
Signalizátor záberu s príposluchom  
FLACARP X7 a prijímač RX7

NÁVOD

PRAVÉ 
ČESKÉ 
PÍPAČE

Ďakujeme, že ste si zakúpili signalizátory značky FLACARP.

Tieto  rýdzo české výrobky odrážajú potreby moderného rybára a spájajú 
tak najmodernejšiu elektroniku s tými najlepšími materiálmi pri zachovaní 
praktickosti a vysokej spoľahlivosti. Celý vývoj a výroba je v susednej Českej 
republike, a preto Vám môžeme ponúknuť skvelé služby aj servis a rýchlu 

reakciu na Vaše požiadavky.
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RGB LED  STĹPEC
Signalizuje záber a smer odvíjania 
vlasca s pamäťou.

ČERVENÁ LED
Trvalé svietenie alebo blikanie 
signalizuje slabú batériu (viac na 
strane 5).

TLAČÍDKO FC (funkcia)
Ovládanie ďalších funkcií ( MUTE, 
pozičná LED, viď. neskôr).

ZVUK
Akustická signalizácia záberu 
a funkcií.

KONEKTOR
Na pripojenie swingera.

VÝMENA BATÉRIÍ
Robí sa odskrutkovaním aretačnej 
matice a otvorením zadného krytu. 

REGULÁCIA CITLIVOSTI
 ■ Vpravo najvyššia citlivosť 
(najjemnejšie potiahnutie vlasca).
 ■ Vľavo najnižšia citlivosť (najdlhšie 
potiahnutie vlasca).
 ■ Gombík „S“ slúži taktiež na výber 
farby LED – viď. neskôr.

REGULÁCIA VÝŠKY TÓNU
 ■ Otočením vpravo zvýšite tón.
 ■ Otočením vľavo znížite tón.
 ■ Gombík „T“ slúži taktiež na 
nastavenie jasu LED – viď. neskôr.

REGULÁCIA HLASITOSTI
 ■ Otočením vpravo zvýšite hlasitosť.
 ■ Otočením vľavo znížite hlasitosť.

HLAVNÝ VYPÍNAČ 
 ■ ON – zapnuté (páčka hore).
 ■ OFF – vypnuté (páčka dole).

HLAVNÁ NOSNÁ SKRUTKA

Batérie: 2 ks LR03 (AAA). Použite výhradne iba kvalitné alkalické alebo lithiové batérie (2x 1,5V).
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Zapnutie / vypnutie signalizátora X7:

 ■ Zapnutie signalizátora: Prepnite prepínač do polohy ON (páčka nahor).
 ■ Vypnutie signalizátora: Prepnite prepínač do polohy OFF (páčka dole).

MUTE (dočasné vypnutie zvuku a vysielania):

Zapnutie funkcie MUTE (umlčanie):
 ■ Krátko stlačte funkčné tlačidlo FC.
 ■ Funkcia MUTE  je signalizovaná blikaním strednej LED.

Ukončenie funkcie MUTE:
Funkcia sa zruší automaticky po 30 sek. od posledného potiahnutia vlasca, alebo sa dá 
vypnúť opakovaným krátkym stlačením tlačidla FC.

Nočná pozičná LED (NOC):

Zapnutie funkcie NOC:
 ■ Stlačením tlačidla FC po dobu 2 sek.
 ■ Zapnutie (vypnutie) funkcie NOC signalizované krátkym zvukovým signálom 
(pípnutím).
 ■ Hore sa slabo rozsvieti zelená pozičná dióda.

Ukončenie funkcie NOC:
Rovnaký postup ako pri zapnutí funkcie. Funkciu je možné vypnúť aj vypnutím 
signalizátora (páčka vypínača do polohy OFF).

Nastavenie farby a jasu RGB LED, úplné vypnutie LED (diskrétny režim):

Zapnutie funkcie RGB:
 ■ Stlačenie tlačidla FC po dobu 5 sek.
 ■ Po chvíli začnú „behať“ signalizačné LED.
 ■ Následne otáčaním gombíka „S“ pôjde vybrať požadovanú farbu LED.
 ■ Otáčaním gombíka „T“ ide nastaviť jas LED alebo úplné vypnutie LED.

Ukončenie funkcie výberu farby LED a jasu LED:
Funkciu ide vypnúť krátkym stlačením tlačidla FC alebo vypnutím signalizátora (páčka 
vypínača do polohy OFF).

Kolísavý tón pri rýchlej jazde:

Rýchle odvíjanie vlasca ja signalizované ťahavým spojeným tónom. Je možné aktivovať 
výraznejšiu signalizáciu rýchleho odvíjania vlasca (jazda) kolísavým tónom:

Zapnutie (vypnutie)  kolísavého tónu pri „jazde“:
 ■ 10x rýchlo po sebe stlačte tlačidlo  FC.
 ■ Ozve sa zvukový signál a nazeleno blikne prostredná LED.
 ■ Rovnaký postup použite pre vypnutie funkcie.
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KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÉ RGB 
LED
LED signalizácia jednotlivých 
kanálov (možné uložiť až 12 
zariadení). Zobrazuje zhodnú 
farbu LED ako je nastavená na 
signalizátore.

