
 
Návod k použití – NGT signalizátor záběru   VX1 
 
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. Součástí dodávky signalizátoru je ochranné pouzdro ze syntetické kůže. 

Napájení zajišťuje 12V baterie typu 23A (není součástí balení). Pro optimální funkci a dlouhou výdrž 

doporučujeme používání alkalických baterií, například DURACELL MN21/23 (LRV08). 

1/ Instalace baterie  - na zadní straně vysuňte kryt baterie a vložte12voltovou baterii . Zasuňte zpět 
kryt baterie. 
2) Zapínání přístroje, 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) záběr - LED diody – symbolizují aktivitu signalizátoru 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                            
             
          
          
          
          
          
          
          
           
 
 
 
 
          
          
Dovozce a distributor:  
Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Praha 5  
E-shop:www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522 
Technická podpora: info@zfishingsport.cz                                                         
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