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VYPNUTO (páčka uprostřed)

ZAPNUTO (páčka nahoře)

FUNKČNÍ TLAČÍTKO (páčku stlačit dolů)

REGULACE CITLIVOSTI
- vpravo nejvyšší citlivost s rozlišením směru 
- vlevo snižování citlivos�
- zcela vlevo = ultra vysoká citlivost s krokem cca 1,4mm 
  (bez rozlišení směru)
Knoflík "S" slouží také pro výběr barvy LED - viz. níže.

REGULACE VÝŠKY TÓNU
- vpravo nejvyšší tón
- vlevo nejnižší tón

REGULACE HLASITOSTI
- vpravo nejvyšší hlasitost
- zcela vlevo zvuk vypnut
Knoflík "V" slouží také pro nastavení jasu LED - viz. níže.

RGB LED signalizace
s rozlišením
směru odvíjení 
vlasce a pamě�

ZVUKOVÁ 
signalizace

KONEKTOR
pro připojení
swingeru

MUTE (dočasné vypnu� zvuku)

Zapnu� funkce MUTE (umlčení):

1) vypněte signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
2) krátce s�skněte páčku dolů (poloha FC)
3) ihned poté znovu zapněte  (páčka nahoru, poloha ON)

Vypnu� funkce MUTE:

Krátce vypněte signalizátor (cca 2 vteřiny, poloha OFF). 
Funkce se zruší.

Zapnu� funkce NOC:

1) vypněte signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
2) třikrát krátce po sobě s�skněte páčku dolů (poloha FC). 
Nahoře se slabě rozsví� zelená poziční dioda.
3) ihned poté znovu zapněte  (páčka nahoru, poloha ON)

1) vypněte signalizátor (páčka doprostřed, poloha OFF)
2) páčku přepínače s�skněte dolů (poloha FC) a držte 2 sek. 
Po chvíli začnou "běhat" signalizační LED.
Nyní otáčením knoflíku "S" lze vybrat barvu.
Otáčením knoflíku "V" lze nastavit jas LED.

Vypnu� funkce výběru barvy LED a jasu LED:

Stejný postup jako pro zapnu� funkce, nebo rovnou
zapnout signalizátor (páčka nahoru, poloha ON).

Výměna baterií se provádí 
odšroubováním aretační 
ma�ce a otevřením zadního víčka.
Baterie: 2 ks LR03 (AAA). 
Použijte pouze kvalitní 
alkalické nebo lithiové baterie.

FLACARP

F1

KOLÍSAVÝ TÓN PŘI RYCHLÉ JÍZDĚ

Na rychlé odvíjení vlasce (jízda) signalizátor upozorní
kolísavým tónem. Tato funkce je rybáři vítána, proto je 
od výrobce nastavena jako výchozí.
Pokud ale upřednostňujete klasický, jednoduchý táhlý tón,
můžete funkci kolísavého tónu vypnout:

Vypnu� funkce kolísavého tónu při jízdě:

NOČNÍ POZIČNÍ LED (NOC) 

Vypnu� funkce NOC:

Stejný postup jako pro zapnu� funkce.
Nebo krátce vypněte signalizátor (cca 2 vteřiny, poloha OFF). 
Funkce se zruší.

NASTAVENÍ BARVY A JASU LED (RGB)
Zapnu� funkce RGB:

10x rychle po sobě stlačte tlačítko do polohy FC.
Ozve se krátký tón, funkce je vypnuta.
Pro opětovné zapnu� použijte stejný postup.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE

Zapnu� přijímače:

1) stlačte tlačítko ON/OFF na 1 sek.
2) ozve se dvojitý krátký tón, probliknou LED směrem 
doprava, LED BAT. signalizuje stav baterie

1) současně s�skněte a držte 1sek. tlačítka PLUS a MÍNUS
2) rozsví� se bílá LED na pozici číslo 1
3) tlačítky PLUS a MÍNUS nakrokujte na pozici, kam
chcete nový hlásič uložit. Protočte kladku signalizátoru, 
ten vyšle signál, přijímač si jej uloží. Spárování je ukončeno. 

Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým 
rozsvícením červené LED na dané pozici (1 - 6).

DOSAH PŘÍPOSLECHU

SPÁROVÁNÍ SE SIGNALIZÁTOREM

Pokud se při spárování ozve hluboký tón a stále sví�
bílá LED (signalizátor nebyl spárován), je pozice již obsazena,
nebo je tentýž signalizátor již v pamě� uložen.

Stejným způsobem lze párovat i další příslušenství (alarmy).

VYMAZÁNÍ SIGNALIZÁTORU Z PAMĚTI

1 2 3 4 5 6

BAT. / ALARM

Červená LED 
signalizuje slabou 
baterii

Šes�kanálová
RGB LED signalizace
s pamě�.
Zobrazuje shodnou
barvu, jaká je
nastavena na signalizátoru.

Výměna baterií se provádí vysunu�m víčka na zadní straně přijímače.
Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Použijte pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie.