MULTIFUNKČNÁ LED
Zobrazuje:

STAV BATÉRIE
 ■ ZELENÁ = batéria OK.
 ■ ČERVENÁ = slabá batéria.

VÝSTRAHU ALARMU
 ■ Striedavo bliká pri alarme z 
externých čidiel.

ZVUK
Akustická signalizácia záberu.

PÚTKO
Kvôli prevlečeniu šnúrky na krk.

MULTIFUNKČÉ TLAČIDLÁ  +/-
 ■ Regulácia hlasitosti (tlačidlá PLUS 
a MÍNUS).
 ■ Zapínanie vibrácií (podržte 
tlačidlo PLUS 1 sek.).
 ■ Vypínanie vibrácií (podržte 
tlačidlo MÍNUS 1 sek.).
 ■ Krokovanie v párovacom režime 
(viď. nižšie).

Tlačidlo ON/OFF
 ■ Pre zapnutie / vypnutie stlačte na 
cca 1 sek.
 ■ Krátkym viac-stlačením môžete 
ovládať až 4 svetlá FLACARP (viď. 
Popis funkcií).

VÝMENA BATÉRIÍ
Výmena sa robí vysunutím krytu na 
zadnej strane prijímača.

Batérie: 2 ks LR03 (AAA). Používajte 
len  kvalitné alkalické alebo líthiové 
batérie (2x 1,5V).
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Zapnutie / vypnutie prijímača:

Zapnutie prijímača:
 ■ Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
 ■ Ozve sa dvojitý krátky tón, prebliknú LED smerom doprava, LED BAT signalizuje stav 
batérie (zelená LED = batéria v poriadku).

Vypnutie prijímača:
 ■ Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
 ■ Ozve sa ťahavý hlboký tón, prebliknú LED smerom doľava.

Spárovanie so signalizátorom (alebo príslušenstvom):

 ■ Súčasne stlačte a držte 1 sek. tlačidlá PLUS a MÍNUS.
 ■ Rozsvieti sa biela LED na pozícii číslo 1.
 ■ Tlačidlami PLUS a MÍNUS choďte na pozíciu, kam chcete nový hlásič uložiť. Pretočte 
kladku signalizátoru, ten vyšle signál, prijímač si ho uloží. Spárovanie je ukončené.

Pokiaľ sa pri spárovaní ozve hlboký tón a stále svieti biela LED (signalizátor nebol 
spárovaný), je pozícia už obsadená, alebo je tento signalizátor už v pamäti uložený. 
Rovnakým spôsobom ide párovať aj ďalšie príslušenstvo (alarmy). K dispozícii máte 
až 12 kanálov, na každú LED 2 zariadenia. Prvá šestica svieti pri ukladaní do pamäte 
nabielo LED, druhá šestica načerveno LED.

Vymazanie signalizátora z pamäti:

 ■ Stlačte súčasne bočné tlačidlá  PLUS a MÍNUS.
 ■ Rozsvieti sa biela LED na pozíciu číslo 1.
 ■ Tlačidlami PLUS a MÍNUS choďte na pozíciu, ktorú chcete vymazať (uvoľniť).
 ■ Stlačte a držte 1 sek. tlačidlo MÍNUS = Vymazané.
 ■ Vymazanie je signalizované hlbším tónom a krátkym rozsvietením červenej LED na 
danej pozícií (1 - 6).

Rozlíšenie padáku pri príposluchu:

Blikajúca pamäťová signalizácia = signalizácia padáku.

Diaľkové ovládanie svetiel FLACARP:

Príposluch umožňuje diaľkovo ovládať svetlá FLACARP. Jednoducho krátkym 
stlačením hlavného tlačidla na príposluchu môžete ovládať až 4 svetlá FLACARP. 
Stlačte toto hlavné tlačidlo 1x, ovládate prvé svetlo, stlačte tlačidlo 2x, ovládate druhé 
svetlo, 3x tretie svetlo, 4x štvrté svetlo FLACARP. Vysielanie, resp. zvolený kanál, je 
prehľadne zobrazený krátkym rozsvietením LED č. 1-4 na príposluchu.

Prehľadné nastavenie hlasitosti na príposluchu:

Pri nastavovaní hlasitosti bočnými tlačidlami PLUS a MINUS je stupeň hlasitosti 
prehľadne zobrazovaný stĺpcom LED na príposluchu (1-6).

Dosah príposluchu, životnosť batérie:

Naše signalizátory sú vybavené výkonným vysielačom príposluchu s veľkým dosahom. 
Dosah je tu predimenzovaný preto, aby sa signál šíril dobre aj cez prekážky, hrádze 
a terénne nerovnosti, ktoré dosah výrazne skracujú. Náš príposluch bude preto 
spoľahlivo fungovať aj na miestach, kde môžu iné signalizátory zlyhávať. Životnosť 
batérie je úmerná  frekvencii používania výrobku, intenzite zvukovej signalizácie a 
pri signalizátore záberu je ovplyvnená aj nastaveným jasom LED diód - čím je vyššia 
hlasitosť a jas LED, tým kratšia bude životnosť batérie. Pri dlhšom nepoužívaní (na 
konci sezóny) odporúčame batérie vybrať, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu 
výrobku ich vytečením.
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Prehľadná signalizácia stavu batérie pri signalizátore FLACARP X7:

Stav batérie je možné zobraziť krátkym stlačením tlačidla FC pri vypnutom stave (hlavný 
vypínač v polohe OFF).

