
 
 

Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI EASY 
 

 
Ovládání hlásiče: 
1. Signalizátor zapněte otočením kolečka „V“. Zapnutí je signalizováno zvukově a 

rozblikáním paměťové a záběrové diody.  
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá otáčecím kolečkem „V“. 
3. Kolečkem „T“ nastavíte výšku tónu. 
4. Po ukončení rybolovu vždy vypněte hlásič otočením kolečka „V“. 
 
 

  
 

 
Ovládání přijímače 
1. Přijímač zapněte delším podržením tlačítka zapínání/vypínání. Zapnutí je signalizováno 

zvukově a probliknutím diod. 
2. Hlasitost přijímače se ovládá krátkými stisky tlačítek „V+“ a „V-“. 
3. Po ukončení rybolovu vždy vypněte přijímač stiskem tlačítka zapínání/vypínání. Vypnutí je 

signalizováno zvukově. 
 

Charakteristika hlásiče: 
- plynulá regulace hlasitosti včetně tichého režimu. 
- záběrová a paměťová LED dioda (paměťová bliká cca 18 vteřin po zastavení pohybu 

vlasce). 
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti. 
- minimální odběr proudu, napájení jednou 9V baterií. 
 
Charakteristika přijímače: 
- 5 stupňů hlasitosti plus tichý režim s vibrací 
- blikající příslušná dioda po dobu cca 18 vteřin. 
- napájení jednou 9V baterií. 
 

Párování hlásiče s přijímačem: 
- Zapněte hlásič i přijímač 
- Na přijímači stiskněte zároveň tlačítka „V+“ a „V-“.  
- Nechte hlásič vydat signál (např. projeďte kouskem papíru štěrbinou hlásiče). Hlásič spustí 

signalizaci a přijímač jej automaticky rozpozná. 
- Vypněte a znovu zapněte přijímač pro uložení nového nastavení. 
 
 
Hlásiče Mivardi EASY 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 není signalizátor a přijímač delší dobu používán, 
vždy z nich vyjměte baterie.  

 

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. V případě 
reklamace je nutno předložit řádně vyplněný doklad o zakoupení.  
 
Záruka se nevztahuje: 
- 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:           Servisní oddělení:                          
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 


