayarları 
yapmak için kullanılır.

1.jig yukarı hız; Makine jiglerde çalışırken makaranın 
yukarı doğru dönmelerdeki hız ayarı.
2. jig aşagı hız; Olta takımını aşağıya indirmek ve jig 
yaparken aşağı hız ayarı.
3.Hassasiyet;Yakalamak istediğiniz balığın 
büyüklüğünü hissetme ayarı. Rakam küçüldükçe 
hassasiyet artar. Rakam büyüdükçe hassasiyet azalır. 
Bu ayarı yaparken makinanın yanılma olasılığını 
azaltmak için denizdeki akıntı, kurşun ağırlığı gibi 
etkenleri göz önünde bulundurun.
4. Bırakma sertligi;Kullandığınız misinanın 
kalınlığına(kopma gücüne) göre balık kafa atma sertlik 
değerini ayarlama.Rakam düşük olduğunda kafa atma 
gücü daha çabuk olacaktır.
5. Balık çekme gücü;Yakalanan balık kafa 
attığında,balığın yorulması için geri salmalardaki 
motorun fren gücünü ayarlamak için kullanılır. Rakam 
düşük olduğunda fren gücü düşük olacaktır.
Bu menüdeki başka ayarların açıklamaları diğer 
sayfalardaki modların içerisinde açıklanmıştır.
OK İŞARETLERİ(7/10/11/12) ile ayar yapmak istediğiniz
bölümü ENTER(16) butonuna basarak seçin. 
Ayar yaptıktan sonra tekrar ENTER(16) butonu ile 
hafızaya kayıt yapın. 
CLEAR(15) butonu ile menüden çıkabilirsiniz.
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4) STAND BY Butonu – UYKU;STAND BY(4) butona 2.sn 
basılı tuttuğunuzda makine uyku moduna geçip ekranı 
kapatacaktır, tekrar STAND BY(4) butonuna 
bastığınızda ekran açılacaktır.

5) MANUEL YUKARI Butonu;
1.Misinayı geri toplamak için kullanılır. 
2.İki sn basılı tutarsanız emniyetli olarak makinaya yeni 
misina sarmak için kullanılır. 
3.Irgat modunda kullanılır.

6) EL İLE BALIK ÇEKME Butonu;
1. El ile hisederek balık yakaladığınızda balığı kontrollu 
olarak yukarı çekmek istediğinizde bu buton kullanılır.
2. Modlarda makina çalışırken ve oltaya balık 
yakalandığında her hangi bir sebepten dolayı STOP(13) 
ile makinayı durdurduğunuzda, bu butonu kullanarak 
balığı yukarı çekmek için kullanabilirsiniz.

7) YUKARI OK Butonu; 
1. MANUEL YUKARI(5) veya MANUEL AŞAĞI(9) 
butonunu kullanırken hız artırmak için kullanılır.
2. Menüde ayar yaparken kursörü yukarı almak için 
kullanılır. 

8) F Butonu - KULLANICI MENÜSÜ;
1. Makina bilgisi;Makinadaki yazılım versiyon bilgisini 
görmek için kullanılır. 
2. Güverteye mesafe;Güverteniz  ile deniz arasındaki 
mesafedir. Balık çekmede ve MANUEL YUKARI(5) 
çekmelerde, ekrandaki metrenin sonuna geldiğinde 
durma mesafesidir. Balık yukarı çekmede yakalanan 
balığın suda kalarak makinanın durma mesafesidir.
3. Güç ayarı;Takılmalarda misina kopmasına karşı 
makinanın gücünü ayarlamak için kullanılır.
4. Batarya koruma;Ekranda çıkan akü şarzını gösteren 
ikazı kapatmak için kullanılır.
5. Standby zamanı;En son kullanımdan sonra 
ayarladığınız süre sonunda makine kendini uykuya alıp 
ekranı kapatma süresi ayarıdır.
6. Siren;Ses ile uyarıları  kapatmak için kullanılır.
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OK İŞARETLERİ(7/10/11/12) ile ayar yapmak istediğiniz
bölümü ENTER(16) butonuna basarak seçin. 
Ayar yaptıktan sonra tekrar ENTER(16) butonu ile 
hafızaya kayıt yapın. 
CLEAR(15) butonu ile menüden çıkabilirsiniz.

9) MANUEL AŞAGI Butonu;
1. Misinayı aşağıya indirmek için kullanılır.
2. Irgat modunda kullanılır.

