
  

Indikátor UNICARP III  

manuál k obsluze 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek, Unicarp III umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném 

pogumovaném těle. Tento výrobek navazuje na naši úspěšnou řadu Unicarpů tentokrát v novém stylu. Nabízí 

mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov. Tato třetí generace indikátorů Unicarp byla navržena českým 

designérem tak aby splňovala požadavky moderních rybářů, tak aby bylo ovládání zcela intuitivní, navíc tento 

model disponuje výběrem jedné z 6 volitelných barev a ovládání jejich intenzity. 

 

Základní technický popis 

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem 

- MC - multicolor funkce s tlumením svitu LED 

- Regulace hlasitosti 0+4 úrovně 

- Regulace tónu 5 úrovní tónu 

- Regulace citlivosti 5 úrovní 

- Vysoká viditelnost LED diod s regulací intenzity 

- LED dioda s 20 vteřinovou pamětí 

- Pohotovostní režim LED diod, noční osvětlení 

- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí 

- Funkce "Incognito" -indikace záběru pouze na přijímači  

- Funkce "Alarm" proti krádeži prutů 

- Funkce "Incognito" + "Alarm" současně 

- Funkce "Lighthouse" pro lokalizaci lovného místa při zavážení 

- "Drop back" funkce- zpětný záběr (padák) indikovaný "S" LED panelu a zvukem 

- Black chrome šroub s aretací pozice silnou gumičkou 

- Voděodolné a pogumované tělo indikátoru  

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz s dosahem až 200m 

- Provozní napětí: 9V (baterie 9V -zkušební baterie součástí výrobku) 

- 3 roky záruka 

 

 



Funkce 

   Jak zapnout/vypnout hlásič 

Zapnout: přepněte páčku (on/off) vpravo, ozve se jeden krátký tón 

po zapnutí indikátoru "S" panel indikuje nabití 9V baterie 

Vypnout: přepněte páčku (on/off) do polohy vlevo 

 

   Jak nastavit požadované základní funkce 

Potenciometry na přední straně indikátoru umožňují měnit hlasitost "V", tón "T" a citlivost "S" 

Pootočením je možné nastavit 5 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. 

Hodnota volby je indikovaná pomocí LED na "S" panelu. 

 

   Drop back funkce 

"S" panel je schopen identifikovat, pokud se vlasec odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou 

indikací (na "S" panelu ve směru jízdy) a rovněž na přijímači. 

   Funkce nočního osvětlení 

Přepínáním tlačítka «ZICO» aktivujete požadované (noční) osvětlení - lehké stlačení  ●  

Volby a jejich pořadí-akce při záběru: 

a) paměťová dioda, osvětlená rolnička  + "S" panel (vše zhasne po 20s) 

b) paměťová dioda, osvětlená rolnička  + "S" panel (rolna zůstane po 20s svítit-noční přisvícení) 

               c) pouze paměťová LED + rolna (vše zhasne po 20s) 

 

dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO»    

Funkce "Maják" slouží k lokalizaci lovného místa např. při zavážení až na 100m. Touto volbou zapnete 

vysoce svítivou LED, která vysílá bílé pulzující světlo. Opětovným dlouhým stiskem ●●● tlačítka volbu 

vypneme. V případě zapnuti i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón. 

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory Unicarp III stejným způsobem. Po zavážce pro úsporu 

baterie tuto volbu doporučujeme vypnout 

Hlavní funkce UNICARP III 

Funkce "Incognito" 

Funkce "Neviditelný" vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich 

používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky) Při této volbě pracuje pouze 

přijímač. Zapíná se přidržením ●●● bočního tlačítka «I» (3s) jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve 

krátký tón. Vypnutí funkce se provádí přidržením ●●● bočního tlačítka «I» (3s) 

Funkce "Alarm" proti krádeži prutů 

Indikátor UNICARP III používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z 

hlásiče. Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále přidržte ●●● tlačítko «A»(3s) dokud neuslyšíte 

jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován Deaktivaci Alarmu provedete opět přidržením 

tlačítka «A» (3s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny. 

