Návod na obsluhu hlásičov záberu M i v a r d i M1300

-

16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínačov
Minimálny odber prúdu, napájanie 9V batériou

Ovládanie hlásiča:
1.

2.
3.
4.
5.

Signalizátor zapnite stlačením hlavného vypínača. Zapnutie je zvukovo signalizované (3x
pípnutie) a rozblikaním diódy. Ďalším stlačením tlačidla hlavného vypínača zapnete
pozičné svetlo, pri opätovnom stlačení hlavného vypínača sa signalizátor vypne.
Hlasitosť signalizátora sa ovláda krátkym stlačením tlačidla „V".
Výška tónu sa reguluje podržaním tlačidla „S" a súčasným stláčaním tlačidla „T".
Tlačidlom „S" nastavíte citlivosť signalizátora pri zábere.
Po skončení lovu vypnite signalizátor tlačidlom hlavného vypínača pričom sa prejaví
signalizácia jedného pípnutia.

C h a r a k t e r i s t i k a p r í p o s l u c h u:
- Štyri úrovne hlasitosti, štyri rôzne tóny
- Dosah 100-200m vo voľnom teréne (môže sa líšiť v rozdielnych podmienkach)
- Pogumované telo a klip na pripnutie k vrecku alebo opasku
- Automatické rozpoznávanie farby LED diódy
- 16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínačov
- Napájanie tromi AAA batériami
T es tovan ie do sahu:
- Držte stlačené tlačidlo "S" a zapnite hlásič. Hlásič vydáva nepretržitý tón.
- Zapnite príposluch, ktorý začne taktiež vydávať nepretržitý tón. Začnite sa vzďaľovať od
príposluchu.
- Akonáhle prestane príposluch vydávať tón, dosiahli ste hranicu dosahu.
Signalizátory M1300 majú vnútornú elektroniku zaliatu ochranným silikónovým gélom,
ktorý zaisťuje ich vodeodolnosť (nie však vodotesnosť!). Pokiaľ bol hlásič dlhšiu dobu
vystavený dažďu alebo bol používaný v prostredí s vysokou vlhkosťou, je treba ho následne
nechať dôkladne presušiť. Pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate hlásič alebo príposluch, vždy z nich
vytiahnite batérie. Bezdrôtový prenos pracuje na verejnom päsme 433MHz. Distribútor týmto
prehlasuje, že tento prístroj je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými
požiadavkami.

Záručný list
O v l á d a n i e p r í p o s l u c h u:
1. Príposluch zapnite stlačením tlačidla vypínač. Zapnutie je zvukovo signalizované.
2. Hlasitosť príposluchu sa ovláda krátkymi stlačeniami tlačidla „V".
3. Výška tónu sa reguluje tlačidlom „T".
4. Po ukončení lovu vždy vypnite príposluch stlačením tlačidla vypínač. Vypnutie je zvukovo
signalizované.
Charakteristika hlásiča:
- Tichý režim a štyri úrovne hlasitosti
- Štyri rôzne tóny, štyri úrovne citlivosti
- Záberová / pamäťová LED dióda (bliká 15 sekúnd po zastavení pohybu
vlasca)
- Vysoko úsporná nočná pozičná LED dióda
- Testovanie dosahu bezdrôtovej signalizácie
- Pogumované telo a kompletne chránená elektronika voči dažďu

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 vz ťa h u je :
- 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

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 M1300
Obsah:
Frekvenční pásmo:
Posúdenie zhody:
Krajina pôvodu:

hlásiče, 1x prijímač
433,92 Mhz
Podľa č.7 odst. 2 smernice 1999/5/ES podľa č. 9
odst. 5 smernice 1999/5/ES
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

