
INSTALACE BATERIÍ:
Nainstalujte 12V baterii do každého hlásiče a 3× AAA 1,5V baterii do přijímače 

posunutím krytu baterie na zadní straně každé jednotky. 

PÁROVÁNÍ SIGNALIZÁTORŮ A PŘIJÍMAČE:
Na vypnutém přijímači zmáčkněte a podržte boční kódovací tlačítko (3). 

Současně zapněte přijímač (rozsvítí se dioda). Opětovným mačkáním 

kódovacího tlačítka (3) si vyberte požadovanou barvu. Poté „zapípejte“ 

signalizátorem. Příposlech vydá zvukový signál, který potvrdí úspěšné 

spárování. 

DOSAH:
100–150 metrů, podle okolností terénu.

INDIKACE SLABÉ BATERIE:
Když bude baterie v signalizátoru slabá, ozve se krátký zvukový signál 

doprovázený blikáním LED kontrolky. Když bude slabá baterie přijímače, ozvou 

se opakované krátké zvukové signály.

NOČNÍ POZIČNÍ SVĚTLO (HLÁSIČE):
Ujistěte se, že je hlásič zapnutý. Poté dlouze držte tlačítko S (3) a současně 

krátce stiskněte tlačítko T (4).

ÚDRŽBA:
Po každém použití otřete hlásiče i přijímač. Odstraňte vlhkost a nečistoty 

kouskem čisté suché látky. Při delším nepoužívání vyjměte baterie.

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU:
1 Zapnutí/vypnutí – zmáčkni a podrž 

3 sekundy 
2 Ovládání hlasitosti – krátce stiskni 

pro změnu úrovně (5 možností)
3 Nastavení citlivosti – 4 možnosti 
4 Nastavení tónu – 4 možnosti 
5 LED dioda 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘIJÍMAČ:
1 Zapnutí/vypnutí – zmáčkni 

a podrž 3 sekundy 
2 Ovládání hlasitosti - krátce 

stiskni pro změnu úrovně 
(5 možností včetně vibrace)

3 Kódovací tlačítko 
4 Barevné LED diody 

 Dovozce a distributor:
Zfi shing Sport Wholesale s.r.o., Za Mototechnou 1375/7, 155 00, Praha 5

E-shop: www.zfi shingsport.cz, tel. 235 311 522
Technická podpora: info@zfi shingsport.cz

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU PŘIJÍMAČ

sada signalizátorů záběru
2+1 (3+1)
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BATTERY INSTALATION:
Install a 12V battery to each Bite Alarm and 3× AAA 1,5V battery to Receiver by 

sliding down the battery cover plate on the back of each unit. 

SYNCHRONISING BITE ALARMS WITH RECEIVER:
Make sure that receiver is OFF. Then press and hold Code button 

(3). At the same time turn ON the receiver (There will be light). 

Choose your demanded colour by repeatedly pressing Code button (3). 

Then simulate bite and „beep“ with alarm. Receiver will make sound signal 

to confi rm match is completed. 

RANGE:
100–150m, depend on surrounding conditions

LOW BATTERY DETECTION FUNCTION:
The alarm will warn you with short „beep“ when batteries of the alarm are weak 

with latching LED on, until LED off . The receiver will warn you with short „beep“ 

constantly when the batteries are weak.

NIGHT LIGHT FUNCTION ON BITE ALARMS:
Make sure that power is ON. Then press and hold button S (3) and at the same 

time click on button T (4). 

MAINTENANCE:
Wipe alarms and receiver units after each use. Remove moisture and debris 

with a dry clean cloth. For long storage periods remove batteries.

USER MANUAL

Importer & distributor
Zfi shing Sport Wholesale s.r.o.

Za Mototechnou 1375/7, Prague, Czech rep.
www.zfi shingsport.com

BITE ALARM RECEIVER

BITE ALARM:
1 Power ON/OFF

– press and hold 3 sec.
2 Volume Switch – click for volume 

adjust (5 levels)
3 Sensitivity Switch – 4 options 
4 Tone Switch – 4 options 
5 LED diod

RECEIVER:
1 Power ON/OFF 

– press and hold 3 sec.
2 Volume Switch

– click for volume adjust 
(5 levels including vibrations)

3 Code Button
4 Multicolor LEDs 

Bite alarm set  2+1 (3+1)


