
NÁVOD K OBSLUZE
SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU

OSVĚTLENÉ ZÁCHYTNÉ 

UCHO PRO SMĚR VPŘED

NASTAVENÍ CITLIVOSTI 
(OVLADAČ S)

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI 
(OVLADAČ V)

REPRODUKTOR

OSVĚTLENÉ ZÁCHYTNÉ 

UCHO PRO SMĚR VZAD

KOLEČKO / NOČNÍ 
OSVĚTLENÍ

NASTAVENÍ TÓNU 
(OVLADAČ T)

ZAP/VYP

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO

VÝSTUPNÍ 
ZÁSUVKA 2,5 MM 

JACK

SPECIFIKACE SIGNALIZÁTORU GIZMO

» Dvě osvětlené záchyné uši s LED osvětlením a kolečko pro vlasec
» V různých barvách (červená, žlutá, zelená, modrá)
» 8 úrovní citlivosti
» 8 nastavení hlasitosti a tónu (včetně tichého režimu)
» Inteligentní funkce ztlumení jedním dotekem
» Tiché spuštění
» 2,5 mm zásuvka výstupu napájení
» Indikace směru vpřed a odpadnutí vzad 
» Funkce nočního osvětlení LED
» Tiché upozornění na vybití baterie
» Dosah až 150 metrů
» Vyžaduje 2 ks AAA baterie
» Hermeticky uzavřená elektronika
» Dodáváno se sponou na ochranném krytu

SPECIFIKACE PŘIJÍMAČE GIZMO

» 4 kanály, červený-žlutý-zelený-modrý
» Vyhrazená LED pro indikaci odpadnutí
» 3-režimy (světlo + zvuk) (světlo + vibrace) (světlo + zvuk + vibrace)
» Automatické přiřazení tónu hlavy signalizátoru
» Tiché spuštění
» Tiché upozornění na vybití baterie
» Signalizace proti odcizení
» Vestavěná funkce svítilny
» Místo pro upevnění šňůrky
» Dosah až 150 metrů
» Vyžaduje 2 ks AAA baterie

SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ DO BIVAKU GIZMO

ZAČÍNÁME

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z 
pouzdra. Vložte 2 ks AAA 1,5 V baterie s ohledem na polaritu zobrazenou na 

připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál. Nasaďte 
kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li signalizátor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, LED 

kontrolka 4krát blikne.    Chcete-li signalizátor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko 
zapnutí/vypnutí; LED kontrolka jednou blikne.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pro nastavení hlasitosti otočte ovladačem V. První nastavení hlasitosti je tichý režim.

NASTAVENÍ TÓNU

Pro nastavení tónu otočte ovladačem T. Z reproduktoru se bude ozývat vybraný tón.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Pro nastavení citlivosti otočte ovladačem S.

INTELIGENTNÍ REŽIM ZTLUMENÍ

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přejdete do režimu ztlumení. Osvětlené záchytné uši 
budou střídavě blikat po dobu 30 sekund a poté se signalizátor automaticky znovu 

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Po aktivaci směrem vpřed se rozsvítí levé záchytné ucho a kolečko.

Po aktivaci směrem vzad se rozsvítí pravé záchytné ucho a kolečko a z reproduktoru 

se ozve nízký tón aktivace odpadnutí.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ LED

Pro aktivaci nočního osvětlení LED dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí. LED 

osvětlení kolečka se rozsvítí nízkým jasem. Dvojitým stisknutím tlačítka 
zapnutí/vypnutí se tato funkce deaktivuje.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, začne hlavní výstražná LED kontrolka rychle blikat
5krát 3 sekundy po zapnutí signalizátoru a poté každých 10 minut, čímž signalizuje 

slabou baterii. Baterie by měla být vyměněna do 24 hodin.

PÉČE O SIGNALIZÁTOR GIZMO®

Všechny signalizátory GIZMO® byly navrženy tak, aby byly odolné vůči povětrnostním
vlivům. Je však důležité, aby po použití v extrémně vlhkých podmínkách byla jednotka

ponechána uschnout v místnosti.

POZNÁMKY

1. Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k 

poškození elektroniky.
2. Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.

3. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste signalizátor vypnout, když jej 
nepoužíváte. Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.

4. Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

VER 1.0

ÚVOD

Blahopřejeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru

Sonik® GIZMO®. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem

rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které obsahuje, vám

umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor GIZMO® dovede.

» Ruční režim zapnutí/vypnutí nebo automatického osvětlení při signalizaci
» Šest barevných kanálů (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
» 7 úrovní hlasitosti včetně tichého režimu
» Dodáváno s magnetickým držákem nebo háčkem
» Nastavení jasu (4 úrovně)
» Nastavení prodlevy (6 režimů)
» Tiché upozornění na vybití baterie
» Vyžaduje 3 ks AAA baterie

aktivuje. Stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí kdykoli během 30 sekund režim ztlumení 
opustíte.

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA PRO ROZŠÍŘENÍ

Je umístěna na spodní straně signalizátoru a je kompatibilní s většinou světelných 
kontrolek s konektorem 2,5 mm typu jack.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SIGNALIZÁTORU

Typ baterie: AAA 

Napětí baterie: 3 V

Pohotovostní proud (noční LED svítí) 0,15 mA 

Provozní proud (špičková úroveň): 150 mA 

Typ bezdrátového přenosu: AM

Provozní frekvence 

bezdrátového přenosu 

433,92 MHz Efektivní 

dosah pro bezdrátový 

přenos: 150 m 



SONIK SPORTS LTD. Si vyhrazuje si právo změnit nebo upravit obsah této příručky.



ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Sonik Sports Limited

Unit 3 Riverside Business Park Coniston Court
Blyth, Northumberland NE24 4RP

Tel +44 (0) 1670 798 910

PŘIJÍMAČ

SYNCHRONIZACE
SIGNALIZÁTORU

(TLAČÍTKO S)

LED KANÁLU

LED SVÍTILNA

LED ODPADNUTÍ

PAMĚŤ (TLAČÍTKO M)

SVÍTILNA (TLAČÍTKO T)

ZAČÍNÁME

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z 
pouzdra. Vložte 2 ks AAA 1,5 V baterie s ohledem na polaritu zobrazenou na 

připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál přijímače. 
Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li přijímač zapnout, stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky se postupně 

rozsvítí.    Chcete-li přijímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky budou 
blikat a ozve se zvuk z reproduktoru.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko V pro přepínání mezi 7 možnými 

úrovněmi hlasitosti.  Nejnižší nastavení hlasitosti je tichý režim.

VÝBĚR REŽIMU
Chcete-li vybrat režim přijímače, stiskněte tlačítko T pro přepínání mezi třemi následujícími 
režimy přijímače. Volba režimu se potvrdí po 2 sekundách.

3. Chcete-li vymazat synchronizovaný kanál, stiskněte a podržte tlačítko S, LED 

kontrolka kanálu změní jas z nízkého na vysoký. Chcete-li rychle vymazat všechny 
kanály, stiskněte a podržte tlačítko S po dobu dalších 5 sekund, dokud všechny LED 

jasně nebliknou 5krát

4. Když je vybrán zvolený kanál a je volný, aktivujte požadovanou signalizační hlavu 
otočením kolečka. Přijímač pípne a tím oznamuje, že párování je dokončeno.

5. Opakováním kroků 3 a 4 synchronizujte další signalizační hlavy s přijímačem.

6. Vypněte/zapněte přijímač nebo počkejte 5 sekund, než se přijímač vrátí do normální

funkce 

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Je-li aktivován, bude přijímač GIZMO® replikovat aktivaci a tón reproduktoru. 

Rozsvícená LED kontrolka kanálu zůstane svítit po dobu 20 sekund. Pokud je 
detekována signalizace odpadnutí, rozsvítí se bílá kontrolka odpadnutí a zazní nižší tón 

reproduktoru. Přijímač si bude pamatovat nastavení kanálu, hlasitosti a režimu, i když je
baterie odpojena nebo vyjmuta.

VÝSTRAHA PROTI KRÁDEŽI

Pokud přijímač zjistí, že byla signalizační hlava vypnuta, rozsvítí se LED kontrolka 

dotčeného kanálu a zazní zvukový signál přijímače. Tuto signalizaci lze

UPOZORNĚNÍ

Nezapínejte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí a zvířat.

Signalizátor, přijímač i bivakové osvětlení Sonik® GIZMO® uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte přístroje GIZMO® před pádem nebo nárazy.

OSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Veškerá elektronika přístrojů Sonik® GIZMO® byla navržena tak, aby byla odolná vůči
povětrnostním vlivům.

Po použití za silného deště je však důležité nechat jednotky řádně vyschnout v místnosti, s

odstraněnými ochrannými kryty.

VER 1.0
SONIK SPORTS LTD. si vyhrazuje si právo 
změnit nebo upravit obsah této příručky.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
REPRODUKTOR

ÚVOD

HLASITOST 
(TLAČÍTKO V)

PŘIPEVNĚNÍ ŠŇŮRKY

1) Světlo + zvuk

2) Světlo + zvuk + vibrace

3) Světlo + vibrace

FUNKCE SVÍTILNY

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci svítilny, stiskněte a podržte tlačítko T po 

dobu 2 sekund.

VYVOLÁNÍ POSLEDNÍHO ZÁZNAMU V PAMĚTI

Stiskněte tlačítko M a přijímač zobrazí poslední zaznamenané upozornění přijaté z 

vysílače signalizátoru

SYNCHRONIZACE

Váš signalizátor by měl být předem zaregistrován v přijímači. Nicméně, pokud byste chtěli 
změnit pořadí registrace nebo do přijímače přidat signalizátor, postupujte podle níže 
uvedených kroků.

deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka V.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Baterie přijímače – Pokud je zjištěno nízké napětí, budou čtyři bílé LED rychle blikat 

5krát 3 sekundy po zapnutí přijímače a jednou každých deset minut. Baterie by měla 
být vyměněna do 24 hodin.

Baterie signalizátoru – Pokud je zjištěno nízké napětí baterie signalizační hlavice, 
LED kanálu přijímače blikne rychle 5krát po aktivaci daného signalizátoru.

POZNÁMKY

1. Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k 
poškození elektroniky.

2. Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.

3. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste přijímač vypnout, když jej nepoužíváte. 
Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.

Made in P.R.C.

Blahopřejeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru

Sonik® GIZMO®. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit.

Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘIJÍMAČE

při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které

obsahuje, vám umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor GIZMO®

dovede.

1. Stiskněte a podržte tlačítko S na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí LED prvního kanálu

2. Opětovným stisknutím tlačítka S cyklicky přepínáte čtyři kanálové pozice. (Jasný svit 
LED = volný kanál, nízký svit LED = používaný kanál) K synchronizaci signalizační 

hlavy musí být kanál volný. (viz krok 3 níže, jinak přejděte ke kroku 4)

Typ baterie: AAA 
Napětí baterie: 3V

Spotřeba při vypnutí 0,03 mA 
Provozní proud (špičkový): 200 mA

Typ bezdrátového přijímače: AM

Provozní frekvence rádiového přijímače: 433 MHz 
Účinný dosah bezdrátového příjmu: 150 m
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