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Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového 
signalizátoru Sonik® SKS. Jsme si jisti, že vám bude mnoho 
let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli 
přečtení této příručky. Doporučení, které obsahuje, vám 
umožní využít váš signalizátor SKS tím nejlepším způsobem. 

 

Začínáme 

Instalace / výměna baterie 

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte 
jej z pouzdra. Opatrně vložte 2 baterie AAA 1,5 V 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 

Signalizátor zapnete stisknutím a podržením tlačítka V. LED kontrolky 
bliknou třikrát a zazní zvuková sekvence s vysokým vzestupným tónem. 
Pro vypnutí signalizátoru stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky 
jednou bliknou a zazní sestupná tónová sekvence. 

 
Ovládání hlasitosti 

Pro zvýšení hlasitosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V, kterým lze 
procházet 6 úrovněmi nastavení hlasitosti. Z reproduktoru bude znít 
zvolená úroveň hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tichý režim. 

 
Nastavení tónu 

Chcete-li změnit tón, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T, kterým lze 
procházet 7 dostupných nastavení tónu. Z reproduktoru se bude ozývat 
vybraný tón. 

 
Nastavení citlivosti 

Pro změnu citlivosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S, kterým lze 
procházet 4 dostupné nastavení citlivosti. Reproduktor zazní 1–4krát pro 
potvrzení výběru. Nastavení citlivosti 4 je nejvyšší nastavení a signalizace 
se spustí při pohybu pouze o 3,5 mm. 

 
Výstupní zásuvka pro rozšíření 
Je umístěna na spodní straně signalizátoru a je kompatibilní s většinou 
světelných indikátorů s konektorem 2,5 mm typu jack 

 
Funkce při použití 

Signalizátor SKS si pamatuje nastavení hlasitosti, tónu a citlivosti, dokud 
není baterie odpojena nebo vyměněna. LED kontrolky zůstanou 
rozsvícené po dobu 15 sekund po aktivaci pohybu vpřed i odpadnutí. 
Signalizátor vydá alternativní tón pro odpadnutí a rozsvítí se bílá 
kontrolka LED odpadnutí. 

Noční svit LED 

Chcete-li aktivovat funkci nočního svitu LED, stiskněte a přidržte tlačítko T. 

LED kontrolky pod kolečkem se rozsvítí nízkým jasem. 

Stisknutím a podržením tlačítka T deaktivujete funkci nočního svitu LED. 

Upozornění na vybití baterie 

Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, bude hlavní LED signalizátoru 
rychle blikat 5krát jednou za 10 minut, čímž signalizuje vybití baterie. 

Péče o váš signalizátor SKS 

Všechny signalizátory SKS byly navrženy tak, aby byly odolné vůči 
povětrnostním vlivům. Je však důležité, aby po použití v extrémně vlhkých 
podmínkách byla jednotka ponechána uschnout v kryté místnosti. 

 

Poznámky 

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

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

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

 
Technická specifikace signalizátoru      
Typ baterie: R03P/AAA Pracovní proud: 100 mA 
Napětí baterie: 1,5 V x2 Typ bezdrátového přenosu: AM 
Proud v pohot.režimu: 0,040 mA Prov.frekvence vysílače: 433 MHz 

 
           

 

  
 

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

Signalizátor, přijímač i bivakové osvětlení SKS uchovávejte mimo dosah dětí 
Chraňte přístroje SKS před pádem nebo nárazy. 

 

OSUŠENÍ PO POUŽITÍ 
Veškerá elektronika přístrojů SKS 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 

 

  Made in P.R.C. 
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SIGNALIZÁTOR 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Zap/Vyp Ovládání hlasitosti (V) 

Nastavení tónu (T) 

Nastavení citlivosti (S) 

Výstupní zásuvka 2,5 mm Jack 
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Začínáme 

Instalace / výměna baterie 

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte 
jej z pouzdra. Vložte opatrně 1 x baterii PP3 9V s ohledem na polaritu 
zobrazenou na připojovacích kontaktech. Nasaďte kryt baterií a ujistěte 
se, že správně zapadl na své místo. 