10) SOLA OK Butonu; 
1. Menülerin içinde ayar yaparken kursörü sola almak 
için kullanılır. 
2. Balık yakalanıp yukarı çekmeye başlandığında bu 
butona bastığınızda balığın çektiği akım değerlerini 
ekranda görebilirsiniz.

11) AŞAĞI OK Butonu;
1. MANUEL YUKARI(5) veya MANUEL AŞAĞI(9) 
butonunu kullanırken hız düşürmek için kullanılır.
2. Menüde ayar yaparken kursörü aşağı almak için 
kullanılır. 

12) SAĞA OK Butonu;Menülerin içinde ayar yaparken 
kursörü sağa almak için kullanılır.

13) STOP Butonu  ;Makine çalışırken durdurmak için 
kullanılır.

14) BRAKE Butonu – FREN;İhtiyaç halinde motoru boşa 
çıkarıp misina sarılı makaranın kolay dönmesini sağlar.

15) CLEAR Butonu;
1. Ekrandaki Mod ve Hızlı Ayar menülerinden çıkmak 
için kullanılır.
2. Üç.sn basılı tutarsanız ekranda yazan metreleri 
sıfırlar.

16) ENTER Butonu; 
Mod ve Hızlı ayar menülerinde yaptığınız değişiklikleri 
kayıt yapmak için kullanılır.
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 EKRAN MESAJLARI
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1. Çalışma bilgi menüsü

2. Metre

3. Motorun çektiği akım

4. Motorun devri

5. RUN-STOP Makinanın anlık çalışma durumu

6. Optik kolun açı degeri

7. Manyetik switch  test

8. Fren

9. Akü bittiginde ikaz mesajı

10. Anlık akü voltaj degeri

11. Görsel akü şarj oranı

12. Motorun dönüş yönü

13. Avlanılacak pozisyon

14. Makinanın anlık yaptıgı işlemler

15. Ağırlık kalibrasyon işlemi

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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İLK KURULU

• Misina kolunu  resimdeki gibi yerine takarak sıkıca 
vidalayınız.

• Makinanın yanında gelen bağlantı kolunu resimdeki gibi 
yerine sıkıca vidalayınız.

• Makinanın montajı esnasında veya herhangi bir sebeple 
düşmelere karşı güvenlik için karabina bağlantısını takın.

• Akü bağlantınızı doğru maşaları seçerek (+ -) yapın.Ters 
takma durumunda sesle uyarı verecektir.

• Kablolar aküde takılı olduğu sürece çok az enerji 
sarfiyatı olur. 

• Deniz suyu yıpratmalarından dolayı  on- off anahtarı 
kullanılmamıştır.

• F butonuna(8) basarak  güverteden suya olan (Tekneden
mesafe ) ayarı ve çalışma derinlik ayarı gibi ayarlarınızı 
yapın. 
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YENİ İP MİSİNA SARMA

• Makinanın daha verimli çalışması için  ip misina ve agır 
kurşun tercih edin.

• Makinanın montaj işlemini bitirdikten sonra MANUEL 
YUKARI(5)butonuna 2. sn basılı tutarak misina sarma 
modunda yeni ip misinanızı çembere sarınız. 
Bu mod  misinayı sararken herhangi takılma esnasında 
güvenlik için tasarlanmıştır. 

• Aşırı zorlanmalarda makine otomatik olarak duracaktır. 
Durmalardan sonra tekrar MANUEL YUKARI(5) 
butonuna 2. sn basılı tutarak çalıştırın.

• Yeni misinayı sararken emniyetiniz için bu modu tercih 
edin. Misina sarma işlemi bittiğinde misinanın   2. metre 
ucuna resimdeki gibi mutlaka boncuk  takın.   
Aksi halde yukarı sarmalarda motor durmaz olta iğne 
takımı kopar ve metrelerde kayma olur.

GÜVERTEYE BAĞLANTI AYAĞI MONTAJI

• Tavsiyemiz makinanın tekneye bağlantı ayağını 
konusunda tecrübeli kişilere yaptırmanız daha uygun 
olacaktır.

• Büyük balık yakalayacağınızı göz önünde bulundurarak 
güvertede sağlam,dayanıklı montaj yeri belirleyi.

• Güvertenizin ve teknenizin fiziki yapısına göre  bağlantı 
ayağı şekli belirleyin.

• Makinayı taşımak istediğinizde bağlantı ayağından 
kolayca çıkabilecek şekilde tasarlayın.