ZVUKOVÁ 
signalizace

LED BAT. (stav baterie):
zelená LED - baterie OK
červená LED - slabá baterie

LED ALARM (střídavě bliká
při alarmu z externích čidel)

Regulace hlasitos� (tlačítka PLUS a MÍNUS)
Zapínání vibrací (podržte tlačítko PLUS  1 sek.)
Vypínání vibrací (podržte tlačítko MÍNUS  1 sek.)
Krokování v párovacím režimu (viz. níže)

otvor pro provlečení šňůrky na krk

Tlačítko ON/OFF pro zapnu� a vypnu�
přijímače. 
Pro zapnu� / vypnu� stlačte na 1 sek.

Krátkým s�skem lze kontrolovat stav
přijímače a baterie (pokud je přijímač zapnut, 
rozsví� se krátce LED BAT.)

Vypnu� přijímače:

1) stlačte tlačítko ON/OFF na 1 sek.
2) ozve se táhlý hluboký tón, probliknou LED směrem doleva

1) s�skněte současně boční tlačítka PLUS a MÍNUS
2) rozsví� se bílá LED na pozici číslo 1
3) tlačítky PLUS a MÍNUS nakrokujte na pozici, kterou
chcete vymazat (uvolnit).
4) s�skněte a držte 1 sek. tlačítko MÍNUS. Vymazáno.

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU

PŘIJÍMAČ PŘÍPOSLECHU

Naše signalizátory jsou vybaveny velmi výkonným vysílačem příposlechu s dosahem až 1,5km ve volném prostoru.
Dosah je zde předimenzován proto, aby se signál šířil dobře i přes překážky, hráze a terénní nerovnos�, které dosah
výrazně zkracují. Náš příposlech bude proto spolehlivě fungovat i v místech, kde mohou jiné signalizátory selhávat.
Pokud jste v místě terénních nerovnos� nebo překážek, pro dosažení maximálního dosahu mějte přijímač co nejvýše, 
nejlépe zavešený na šňůrce na krku, popř. postavený na stole. 

Na výrobky FLACARP je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním 
v rozporu s �mto návodem, na nepřiměřené mechanické poškození, na poškození vlivem vytečených baterií, chemických
látek, vysoké teploty a jiné poškození, které bylo způsobeno nepřiměřeným namáháním a v rozporu s účelem použi�.

TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
Kontakt: Tomáš Flajzar, tel.: +420 731 11 51 51 , email: tomas@tfe.cz 

www.flacarp.com

VÝROBCE, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA

eshop, návody, videa:

Sada signalizátoru záběru s příposlechem
FLACARP F1 a přijímač RFX

Vážený rybáři,

    děkuji, že jste si zakoupil náš výrobek - signalizátor záběru nové české 
značky FLACARP.
Výrobky pro Vás s největší péčí vyrábíme tady v České republice. Můžete Vám 
tedy poskytnout ten nejlepší servis a pružně reagovat na Vaše požadavky.

Když jsem přemýšlel, co Vám po dlouhé odmlce nabídnout, chtěl jsem, aby 
to byl výrobek vyjímečný svými parametry. Do jaké míry se to povedlo, to 
posoudíte až Vy, rybáři, ale dovolte mi výčet několika důležitých vlastnos�, 
kterými signalizátory záběru FLACARP vynikají:

1) v první řadě je to nový, vysoce citlivý snímač odvíjení vlasce, který je 
schopen vyhodno�t posun již od 1,4mm. Díky regulaci citlivos� si posun 
můžete nastavit v širokém rozsahu až do více jak 14cm. 
2) díky velmi pevnému materiálu má výrobek vysokou mechanickou 
odolnost. U některých výrobků krabičky praskají při pouhém dotažení ve 
stojanu nebo vidličce. To se u výrobků FLACARP stávat nebude.
3) dosah příposlechu je zde až 1500 metrů ve volném prostoru.  Ne proto, 
aby se rybář natolik vzdálil od svých prutů, ale výkonný vysílač zaručí dobrý 
přenos i přes hráze a terénní nerovnos� v místech, kde jiné výrobky selhávají.
4) Pro napájení jsem použil výkonné, přitom běžné baterie AAA (LR03).
Takže nejen, že vydrží ve výrobku velmi dlouho, ale nebudete mít problém
s jejich sháněním. Výměna baterií je navíc velmi jednoduchá, stačí povolit
ma�ci dole u šroubu. Není potřeba šroubovák.
5) Snímací kladka, přes kterou se odvíjí vlasec, vyrábíme z velmi pevného 
materiálu a je opatřena kovovou oskou, takže se ani při rychlých otáčkách 
"nezapeče" ani nerozřízne.
6) Výrobky FLACARP jsou vybaveny výkonnou RGB LED signalizací záběru s
možnos� změny barvy a jasu. V noci si tedy můžete intenzitu svitu LED snadno
snížit na minimum, naopak ve dne zvýšit.

Rádi bychom naše výrobky i nadále vylepšovali, proto uvítám Vaše připomínky,
náměty i zkušenos� z provozu.
Jsem Vám k dispozici na emailu tomas@�e.cz nebo na čísle +420 731 11 51 51.

      Děkuji Vám a Petrův zdar !
                                                                                        Tomáš Flajzar
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