Zapnutí / vypnutí 
Chcete-li přijímač zapnout, posuňte zadní vypínač napájení do polohy 
„on“. Čtyři LED kontrolky budou postupně blikat a reproduktor zazní 
pětkrát. Chcete-li přijímač vypnout, posuňte zadní vypínač do polohy „off“ 

Ovládání hlasitosti 
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko V, kterým lze procházet 6 
úrovní nastavení hlasitosti. Z reproduktoru bude znít zvolená úroveň 
hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tichý režim. 

Nastavení tónu 
Chcete-li změnit tón, stiskněte tlačítko T, kterým lze procházet 7 
dostupných nastavení tónu. Z reproduktoru se bude ozývat vybraný 
tón. 

 

Výběr vibračního režimu 
Stisknutím tlačítka režimu vibrace můžete procházet následující režimy 
přijímače 

1. Světlo + zvuk 

2. Světlo + zvuk + vibrace 

3. Světlo + vibrace 

Spárování signalizátoru SKS s přijímačem 

Váš signalizátor by měl být předem zaregistrován v přijímači. Pokud však 
chcete změnit registraci nebo přidat k přijímači čtvrtý signalizátor; 
postupujte podle níže uvedených kroků. 

Sejměte kryt tlačítka S a použijte tenký, ale tupý nástroj ke stisknutí 
tlačítka S. 

2. Stisknutím tlačítka S můžete procházet čtyřmi dostupnými pozicemi 
kanálů (jasný svit LED = volný kanál, nízký svit LED = použitý kanál). 
Aby bylo možné signalizátor spárovat, musí být kanál volný (viz krok 
3 níže, jinak přejděte ke kroku 
4). 

 
Chcete-li smazat spárovaný kanál, vyberte kanál pomocí tlačítka S. 
Poté stiskněte a podržte tlačítko S, dokud LED nezmění svit z nízkého 
na vysoký jas. Pro rychlé vymazání všech kanálů stiskněte a podržte 
tlačítko S na delší dobu, než budou všechny LED kontrolky kanálů 
svítit jasně. 

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

 

Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4 a synchronizujte s přijímačem další 
signalizační hlavice podle potřeby.  

 

6. Vypněte / zapněte přijímač nebo počkejte 15 sekund, než se přijímač 
vrátí do normální funkce. 

Nasaďte pryžový kryt tlačítka S. 

 

Funkce při použití 
Když je aktivován, bude přijímač SKS replikuje aktivaci hlavy signalizátoru. 
Aktivovaná LED kontrolka kanálu zůstane rozsvícená a bude blikat po dobu 
20 sekund pro pohyb vpřed i odpadnutí. Když a je detekováno odpadnutí, 
ozve se z reproduktoru nízký tón. Přijímač si zapamatuje nastavení kanálu, 
hlasitosti, tónu i režimu, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta. 

 

Upozornění na vybití baterie 
Pokud je při zapnutí zjištěno nízké napětí baterie, budou po spouštěcí 
sekvenci LED všechny LED 5krát blikat. Všechny LED diody budou 
blikat 5krát jednou za 10 minut, aby tak signalizovaly slabou baterii. 

 

Poznámky 
• Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 10 V, jinak by mohlo dojít k 

poškození elektronických součástí. 

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

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

• Pro nejlepší výkon doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. 

 

Technická specifikace signalizátoru     

Typ baterie: 6F22/PP3  
Napětí baterie: 9 V  
Spotřeba při vypnutí: 0 mA  
Pracovní proud: 100 mA  
Typ bezdrátového přenosu: AM 
Provozní frekvence rádiového vysílače: 433 MHz 

Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru 
Sonik® SKS. 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 SKS 
dovede. 

Vyvolání posledního záznamu v paměti 
Stiskněte tlačítko M a přijímač zobrazí poslední zaznamenané 
upozornění přijaté z vysílače signalizátoru. 

 

VER 1.1 
SONIK SPORTS LTD. si vyhrazuje právo 

změnit či upravit obsah této příručky. 
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PŘIJÍMAČ 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Zap/Vyp posuvný spínač (vzadu) 

Režim synchronizace (S) 

Ovládání hlasitosti (V) 

Nastavení tónu (T) 

Vyvolání paměti (M) 

Vibrační režim 