• Bağlantı ayağını,yerin durumuna göre ilave 
yaptıracağınız parçalar ile sabitleyin,veya konusunda 
tecrübeli kişilere yaptırın. 

Bilgi amaçlı  bağlantı şekilleri

2016  Türkçe    Page19/31 



 

   AVLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

• Makinanın montaj bağlantılarının sağlam ve güvenli 
olduğunu kontrol edin.

• Akü bağlantınızı kontrol edin.
• Misinanın ucundan yaklaşık 2. metre gerisinde takılı olan

boncuğu kontrol edin.
• Avlanmak istediğiniz MODU(2) seçin.
• HIZLI AYAR(3) menüsünden ince ayarlarınızı yapın.
• Denizdeki akıntıya ve çalışma modunuza göre 

kullanacağınız kurşun ağırlığınızı belirleyin.

Olta iğne takımınızı suya bırakırken emniyetiniz için çok dikkatli olun

KULLANMA TALİMATI

• MODE(2) butonundan avlanma tercihinizi yapın.
• HIZLI AYAR(3) butonundan ince ayarlarınızı yaptıktan 

sonra START(1)vererek makinayı çalıştırın.
• Seçtiğiniz moda göre derinlik veya tabana ulaştığında 

takım ağırlığına göre makina kalibrasyon işlemi 
yapacaktır.

• Kalibrasyon işleminden sonra makina avlanmaya 
başlayacaktır.

• Makina çalışırken oltaya balık takıldığında bunu 
hissederek otomatik olarak balık çekme işlemini başlatır.

• Oltadaki balığın büyüklüğüne göre balıkla inatlaşmadan 
kontrollü olarak balığı yukarı çekecektir.

• Makina taban veya derinlik bulmak için takımların inişi 
esnasında büyük balık oltaya takıldığında bunu 
hissederek otomatik olarak balık çekme işlemine 
başlayıp ekranda uyarı verecektir.

• Makina çalışırken başlangıçtaki moddan farklı bir modda
çalışmak istediğinizde veya yukarı jig hızını 
değiştirdiğinizde yeni hıza göre makina yeniden 
kalibrasyon işlemi yapacaktır. Kalibrasyon işleminden 
sonra makina yeniden jiglere başlayacaktır.
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• START(1) butonu ile işlemleri  her başlattığınızda 
tabanda  kalibrasyon işlemini tekrarlayacaktır.

• Tercihinize göre yakalamak istediğiniz balığın 
büyüklüğünü hızlı ayardaki hassasiyet ayarından 
yapabilirsiniz.

• Makine herhangi bir avlanma modunda çalışırken hızlı 
ayar ve mod değişikliklerini yapabilirsiniz.

• Jig hızlarınıza ayar yaparken,kullanacağınız ağırlık ve 
akıntıları göz önünde bulundurun.   

• İşlemleri ekrandan takip ederek bu heyacanı 
yaşayacaksınız. 

• Avlanma sonunda olta iğne takımını tabandan toplamak 
istediğinizde STOP(13) butonu ile makinayı durdurup, 
MANUEL YUKARI(5) butonuna basarak takımları yukarı 
çekebilirsiniz.

Nox deep  MAKİNA İLE ELLE HİSSEDEREK AVLANMA

• MANUEL AŞAGI(11) butonuna basarak veya BRAKE 
(fren) butonuna(14) basarak misina makarasını boşa 
çıkarıp kurşunun ağırlığı ile olta iğne takımınızı tabana 
indirin.

• Elinizle misinadaki balığı hissettikten ve emin olduktan 
sonra  EL İLE BALIK ÇEKME(6) butonuna bastığınızda, 
Makine balığın davranışına göre otomatik olarak balığı 
yukarı çekecektir.
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MODLARIN ÇALIŞMA SİSTEMİ VE  İŞLEM SIRASI

1-IRGAT 
Baragadi ipini veya küçük çapaları çekmek

BU MOD AVLANMA MODU DEĞİLDİR

• Küçük ebatlı çapaları tabandan yukarıya çekmek için 
kullanılır.

• Çapanın ve hafif baragadi ağırlığının dışında, ipin 
kendininde bir ağırlığı olduğunu göz ardı etmeyin.
Dikkat:   Bu makine profesyonel ırgat değildir. 

• Size yardımcı olması amacı ile sadece uzun mesafe ve 
hafif yüklerde makinaya ilave edilmiş bir aparattır.

