Charakteristika přijímače:

Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI M1300
Ovládání hlásiče:
1) Signalizátor zapněte stisknutím vypínače. Zapnutí je signalizováno zvukově (3x pípnutí) a
rozblikáním diody. Dalším stisknutím tlačítka vypínače zapnete poziční LED diodu.
2) Hlasitost signalizátoru se ovládá krátkými stisky tlačítka „V“.
3) Výška tónu se reguluje přidržením tlačítka „S“ a současným stisknutím tlačítka „T“.
4) Tlačítkem „S“ nastavíte citlivost signalizátoru při záběru.
5) Po ukončení rybolovu vždy vypněte hlásič stiskem vypínače. Vypnutí je signalizováno
jedním pípnutím (hluboký tón).

- 4 úrovně hlasitosti, 4 různé tóny.
- dosah 150 – 200 m ve volném terénu (může se v rozdílných podmínkách lišit).
- pogumované tělo + klip na připnutí ke kapse / opasku.
- 16 unikátních frekvencí bezdrátové komunikace nastavitelných pomocí přepínačů.
- automatické rozpoznání barvy LED diody.
- napájení třemi AAA bateriemi.

Párování hlásičů s přijímačem:
Hlásiče v zakoupené sadě jsou již s přijímačem spárovány.
Pro spárování dalšího hlásiče s Vaším přijímačem:
1) Nastavte piny umístěné pod baterií hlásiče do stejné polohy jako piny přijímače.
2) Zapněte hlásič i přijímač.
3) Nechte hlásič vydat signál (např. projeďte kouskem papíru štěrbinou hlásiče).
4) Nový hlásič se automaticky napáruje na přijímač.

Testování dosahu:
1) Držte stisknuté tlačítko „S“ a zapněte hlásič. Hlásič vydává nepřetržitý tón.
2) Zapněte přijímač, který začne rovněž vydávat nepřetržitý tón, a vzdalte se od vysílače.
3) Jakmile přestane přijímač vydávat tón, dosáhli jste hranice dosahu.
Hlásiče M1300 mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje
jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti
nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit. Doporučujeme používat
kvalitní alkalické baterie. Pokud signalizátor a přijímač nejsou delší dobu používány, vždy z
nich vyjměte baterie.

Výrobce:
FISH-PRO s.r.o., Tlustého 2401/4, 19300 Praha 9

Ovládání přijímače
1)
2)
3)
4)

Přijímač zapněte stisknutím tlačítka vypínače. Zapnutí je signalizováno zvukově.
Hlasitost přijímače se ovládá krátkými stisky tlačítka „V“.
Výška tónu se reguluje tlačítkem „T“.
Po ukončení rybolovu vždy vypněte přijímač stiskem tlačítka vypínače. Vypnutí je
signalizováno zvukově.

Charakteristika hlásiče:
- tichý režim + 4 úrovně hlasitosti.
- 4 různé tóny, 4 úrovně citlivosti.
- záběrová / paměťová LED dioda (bliká 15 vteřin po zastavení pohybu vlasce).
- vysoce úsporná noční poziční LED dioda.
- testování dosahu bezdrátové signalizace.
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti.
- 16 unikátních frekvencí bezdrátové komunikace nastavitelných pomocí přepínačů.
- minimální odběr proudu, napájení 9V baterií.

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!

Characteristics of the receiver:

User manual for sounder set MIVARDI M1300
Operation the bait indicator:
1) To turn on / off the alarm press switch button. You will hear 3 “beeps”. Next pressing the
switch button will turn on the nightlight.
2) The volume can be adjusted by pressing the button “V”.
3) The tone can be adjusted by holding the button “S” and pressing the button “T”.
4) The button “S” allows adjusting the sensitivity of the bite detection.
5) Turn off the alarm by pressing the switch button when you finish the fishing session.

- 4 volume steps.
- 4 different tones.
- operating range 150 – 200 meters (non-disturbed areas).
- rubber coated body + belt clip.
- 16 unique frequencies available for wireless communication.
- automatic recognition and assigning of the LED colour.
- powered by 3 AAA batteries.

Pairing of new bite indicator with receiver:
All bite indicators received with the set are already paired with the receiver.
To couple an extra bite indicator to your set:
1) Set the pins under the battery of the new bite indicator to the same position as the pins of
the receiver.
2) Turn on both the receiver and the bite indicator.
3) Let the new bite indicator sound by simulating a bite (for instance use a piece of paper).
4) The new bite indicator will automatically pair with the receiver.

Testing of reach range:
1) While pressing the “S” button turn on the bite indicator. The bite indicator will give out a
continuous tone.
2) Now turn on the receiver which is giving a continuous tone also and move away from bite
indicator.
3) As soon as the receiver stops sounding you have reached the maximum range.
The sounder set Mivardi M1300 has its inner electronics coated by a silicone gel layer, which
ensures water-resistance (but not waterproofness). In cases where your sounder has been
exposed to rain for long periods or used in environments with high humidity, it is necessary to
dry it out. We strongly recommend the use quality batteries only. If your bite indicator or
receiver is out of operation for a long period, you should remove the batteries.

Producer:
Operation the receiver:
1)
2)
3)
4)

To turn on the receiver press the power switch button.
The volume can be adjusted by pressing the button “V”.
The tone can be adjusted by operating the button “T”.
When not in use turn off the receiver by pressing the power switch button.

Characteristics of the bite indicators:
- silent mode + 4 volume levels.
- 4 different tones.
- 4 sensitivity levels.
- bite / memory LED (continues blinking for 15 sec. after the line stops moving).
- power saving night light operated manually.
- self range testing function.
- rubber coated body + board of electronics fully protected against rain.
- 16 unique frequencies available for wireless communication.
- low power consumption, powered by 9V battery.

FISH – PRO s.r.o., Tlustého 2401/4, CZ -193 00 Praha 9, The Czech Republic

Warranty:
The producer warrants this product against evident defects in material and workmanship for a
period of two years from the date of original purchase for use.
This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or
abuse, lack of reasonable care, or inadequate repairs performed by unauthorised service
centres.

For repairs or replacements under this Warranty contact the Tackle Shop you
bought the items from!

