
SIGNALIZÁTOR BLACK CAT– NÁVOD K POUŽITÍ 

Specifikace: 
Typ baterie: AAA; provozní napětí: 2 × 1,5 V; spotřeba v pohotovostním režimu: 0,040 mA; maximální 
spotřeba: 160 mA; typ přenosové modulace: AM; vysílací frekvence: 433 MHz. 

JAK SIGNALIZÁTOR POUŽÍVAT 

Zapnutí jednoty: 
Pro zapnutí signalizátoru držte tlačítko „V“ do té doby, než dioda třikrát zabliká a než uslyšíte tři 
pípnutí.Jednotka se potom zapne do pohotovostního režimu. 

Nastavení hlasitosti: 
Zatímco je jednotka v pohotovostním režimu, pro nastavení hlasitosti zmáčkněte tlačítko „V“. Je zde 
6 úrovní hlasitosti zahrnující úplné ztlumení. Výchozí nastavení je úroveň6. 

Volba tónu: 
Zatímco je jednotka v pohotovostním režimu, pro nastavení tónu zmáčkněte tlačítko „T“. Můžete 
si vybrat ze 7 tónů. 

Nastavení citlivosti: 
Zatímco je jednotka v pohotovostním režimu, pro nastavení citlivosti zmáčkněte tlačítko „S“. 
Následně uslyšíte pípnutí, které ukazuje úroveň citlivosti, např. jedno pípnutí pro úroveň 1, dvě 
pípnutí pro úroveň 2, atd. Signalizátor má 4 úrovně citlivosti. Výchozí nastavení je úroveň 4. 

Noční funkce: 
Barva nočního LED světla je stejná jako barva funkčního LED světla. Zmáčkněte tlačítko „T“ na 3 
sekundy, čímž zapnete noční poziční světlo. Pro vypnutí nočního pozičního světla zmáčkněte tlačítko 
„T“ na 2 sekundy. Když bude signalizátor v akci, poziční dioda se automaticky přepne na režim 
upozorňování. Po skončení akce se dioda zpět přepne do režimu nočního pozičního světla. 

Rychlé ztlumení: 
V režimu upozorňovánízmáčkněte tlačítko „S“ na 2 sekundy a zvuk se vypne. Pro opětovné zapnutí 
zmáčkněte tlačítko „V“ a držte do požadované úrovně. 

Ukazatel stavu baterie: 
Jednotka automaticky zaznamenává stav baterie v pohotovostním režimu. V případě, že napětí 
baterie není dostatečné, signalizátor Vás upozorní dvěma zvukovými signály. Baterie by měla být 
okamžitě vyměněna, abyste se ujistili, že jednotka pracuje normálně. Pokud baterie není včas 
vyměněna, bude jednotka pípat v intervalech 1 minuty do té doby, než bude baterie vyměněna. 

Funkce: 
Signalizátor využívá G-senzoru k rozpoznání pohybu prutu. Dle nastavené citlivosti na signalizátoru dá 
prut podnět k sepnutí alarmu. Pokud senzor zaregistruje pohyb prutu, LED dioda zabliká, ozve 
se pípnutí a signál bude přenesen do příposlechu. Dostane-li se prut do své původní pozice, zastaví 
se blikání i pípání. LED dioda bude ještě asi 10 sekund svítit. Po zhasnutí diody se jednotka opět 
uvede do pohotovostního režimu. Dle nastavené citlivosti signalizátor detekuje také pomalé pohyby 
vpřed a vzad. 
  



Vypnutí signalizátoru: 
Pro vypnutí jednotky zmáčkněte tlačítko „V“ na 2 sekundy.Dioda jednou zabliká a na 2 sekundy 
zapípá. Poté bude signalizátor vypnutý. 

Důležité informace: 
- Maximální provozní napětí by nemělo přesáhnout 5 V; jinak můžete způsobit škody ve vnitřní 
elektronice. 
- Každá jednotka bude pracovat a reagovat pouze, pokud je spárovaná s příposlechem. 
- Signalizátor si automaticky ukládá nastavení. V případě výměny baterie bude znovu nastavené 
poslední nastavení.  
- Abyste ušetřili energii, měla by jednotka být vypnuta a baterie by měla být vyndaná, pokud 
se signalizátor nepoužívá delší dobu. 
- Abyste dosáhli očekávaného výsledku, používejte kvalitní baterie. 
 
 