• Aşırı yüklerden dolayı oluşan deformelerde makina 
garanti dışı kalır.

a) Yukarıya çekmek istediğiniz çapa veya baragadi ipini 
mutlaka  önce elinizle çekerek tabandan kurtarın.

b) Makinanın üzerindeki misinanın ucundaki olta takımını 
çıkarın.

c) Makarada sarılı misina etrafa takılmadan dönecek 
şekilde misinanın ucunu makaranın üzerine sabitleyin. 
Burada lastik, kauçuk gibi yardımcı malzemeler 
kullanmanız tavsiye edilir.

d) Çapa ipinizi küçük makaraya resimdeki gibi  1 veya 2 tur
atarak sarın. MANUEL AŞAGI(9) butonuna basın. Motor 
devrini düşük devirlere ayarlayın.

e) Elinizle ipe boşluk verdiğinizde makara boşa dönecektir.

f) Sonlara yaklaştığınızda oluşabilecek hasarları önlemek 
için  ipi makinadan çıkarıp kontrolü kendiniz alın

g) Makinayı STOP(13) butonu ile durdurabilirsiniz
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2 - TABAN SERBEST BEKLE

Olta iğne takımını ve ağırlığı tabanda bekleterek avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır.

b) HIZLI AYAR(3) menüsünde belirlediğiniz süre kadar 
tabanda bekleyecek, bu arada denizdeki akıntılarda 
makine kendisi misina boşluğunu vererek ağırlığın 
tabanda kalmasını sağlar. 

c) Taban bekleme süresi sonunda HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz hız ve metre kadar  ağırlığı ve 
takımları yukarı çekecektir.
jig işlemleri balık yakalanana kadar tekrar edecektir.

d) Yukarı jig  esnasında olta iğne takımında balık varsa 
bunu hissedip otamatik olarak balık yukarı çekme 
moduna geçerek ekranda balık yakalandı uyarısı 
verecektir. 

 HIZLI AYAR/3
• Jig yukarı hızı
• Jig asagı hızı
• Jig bekleme
• Jig mesafesi
• Hassasiyet
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3 - TABAN JİG

Olta iğne takımını ve ağırlığı tabanda bekletmeden jig yaparak avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır. 

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız metre 
ve yukarı jig hızına göre çalışacaktır.

c) Bu modda her jig işleminin sonunda taban bularak 
işlemlere devam edecektir.

 HIZLI AYAR/3
• Jig yukarı hızı
• Jig asagı hızı
• Jig mesafesi
• Hassasiyet
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4 - YÜZEY MESAFE JİG

Olta iğne takımını ve ağırlığı yüzeyden verilen metre kadar bekletmeden jig
yaparak avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşagı jig hızında  ve 
ayarladığınız yüzeyden metre kadar olta iğne takımını 
aşağı  indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra jig 
işlemlerine başlayacaktır.

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız metre 
ve yukarı jig hızına göre çalışacaktır.

Bu modu aynı zamanda sırtı çekerkende 
kullanabilirsiniz. 

Seyir halindeyken avlanma

                                                                                         HIZLI AYAR/3
• Jig yukarı hız
• Jig asagı hız
• Jig mesafesi
• Yüzeyden mesafe
• Hassasiyet
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5 - TABAN MESAFE JİG

Olta iğne takımını ve ağırlığı tabandan yukarıda belirlediginiz mesafede jig
yaparak avlanma

a) START(1)butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır.

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız yukarı
jig hızında, tabandan yukarıda,istediğiniz jig sayısında 
ve metrede  jig yapacaktır.

c) Ayarladığınız jig sayısı bitince makine tekrar taban 
bulacak ve işlemleri tekrar edecektir.

 HIZLI AYAR/3
• Jig yukarı hız
• Jig asagı hız
• Jig sayısı
• Jig mesafesi
• Dipten mesafe
• Hassasiyet
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6 - TARAMA JİG

Olta iğne takımını ve ağırlığı tabandan başlayıp yukarıya dogru jig yaparak
tarama şeklinde avlanma.

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır.

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız yukarı
jig hızında, tabandan yukarıda, istediğiniz jig sayısında, 
metrede ve yukarıya  doğru tabandan belirlediğiniz 
metre kadar jig yapacaktır.

c) Ayarladığınız tabandan mesafe (metre) bitince makine 
tekrar taban bulacak ve işlemleri tekrar edecektir.

