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VYPNUTO (páčka uprostřed)

ZAPNUTO (páčka nahoře)

FUNKČNÍ TLAČÍTKO (páčku stlačit dolů)

REGULACE CITLIVOSTI
- vpravo nejvyšší citlivost s rozlišením směru 
- vlevo snižování citlivos�
- zcela vlevo = ultra vysoká citlivost s krokem cca 1,4mm 
  (bez rozlišení směru)
Knoflík "S" slouží také pro výběr barvy LED - viz. níže.

REGULACE VÝŠKY TÓNU
- vpravo nejvyšší tón
- vlevo nejnižší tón

REGULACE HLASITOSTI
- vpravo nejvyšší hlasitost
- zcela vlevo zvuk vypnut
Knoflík "V" slouží také pro nastavení jasu LED - viz. níže.

LED signalizace
s rozlišením
směru odvíjení 
vlasce

ZVUKOVÁ 
SIGNALIZACE

KONEKTOR
pro připojení
swingeru

MUTE (dočasné vypnu� zvuku)

Zapnu� funkce MUTE (umlčení):

1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
2) krátce s�skněte páčku dolů
3) ihned poté zapněte hlásič (páčku přepněte nahoru)

Vypnu� funkce MUTE:

Stejný postup jako pro zapnu�, nebo vypnout hlásič na 
dobu delší než 3 vteřiny.
Funkce MUTE se také ukončí automa�cky po 30 sek. od
zapnu� nebo poslední akce (protočení kladky).

NOČNÍ POZIČNÍ LED (NOC) 

Zapnu� funkce NOC:

1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
2) třikrát krátce po sobě s�skněte páčku dolů. 
Nahoře se rozsví� zelená noční dioda. 
3) ihned poté zapněte hlásič (páčku přepněte nahoru)

Vypnu� funkce NOC:

Stejný postup jako pro zapnu�, nebo vypnout hlásič na 
dobu delší než 3 vteřiny.

NASTAVENÍ BARVY A JASU LED

Zapnu� funkce výběru barvy LED a jasu LED:
1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
2) páčku přepínače s�skněte dolů a držte 2 sek. 
Po chvíli začnou "běhat" signalizační LED.
Nyní otáčením knoflíku "S" lze vybrat barvu.
Otáčením knoflíku "V" lze nastavit jas LED.

Vypnu� funkce výběru barvy LED a jasu LED:

Stejný postup jako pro zapnu�, nebo zapnout hlásič 
(páčka nahoru).

Výměna baterií se provádí odšroubováním 
aretační ma�ce a otevřením zadního víčka.
Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Použijte pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie.

Signalizátor záběru FLACARP F1, F2
stručný návod ovládání a nastavení
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