
 
 
Návod k obsluze signalizátorů záběrů MIVARDI EASY Camo 

 

 
Ovládání signalizátorů: 
1. Signalizátor zapněte hlavním vypínačem (umístěn na čelní stěně).  
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá tlačítkem „V“ (4 kroky hlasitosti). 
3. Výška tónu se reguluje tlačítkem „T“ (4 výšky tónu).  
4. Po ukončení rybolovu vždy vypněte signalizátor hlavním vypínačem. 

 

 
 

Záběr je signalizován zvukově i světelně pomocí LED diody. Záběrová dioda bliká během 
záběru a paměťová pokračuje ve svícení ještě cca 2 vteřiny po zastavení pohybu vlasce. 

Ve spodní části je umístěn konektor pro připojení dálkového příposlechu nebo svítícího 
swingeru. 

Signalizátory Mivardi mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který 
zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu 
vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit. 

Signalizátor EASY Camo jsou napájeny 12V baterií. Při její výměně vysuňte kryt na zadní 
straně signalizátoru a vložte / vyjměte baterii.  Po výměně baterie kryt znovu zavřete.  

Doporučujeme používat kvalitní baterie (např. alkalické). Při ponechání baterií 
v signalizátoru velmi dlouhou dobu může dojít k úniku látky, která může výrobek uvnitř 

poškodit (např. zoxidování kontaktů). Proto doporučujeme např. přes zimu baterie ze 
signalizátoru vyjmout. 

Záruční list 
Na signalizátor je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě 
reklamace je nutné předložit řádně vyplněný tento záruční list a doklad o zakoupení. Záruka 
se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo 
vadou použitých materiálů. 
 
Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky ve smyslu NV č. 616/2006 o 
elektromagnetické kompatibilitě a NV. 481/2012 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 
 

Záruka se nevztahuje: 
- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je viditelné vnější poškození 

způsobené hrubým nebo neopatrným zacházením.   
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky. 
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného 

příslušenství. 
- na vybité baterie  
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení 
 
Před tím, než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a 
zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.  
 
Typ výrobku ………………………………………………....………………………………… 
 
Datum prodeje …………........ Razítko a podpis prodejce……………………………………. 
 
Adresa zákazníka ………………………………………………………………...…................. 
 
……………………………………………………………………………....…………..……... 
 
Záruční záznamy ……………......…………………..…………………………………………. 
 

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE! 
 
Výrobce:           Reklamační oddělení a servis:                          
FISH – PRO s.r.o.        FISH - PRO s.r.o. Tel: 583 431 886 
Tlustého 2401/4            Třebovská 47  Fax: 583 431 887 
193 00 Praha 9   789 85 Mohelnice E-mail:servis@fish-pro.cz   
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