
 
 

Návod k obsluhe hlásičov záberu MIVARDI M1350 
 

 
Ovládanie hlásiča: 
1. Signalizátor zapnite stlačením vypínača. Zapnutie je signalizované zvukovo (3x pípnutie) a 

rozblikaním diódy. Ďalším stlačením tlačidla vypínača zapnete pozičnú LED diódu. 
2. Hlasitosť signalizátora sa ovláda krátkymi stlačeniami tlačidla „V“. 
3. Tlačidlom „S“ nastavíte citlivosť signalizátoru pri zábere. 
4. Po ukončení rybolovu vždy vypnite hlásič stlačením vypínača. Vypnutie je signalizované 

jedným pípnutím (hlboký tón). 
 

 
 

Ovládanie prijímača 
1. Prijímač zapnite dlhším podržaním tlačidla „V“. (signalizované zvukovo - 3x pípnutie). 
2. Hlasitosť prijímača sa ovláda krátkymi stlačeniami tlačidla „V“. 
3. Výška tónu sa reguluje tlačidlom „T“. 
4. Po ukončení rybolovu vždy vypnite prijímač stlačením tlačidla „V“. Vypnutie je 

signalizované zvukovo (jedno hlboké pípnutie). 

 
Charakteristika hlásiča: 
- tichý režim + 4 úrovne hlasitosti, 4 úrovne citlivosti  
- záberová / pamäťová LED dióda (bliká 17 sekúnd po zastavení pohybu vlasca) 
- vysoko úsporná, nočná, pozičná LED dióda 
- testovanie dosahu bezdrôtovej signalizácie 
- pogumované telo + kompletne chránená elektronika proti dažďu 
- 16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínača 
- minimálny odber prúdu, napájanie 9V batériou 
 

Charakteristika prijímača: 
- tichý režim + 4 úrovne hlasitosti, 4 rôzne tóny 
- dosah 150 - 200m vo voľnom teréne (môže sa v rôznych podmienkach líšiť) 
- pogumované telo  
- 16 unikátnych frekvencií bezdrôtovej komunikácie nastaviteľných pomocou prepínača 
- napájané tromi AAA batériami 

 

Testovanie dosahu: 
- Držte stlačené tlačidlo „S“ a zapnite hlásič. Hlásič vydáva nepretržitý tón. 
- Zapnite prijímač, ktorý začne taktiež vydávať nepretržitý tón, a vzdiaľte sa od vysielača. 
- Ako náhle prestane prijímač vydávať tón, dosiahli ste hranicu dosahu. 
 
Hlásiče M1350 majú vnútornú elektroniku zaliatu ochranným silikónovým gélom, ktorý 
zaisťuje ich vode odolnosť (nie vodotesnosť). Pokiaľ bol signalizátor dlhšiu dobu vystavený 
dažďu alebo používaný v prostredí s vysokou vlhkosťou, je potreba ho vysušiť. Odporúčame 
používať kvalitné alkalické batérie. Pokiaľ nie je signalizátor a prijímač dlhšiu dobu používaný, 
vždy z nich vytiahnite batérie.  

 

Technické informácie a Prehlásenie o zhode: 

Bezdrôtová komunikácia pracuje vo verejnom pásme 433MHz. Výrobca týmto prehlasuje, že 
na vyššie uvedený výrobok bolo vykonané posúdenie zhody vlastností s požiadavkami 
technických predpisov. Výrobok spĺňa základné požiadavky v zmysle NV. 481/2012 o užívaní 
niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a NV. 426/2000 
týkajúcu sa rádiových a telekomunikačných zariadení. 

 

Záruka 

Na výrobok je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. V prípade 
reklamácie je nutné predložiť riadne vyplnený doklad o zakúpení.  

 
Záruka sa nevzťahuje: 
- 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 dosky 
- na výrobky, u ktorých bola zistená závada z dôvodu prepätia alebo pripojením nevhodného 

príslušenstva 
- na vybité batérie  
- na nesprávne fungovanie signalizátoru z dôvodu nesprávneho alebo nedôkladného 

vysušenia 
 

 
Pred tým ako sa rozhodnete signalizátor reklamovať, presvedčte sa, či nie je batéria vybitá a 
či je signalizátor riadne vysušený – predídete tak zbytočnému procesu reklamácie.  
 

 
    VŠETKY ZÁRUČNÉ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVOJHO PREDAJCU! 

 
Výrobca:           Servisné oddelenie:                          

FISH – PRO s.r.o.        FISH - PRO s.r.o.  Tel: 583 431 886 
Tlustého 2401/4            Třebovská 47  E-mail:servis@fish-pro.cz 
193 00 Praha 9   789 85 Mohelnice 

 

 

mailto:info@fish-pro.cz


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 M1350 

 

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 

 

 

 

 


