
  

Indikátor UNICARP 

manuál k obsluze 

 

Technické parametry: 

- Digitální technologie 

- Zapnuto/Vypnuto (V). 

- Regulace hlasitosti 

- Regulace tónu 

- Regulace senzitivity. 

- Vysoká viditelnost LED diod 

- LED diody s 20 vteřinovou pamětí 

- Pohotovostní režim LED diod. 

- integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí 

- Alarm proti krádeži prutů 

- Drop back funkce- zpětný záběr  

- mosazný šroub s aretací pootočení 

- Vodotěsné a pogumované tělo indikátoru 

- Provozní napětí: 9V (baterie 9V)  

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz. 

 

Funkce 

 

   Jak zapnout/vypnout hlásič 

Stiskněte tlačítlo « Θ /V » po dobu 3 vteřin. 

 

   Jak nastavit požadované funkce 

Postranní tři tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Stisknutím tlačítka "V" pro hlasitost, «T» pro tón a 

«S» citlivost. Je možné nastavit 8 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. 

Hodnota je indikovaná pomocí předních LED. 

 

   Drop back funkce 

Alarm je schopen identifikovat, pokud se vlasec je odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED 

směrovou indikací (bliká ve směru jízdy) 

 

   Funkce nočního osvětlení 

Přepínáním tlačítka «W» aktivujete požadované (noční) osvětlení 

 

   Alarm proti krádeži 

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

Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí. 

Alarm proti krádeži je nyní aktivován 

Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "W" dokud neuslyšíte pípnutí. 

Alarm proti krádeži je nyní aktivován 

 



    Jak vyměnit baterii 

Indikátor UNICARP je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím a zpětným zasunutím krytky baterie. 

Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. 

Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. 

  

 

Nastavení (Set up) se resetuje po každém vyjmutí baterie (netýká se napárování hlásičů na přijímač) 

 

 

Každý hlásič pracuje pouze s párovaným přijímačem. 

    

Přijímač UNICARP 

 

Technické parametry: 

- Digitální technologie 

- Zapnuto/Vypnuto Θ 

- Regulace hlasitosti 

- Režim vibrací 

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

- LED diody s 20 vteřinovou aretací 

- Provozní napětí: 9V  

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz 

 

Funkce 

   Jak zapnout a vypnout přijímač 

Vložte baterii a stlačte přední tlačítko po dobu 3 vteřin 

 

 Jak nastavit hlasitost a režim vibrací 

Two front keys (V- & V+) allow you to vary volume and volume/vibration mode.  

Bočními tlačítkami ( -  +) můžete regulovat hlasitost, vibrace 

Dosah signálu je přibližně 200m. 

 

 Kódování (párování indikátoru na přijímač) 

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem 

Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tímto způsobem: nejprve odstraníme z paměti přijímače 

pozici (e) tak, že přidržíme tlačítko V+ nebo V- na boku přijímače po dobu 6s. Zapneme tlačítkem Θ hlásič, který 

chceme párovat. Na přijímači přidržíme současně tlačítka V+ a V- po dobu 2s a tlačítkem V+ vybereme pozici 

na přijímači. Tímto je párování ukončeno, zvolená pozice se automaticky uloží. 

 

 

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. 

 



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 

  

  

 

Normy  

EN300220-1:2012,EN300220-2:2012 

EN301489-1:2011, EN301489-3:2013 
 

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

 

a 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: 15.4.2016 

Jméno: Miroslav Zídek 

Funkce: jednatel společnosti 

  

 

  podpis 

 

My,

   

  

ZICO CZ s.r.o. 

Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 260 07 606 


