
Návod k použití – NGT signalizátor záběru   VC-2 + VX-2 
 

Kvalitní řada signalizátorů záběru, které se vyznačují velmi kvalitním provedením, moderním 

designem a spolehlivou elektronikou, to jsou základní charakteristiky těchto signalizátorů od anglické 

firmy NGT. Signalizátory jsou 100% voděodolné a nepochybně tak pracují i za těch nejsilnějších 

dešťů. 

1/ Instalace baterie - na zadní straně vysuňte směrem dolů kryt baterie a vložte12voltovou baterii. 
Zasuňte zpět kryt baterie. 

2) zapínání, vypínání přístroje - otočením kolečka  V doprava zapneme signalizátor, otočením 

doleva – dokud se neozve cvaknutí, vypínáme. 

3) nastavení hlasitosti - v pohotovostním režimu, otáčením kolečka V doprava zvýšíte hlasitost a 

naopak otáčením doleva jí snížíte.  

4) nastavení tónu - v pohotovostním režimu, otáčením kolečka T doprava, doleva  se požadovaný 

tón reguluje 

5) záběr - LED diody – symbolizují aktivitu signalizátoru 
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SPODNÍ ZDÍŘKA 
ve spodní části je 2,5mm zdířka 
k připojení svítícího swingeru  
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