- automatické spárování s hlásičem a nastavení správné barvy.
- napájení jednou 9 V baterií

Párování hlásičů s přijímačem:

Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI MX9
Ovládání hlásiče:
1. Signalizátor zapněte hlavním vypínače m. Poloha vpravo / vlevo představuje zapnutí s /
bez poziční diody. Zapnutí je signalizováno zvukově a blikající LED diodou. Při zapnutí
nesmí být kolečko „S“ nastaveno na hodnotu 5 (slouží k testování dosahu).
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá otáčecím kolečkem „V“ (volume).
3. Výška tónu se reguluje kolečkem „T“ (tone).
4. Kolečkem „S“ (sensitivity) nastavíte citlivost signalizátoru při záběru.
5. Signalizátor je vybaven otáčecím kolečkem k nastavení barevného režimu diod.
6. Po ukončení rybolovu vždy v ypněte hlásič (hlavní vypínač do středové polohy).

Hlásiče v zakoupené sadě jsou již s přijímačem spárovány.
Pro podrobnější postup jak spárovat další hlásiče navštivte stránky výrobce www.mivardi.cz.
1) Podržte tlačítko na boku přijímače a zároveň zapněte přijímač hlavním vypínačem.
2) Opakovaným stiskem bočního tlačítka nastavte barvu, které chcete přiřadit nový hlásič.
3) Nechte hlásič vydat signál (např. projeďte kouskem papíru štěrbinou hlásiče).
4) Vypnutím přijímače uložíte nastavení do paměti.

Testování dosahu:
- Nastavte kolečko „S“ na hlásiči na hodnotu 5 a zapněte hlásič. Hlásič vydává nepřetržitý tón.
- Zapněte přijímač, který začne vydávat tón/vibrovat, a vzdalte se od vysílače.
- Jakmile přestane přijímač vydávat tón/vibrovat, dosáhli jste hranice dosahu. Vypněte hlásič.
Hlásiče MX9 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.
Technické informace a Prohlášení o shodě:
Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, žena
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. V případě
reklamace je nutno předložit řádně vyplněný doklad o zakoupení.

Záruka se nevztahuje:
Ovládání přijímače
1. Přijímač zapnětehlavním vypínačem. Poloha vpravo vlevo
/
představuje vibrační /
zvukový režim. Zapnutí je signalizováno zvukově a LED diodami.
2. Hlasitost přijímače nastavíte otáčecím kolečkem „V“ (volume).
3. Výška tónu se reguluje kolečkem „T“ (tone).
4. Po ukončení rybolovu vždy vypněte přijímač (hlavní vypínač do středové polohy).

Charakteristika hlásiče: „V“ tichý režim + 4 úrovně hlasitosti, „T“ - 5 různých tónů, „S“ - 5 úrovní citlivosti.
- 7 barevných režimů.
- záběrová / paměťová LED dioda (bliká dalších cca 17 vteřin po zastavení pohybu vlasce).
- poziční dioda spínaná manuálně
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti.
- napájení jednou 9V baterií.
Charakteristika přijímače: „V“ tichý režim + 4 úrovně hlasitosti, „T“ – 5 různých tónů.
- dosah cca 150 ve volném terénu (může se v rozdílných podmínkách lišit).
- pogumované tělo + klip na připnutí ke kapse / opasku.

- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození,
způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného
příslušenství
- na vybité baterie
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení
Před tím než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a
zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!
Výrobce:
FISH – PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9

Servisní oddělení:
FISH - PRO s.r.o.
Třebovská 47
789 85 Mohelnice

Tel: 583 431 886
E-mail:servis@fish-pro.cz