 HIZLI AYAR/3
• Jig yukarı hız
• Jig asagı hız
• Jig sayısı
• Jig mesafesi
• Dipten mesafe
• Tarama mesafesi
• Hassasiyet
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7 - BEKLEMELİ JİG

Olta iğne takımını ve ağırlığı tabandan yukarıda bekletip jig yaparak
avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır. 

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız  
yukarı jig hızında ve metrede, tabandan yukarıda 
belirlediğiniz süre kadar bekleyip bir defa jig yaptıktan 
sonra tekrar taban bularak işlemleri tekrar edecektir.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig asagı hız
• >Jig bekleme
• >Jig mesafe
• >Dipten mesafe
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8 - AT / ÇEK TABAN 

Deniz tabanı ile güverte arasında avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır.

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız  
yukarı jig hızında, olta iğne takımını ve ağırlığı tabandan 
güverteye kadar çeker, tabandan yukarıya doğru tarama 
yaparak işlemleri tekrar eder.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig asagı hız
• >Hassasiyet
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9 – AT / ÇEK MESAFE

Belirlediğiniz metreden, güverteye kadar tarayarak avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında ve metreye 
kadar olta iğne takımını  indirip kalibrasyon işlemi 
bittikten sonra jig işlemlerine başlayacaktır.

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız  
yukarı jig hızında, olta iğne takımını ve ağırlığı güverteye
kadar tarama yaparak işlemleri tekrar eder.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig asagı hız
• >Yüzeyden mesafe
• >Hassasiyet
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10 - DANS JİG TABAN

Tabandan başlayarak belirlediğiniz metreye kadar hızlan-dur şeklinde
avlanma

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  olta iğne 
takımını tabana indirip kalibrasyon işlemi bittikten sonra 
jig işlemlerine başlayacaktır. 

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız yukarı
jig hızında ve metrede hızlan-dur şeklinde olta iğne 
takımını ve ağırlığı yukarı çeker belirlediğiniz metreye 
gelince tekrar tabandan başlayarak yukarı doğru 
işlemleri tekrar eder.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig aşagı hız
• >Dipten mesafe
• >Tarama mesafesi
• >Hassasiyet
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11 - DANS JİG MESAFE

Belirlediğiniz aşağı ve yukarı metreler arasında hızlan-dur şeklinde
avlanma.

a) START(1) butonuna bastıktan sonra HIZLI AYAR(3) 
menüsünde belirlediğiniz aşağı jig hızında  ve metrede 
kalibrasyon işlemi bittikten sonra jig işlemlerine 
başlayacaktır

b) Makina HIZLI AYAR(3) menüsünden ayarladığınız  
yukarı jig hızında ve metreler arasında Hızlan-Dur 
şeklinde işlemleri tekrar eder.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig aşagı hız
• >Yüzeyden mesafe
• >Tarama mesafesi
• >Hassasiyet
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12 - SERBEST BEKLE

Seyir halinde olmadığınız zamanlarda suyun yüzeyine olta takımını  bırakıp
yüzey balıklarının yemi kapması şeklinde avlanma yöntemidir.

Dikkat:Bu mod diğerlerinden farklı çalışır, seyir halinde iken bu 
modu çalıştırmayınız.

a) BRAKE(FREN)butonuna(14) basarak freni boşa çıkarın
b) Olta takımını ve yemi misinaya takın
c) Misinanın sarılı olduğu makarayı elinizle istediğiniz 

metreye kadar  çevirin
d) Olta takımı suyun yüzeyinde olacak şekilde serbest 

bırakın.
e) Herhangi bir yüzey balığı yemi kaptığında makine bunu 

hissederek balık çekme moduna geçecektir.

 HIZLI AYAR/3
• >Jig yukarı hız
• >Jig aşagı hız
• >Yüzeyden mesafe
• >Tarama mesafesi
• >Hassasiyet
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TAŞIMA - NAKLİYE - STOKLAMA

Makinayı güverteden taşımanız gerektiğinde, misinanın ucundaki
olta takımını ve kurşunu makinadan ayırın ve güvenli bir şekilde 
saklayın.

Aküden bağlantıyı çıkartın, güvenlik için olan bağlantıyı 
(karabina) çıkardıktan sonra taşıyın. Taşıma esnasında kesinlikle
ekran kapağından ve makinanın zayıf yerlerinden tutmayın 
(misina vs.)

