Signalizátor
1. Diody / LED
2. Podsvícené logo
3. Regulace tónu
4. Vstup pro připojení swingeru
5. Šroubované stabilizátory prutu
6. Regulace hlasitosti
7. Regulace citlivosti
8. Reproduktor
9. Dvoustupňový přepínač s nočním módem
Příposlech
10. Vypínač Zap. / Vyp.
11. Signalizace nízkého stavu baterií
12. Tlačítko hlasitosti +
13. Tlačítko hlasitosti 14. Oko na šňůrku
15. Signalizační LED diody
16. Reproduktor
Specifikace Signalizátoru:
. 6-ti stupňová regulace hlasitosti.
. Rozlišení směru záběru pomocí řady diod a zvuku.
. Jakostní reproduktor.
. Funkce nočního podsvícení pomocí přepínače.
. Podsvícené logo.
. Signalizace vybitých baterií.
. Vstup pro připojení svítících swingerů.
. Gumové dosedy pod pruty.
. Šroubované stabilizátory prutů.
. Normovaný univerzální závit.
. Napájení bateriemi 3 x AAA.
Specifikace příposlechu:
. Ověřený dosah v otevřeném terénu 200m.
. Diody LED umožňující připojení až čtyřech signalizátorů.
. Regulace hlasitosti a funkce vibrace při úplném vytišení.
. Tón odpovídající signalizátoru.
. Přenos signálu 1:1.
. Signalizace vybitých baterií.
. Očko pro šňůrku (je součástí balení).
. Napájení bateriemi 3 x AAA.
Programování příposlechu:
1. Před zahájením párování vypněte všechny signalizátory a příposlech.

2. Zapněte příposlech a držte vypínač (10) po dobu 5 sekund.
3. Vymažte paměť podržením tlačítka hlasitosti - (13) po dobu 5 sekund.
4. Vstupte do módu programování podržením tlačítka hlasitosti + (12) po dobu 5
sekund.
5. Opakovaným stiskem tlačítka hlasitosti + (12) vyberte barvu diody která má být
spárována se signalizátorem.
6. Zapněte příslušný signalizátor a tím jej spárujete s příposlechem.
7. Postup podle bodů 5 a 6 opakujte dokud nespárujete všechny signalizátory.
Technické informace a Prohlášení o shodě:
Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, že na
výše uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických
předpisů. Výrobek splňuje základní požadavky ve smyslu NV. 481/2012 o používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a NV. 426/2000
týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.
Záruka: Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se nevztahuje na:
- výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození,
způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- vybité baterie
- nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení
VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!

