
Návod na obsluhu hlásičov Mivardi Combo M1500: 

                        
 

1. Inštalujte batérie 3x1,5V typu AAA do prijímača (Doporučujeme vždy používať alkalické 

batérie). Zapnite prijímač tlačidlom ON/OFF (stredné tlačidlo) a podržte toto tlačidlo  

sekundu. 

 

2. Inštalujte batérie 3x1,5V typu AAA do signalizátorov. Zapnite signalizátor tlačidlom ON. 

Signalizátor sa automaticky naladí na frekvenciu príjimača.  

 

Návod na obsluhu signalizátora Mivardi Combo: 

 Bočné tlačidlo S – nadstavenie citlivosti 

 Bočné tlačidlo T – nadstavenie výšky tónu 

 Predné tlačidlo V – nadstavenie hlasitosti 

 

Vlastnosti signalizátora M1500: 

 Automatické pozičné svetlo so svetelným senzorom 

 Vynikajúca citlivosť s štyroch krokoch 

 Vodeodolné prevedenie s pogumovaným povrchom 

 Dosah až do 150m podľa podmienok (POZN.: nepriaznivé počasie ako aj prekážky 

výrazne skracujú dĺžku dosahu) 

 

UPOZORNENIE: Pre zvýšenie výkonu a životnosti prístroja používajte iba alkalické 

batérie. Nízka kvalita batérií alebo ich slabý výkon môžu spôsobiť poruchy prístroja! 

Nevystavujte signalizátor vode, vysokým teplotám a oleju, ktoré by mohli spôsobiť 

jeho poškodenie. Vypínajte signalizátory ak ich nepoužívate a pre väčšiu životnosť 

vyberte batérie ak signalizátor nebudete používať dlhší čas. 

 

Technické informácie a Prehlásenie o zhode 

Bezdrôtový prenos pracuje na verejnom pásme 433MHz. Distribútor týmto prehlasuje, že tento 

prístroj je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými požiadavkami. 

 

Z á r u č n ý  l i s t 
Na sadu M1300 je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. V prípade reklamácie je 

nutné predložiť vypísaný záručný list spolu s dokladom o zakúpení. Bez týchto dokladov nie je  

možné uplatniť reklamáciu!  
 

Z á r u k a   s a  n e v z ť a h u j e :  

- Na výrobky, u ktorých bol zistený neodborný zásah alebo je na nich viditeľné poškodenie  

spôsobené hrubým alebo nevhodným zaobchádzaním  

- Na výrobky so silnou oxidáciou kovových častí alebo základnej elektronickej dosky.  

Pred tým ako sa rozhodnete sadu reklamovať, presvedčte sa, že používané batérie nie sú vybité a že  

je signalizátor riadne vysušený. Predídete tak zbytočnému procesu vybavovania reklamácií.  

 

Názov výrobku: ............................  

Dátum predaja: ............................  

Pečiatka a podpis predajcu: .......................................  

Dovozca v SR: Fishing team s.r.o.  Servisné stredisko: Mivardi, Bratislavská 45, 91701 Trnava 

 

WWW.MIVARDI.SK 
Fishing Team s.r.o. (v pozícii dovozcu) 

V.Clementisa 3, 91701 Trnava 

ICO: 31437320, DIC: SK2021191876  

email: mivardi@mivardi.sk 

 

Prehlásenie o zhode 

v zmysle zákona č. 443/2001 Z.z., o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných 

zariadeniach (RTTE), ktorým sa stanovujú vybrané výrobky k posudzovaniu zhody, v 

platnom znení. 

 

Sada hlásičov Combo M1100 

 

Obsah:     hlásiče, 1x prijímač 

Frekvenční pásmo:   433,92 Mhz 

Posúdenie zhody:   Podľa č.7 odst. 2 smernice 1999/5/ES podľa č. 9 odst. 5  

                                                         smernice 1999/5/ES 

Krajina pôvodu:    Čína 

 

Dovozca potvrdzuje, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky na výrobky, 

konkretizované slovenskými technickými normami a že tento prístroj je v súlade so 

základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými ustanoveniami. 

 

            V Trnave  

  

Mgr. Tomáš Dobrovodský 

   konateľ spoločnosti 

 