Depoya kaldırma / Stoklama

Yanlış depolama, istifleme makinaya zarar verebilir veya 
kullanılamaz hale getirebilir.  Ambalajlı veya ambalajsız makina 
aşırı  sıcak, aşırı soğuk, nemli ve rutubetli ortamlardan 
korunmalıdır.

 YAZILIM GÜNCELLEME

web sayfamızdan yeni yazılım güncellemelerini versiyon 
numarasına göre takip edin.yeni yazılım yayınlandıgında seyyar 
flash belek'e indirin.   www.nox.com.tr

 YETKİLİ SERVİS-YETKİLİ SATICI

Yetkili servis, yetkili satıcı;
EKİNOKS TEK. CİH. İMAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve onun yetkili 
kıldığı servislere aittir. 
İrtibat bilgileri:  
EKİNOKS TEKNOLOJİ CİHAZLARI İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
Milli Eğemenlik cad 40. sk  Ekinox  iş merkezi  No. 33  
ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: + 9 0 242 248 47 70 pbx  /  Fax: + 9 0 242 248 13 77      
   www.nox.com.tr  /   info@nox.com.tr
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 GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimi tarihinden itibaren başlar ,Türkiye için iki yıl, Türkiye
dışındaki ülkeler için  Bir yıldır.

2. Malın  garanti  süresi  içinde  arızalanması  durumunda,  tamirde  geçen  süre,
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla otuz iş günü dür. Bu süre,
mala  ilişkin  arızanın  servis  istasyonuna,  servis  istasyonunun  olmaması
durumunda;malın  satıcısı,  bayii,  acentası,  temsilciliği,  ithalatçısı  veya
imalatcısından  birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Makinanın arızasının
yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi
halinde imalatçı;  malın tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir makina tüketicinin kullanımına  tahsis etmek zorundadır.

3. Malın  garanti  süresi  içinde,gerek  malzeme  ve  işçilik,gerekse  montaj
hatalarından  dolayı  arızalanması  halinde;  işçilik  masrafı,  değiştirilen  parça
bedeli  yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.

4. Malın  kullanma  kılavuzunda  yer  alan  hususlara  aykırı  kullanılmasından
kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

5. Yetkisiz  onarım,  modifikasyon,  yer  değiştirme,  malın  tüketiciye  tesliminden
sonraki  yanlış  taşıma,  yanlış  ve  yetersiz  bakım,  kalibrasyon  veya  yanlış
kullanımdan;  mal  için  yayınlanan  çevre  spesifikasyon  larına  aykırı  kullanım
yerinin iyi hazırlanmamasından; hava tesisatının yetersizliği,  malın aşırı nemli
veya  sıcak  ortamlarda  kullanılması  (mal  ile  ilgili  kullanım  ve   çalışma
koşullarının  detaylarını  kullanım  kılavuzunda  bulabilirsiniz)  veya  elektronik
devrelere  zararlı,aşındırıcı,ortamda  çalıştırılmasından;  kaza,  darbe,  elektirik,
nakliye, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla
beraber garanti kapsamı dışındadır.

6. Malın;Teslim  tarihinden  itibaren  garanti  süresi  içinde  kalmak  kaydıyla  bir  yıl
içerisinde,aynı  arızayı  ikiden  fazla  tekrarlaması  veya  farklı  arızaların  dörtten
fazla ortaya çıkması sonucu,maldan yararlanamamanın süreklilik  kazanması,
Tamir  için  gereken  azami   sürenin  aşılması,  Servis  istasyonunun  mevcut
olmaması halinde, sırasıyla  satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya
imalatcısından  birisinin  düzenleyeceği  raporla,  arızanın  tamirinin  mümkün
olmadığının   belirlenmesi  durumunda,  ücretsiz  olarak  değiştirme  işlemi
yapılacaktır. 

7. Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde, EKİNOKS TEK. CİH. İMAL.
SAN.  TİC.  LTD.ŞTİ. Ve  onun  yetkili  kıldığı  servislere  getirilmesi  koşulu  ile
geçerlidir.  Bu  garanti  belgesi  garanti  süresince  saklanmalıdır.  Ürünle  birlikte
ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen Toptancı/Bayii, Ürün ve Satıcı
hanelerindeki  tüm  bilgilerin  satışı  gerçekleştiren  Bayii  ve  Müşteri  tarafından
eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış  ve kaşelenmiş olması şarttır.
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