Funkce "Incognito" + "Alarm" proti krádeži prutů najednou 

Nová funkce pro předchozím typům UNICARP nabízí možnost být u vody "Neviditelný" a přitom vědět, 

že vám chce někdo odcizit pruty. Pro aktivaci přidržte ●●● tlačítka «I» a «A»(3s) najednou, ozve se 

jeden krátký tón. Funkci vypnete stejným způsobem, nebo přepnutí páčkou on/off se dostanete opět do 

základního nastavení indikátoru. 

Funkce "Color" volba barvy diod 

Speciální volba pro UNICARP III. požadovanou barvu indikátoru nyní již jednoduše 

nastavíte tlačítkem «C» - lehké stlačení  ●  Volba barvy se vám bude párovat automaticky 

na barvu-kanál na spuštěném přijímači. Celkem tedy můžete navolit 6 barev-kanálů- 

samostatných indikátorů Unicarp III (žlutá, zelená, modrá, červená, fialová, bílá) Po navolení se barva uloží do paměti 

indikátoru a je aktivní při dalším zapnutí indikátoru. 



Funkce "Balance" volba jasu diod 

Po setmění si můžete navolit jas diod, aby vás jejich svit při rybolovu nerušil. Požadovanou barvu 

indikátoru nyní již jednoduše nastavíte tlačítkem «B» - lehké stlačení  ●  Touto volbou je možné 

nastavit celkem 5 stupňů intenzity diod. 

    Jak vyměnit baterii 

Indikátor UNICARP je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení 

nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. Při déletrvajícím 

období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. Na zoxidované kontakty vlivem baterie, se 

nevztahuje záruka. Nedostatečně nabitou baterii poznáme na "S" panelu po zapnutí páčky do polohy on, nebo 

problikáváním indikátoru, které vyzívá k výměně baterie. 

 

Každý indikátor Unicarp III pracuje pouze se spárovaným přijímačem UNICARP ( typ I, II a III) 

    

Přijímač UNICARP III 

  

Technické parametry: 

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem 

- Zapnuto/Vypnuto Θ 

- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní) 

- Režim vibrací 

- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů) 

- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru 

- Provozní napětí: 9V, problikávání bílé diody přijímače vyzívá k výměně baterie  

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 200m 

Funkce 

   Jak zapnout a vypnout přijímač 

Vložte baterii a stlačte ●●● boční tlačítko Θ po dobu 3s 

   Jak nastavit hlasitost a režim vibrací 

Bočními tlačítky (V - V +) můžete regulovat hlasitost, vibrace 

   Kódování (párování indikátoru na přijímač) 

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno 

tímto způsobem: že přidržíme ●●● současně tlačítko + nebo - na boku přijímače po dobu 3-6s. Zapneme 

páčkou on/off hlásič, který chceme párovat. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je 

párování ukončeno, zvolená pozice se automaticky uloží. U UNICARP III volíte pozici na přijímači pomocí 

volby barvy indikátoru tlačítkem «C» na indikátoru. V případě, že máte navolené stejné barvy na indikátorech v sadě, 

budou napárovány na stejný kanál přijímače, což se nedoporučuje. 

POZOR 

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být 

vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí 

každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvalit alkalické 9V baterie. 



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of Conformity 
podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění 

 

 

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že 

- výrobek: Indikátor záběru 

  

- typ: Unicarp III 

 

Normy  

EN300220-1:2012,EN300220-2:2012 EN301489-1:2011, 

EN301489-3:2013 
 

EN 62479:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013 

 
 

se řídí těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU: 

 2006/95/EC – including amendments  

NV 616/2006 Sb. 2004/53/EU – including amendments 

NV 481/2012 Sb. RoHS 2011/65/EU– including amendments 

 

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona  

č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 

    

Místo vydání: Hradec Králové 

Datum vydání: 5.11.2019 

Jméno: Miroslav Zídek 

Funkce: jednatel společnosti 

 

podpis  

 

   

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů UNICARP nás kontaktujte na adrese: 

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004,  www.zico.cz e-mail: zico@zico.cz 

tel.: 733533978, 739423479 

 

 

TESTY a RECENZE  

       
 

My,

   

  

ZICO CZ s.r.o. 

Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 260 07 606 

www.zico.cz
mailto:zico@zico.cz

