




Poznámka

Příposlech RMX-Pro dodávaný v sadě 3+1 je předem naprogramován na hlásiče dodávané v sadě.

Pro-Sync. Funguje, když hlásiče jsou již spojeny/spárovány s příposlechem. Pak příposlech automaticky mění svůj tón a barvu 
LED diod poté, co byly nastaveny nebo změněny na hlásiči a došlo k jeho aktivaci.

Pro-Sec. Prostřednictvím příposlechu vizuálně i zvukově upozorní rybáře, že hlásič byl vypnut. Příposlech bude nepřetržitě pípat a 
blikat odpovídající LED diodou po dobu 30 sekund, což upozorňuje rybáře na vypnutí hlásiče.

Párování hlásičů s příposlechem

1. Ujistěte se, že všechny hlásiče a příposlech jsou zapnuty.

2. Nyní vymažte paměť. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, všechny bílé LED diody 3x zablikají a následně  
 můžete tlačítko pustit.

3. Nyní znovu stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 3 sekund, první LED dioda na příposlechu se rozsvítí a následně  
 můžete tlačítko pustit.  Pokud se chcete dostat na jinou pozici na příposlechu, jednoduše rychle stiskněte znovu resetovací  
 tlačítko, čímž se budete posouvat se svítící LED diodou přes celou škálu na příposlechu.

4. Nyní aktivujte hlásič, který chcete s touto pozicí na příposlechu spárovat. LED dioda na příposlechu zabliká, jakmile aktivujete  
 hlásič, což značí, že spojení bylo uloženo.

5. Rychlým stisknutím resetovacího tlačítka se posunete na další LED diodu na příposlechu, která se rozsvítí. Aktivujte další hlásič, 
 který chcete s touto pozicí na příposlechu spárovat. Tento postup opakujte, dokud nebudou všechny hlásiče spárovány s  
 příposlechem.

6. Jakmile budete mít všechny hlásiče spárované s příposlechem, vypněte příposlech a následně znovu zapněte. Nyní by všechno 
 mělo být uloženo v paměti a připraveno k použití. (Před použitím raději zkontrolujte)

Péče o hlásiče a příposlech. Doporučujeme starat se o výrobek a čistit jej v případě potřeby. Používejte pouze měkký hadřík a 
teplou vodu pro vnější čistění produktu. Neponořujte jej do vody a nedopusťte, aby voda vnikla do prostoru baterií. Vždy se ujistěte, 
že výrobek je zcela suchý, než jej znovu uklidíte. Vyhněte se jeho skladování na mokrých a vlhkých místech a v případě delšího 
nepoužívání vyjměte baterie. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani žádné čistící prostředky k údržbě a čistění tohoto produktu.

Prosíme, uschovejte si doklad o koupi. Ten je potřeba v případě jakýchkoliv nešťastných událostí a problémů. V takových případech 
kontaktujte vždy přímo prodejce. 