 ■ Svietia všetky tri farby (plný stĺpec, zelená + modrá + červená ) = plná batéria, výdrž až 
niekoľko mesiacov.
 ■ Svieti len modrá + červená = stav batérie je za polovicou kapacity, výdrž ešte niekoľko 
týždňov.
 ■ Svieti len červená = nízky stav batérie, výdrž len niekoľko dní, maximálne týždňov. 
Nutná výmena batérie.

Signalizácia je orientačná, je veľmi závislá na type batérií, ich stave, teplote a  najmä 
od počtu záberov. Dá sa ale predísť situácií, kedy rybár dorazí k vode a o chvíľu sa mu 
signalizátor vypne, lebo má vybité batérie.

Stačí pred výpravou overiť stav batérie krátkym stlačením tlačidla. Signalizátor je naviac 
vybavený funkciou úsporného režimu:

 ■ Pri poklese kapacity batérie je regulovaná intenzita jasu LED aby boli zachované 
hlavné funkcie: zvukový signál záberu a vysielanie signálu na bezdrôtový príposluch.

Táto funkcia predĺži životnosť batérií až o 20%. Akonáhle je stav batérie  veľmi nízky, krátko 
preblikáva spodná LED načerveno (5x po zapnutí, záberu alebo inej akcie). Akonáhle 
spodná dióda svieti trvalo, je stav batérie kritický a signalizátor už nemusí pracovať.

100%
Plná batéria

50%
Stredná kapacita 
batérie

10%
Slabá batéria
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Účel použitia:

Signalizátor záberu FLACARP je určený pre signalizáciu záberu ryby, vyhodnotením 
odvíjania vlasca.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na 
poškodenie spôsobené používavím v rozpore s týmto návodom, na poškodenie 
vplyvom vytečených batérií, chemických látok, vysokej teploty, neodborným zásahom 
do výrobku, mechanickým poškodením a neprimeraným namáhaním v rozpore s 
účelom použitia. Či už  je váš výrobok v záruke alebo po záruke, vždy sa vám budeme 
snažiť pomôcť a prípadný problém vyriešiť.

EU Declara formity 
of a radio device with the European Dir e RED 2014/53/EU, establishing technical requirement for radio equipment, and 

the Governmental Decree No. 481/2012 Col., which is harmonized with Dir e 2011/65/EU, about the use of some 
dangerous substances in electrical and electronical devices. 

Manufacturer: TFE elektronika s.r.o., names vobody 1509, 696 81 Bzenec, Czech Republic

declares that the product

Sort of equipment:  
Type:  
Frequency: 
Tr er: 
Modula
Purpose of use: 

It complies with the requirements of following standards and regula elevant for the specified sort of equipment: 

Radio parameters: 

EMC:

Safety:
RoHS: 

ETSI 300-220-1  v.3.1.1
ETSI 300-220-2  v.3.1.1
ČSN ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2
ČSN EN 55032
ČSN EN 55024
ČSN EN 62368-1
ČSN EN 50581

and it is safe, if used under c ommon applica ordance with opera

FLACARP fisherman signaling device set
FLACARP X7, FLACARP RX7, FLACARP FL5, FLACARP AL1, AL2
868,32 MHz
max. 14dBm
GFSK
signaling of fish engagement with wireless signal transmission

Bzenec,
1.3.2022 

Tomas Flajzar ,  company director

The Declara esponsibility of the producer. 
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VÝROBCA, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA:

TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
Tel.: +420 731 115 151, email: flacarp@tfe.cz, eshop: www.flacarp.com

X7SK1

K signalizátorom FLACARP vyrábame množstvo príslušenstva:

Napríklad vodotesné vonkajšie-bivakové svetlo FLACARP FL6-RGB s  výkonným 
nabíjacím akumulátorom. Jednoducho dobijete bežnou nabíjačkou na mobilné 
telefóny, z auta alebo powerbanky. Ďalej  ponúkame detektory FLACARP AL2, ktoré vás 
upozorní na vstup nevítaného návštevníka do stráženého priestoru. A novinkou je malý 
mikroalarm FLACARP SENS detekujúci otrasy a  zmenu polohy, ktorý vám pomôže 
postrážiť vašu výbavu. Alarmy a  detektory vás upozornia na nevítaného návštevníka 
vyslaním signálu na váš príposluch.

Podrobnosti a ďalšie príslušenstvo nájdete na www.flacarp.com

Všestranný mikroalarm

FLACARP SENS
Malá múdra krabička pomôže postrážiť vašu výbavu.

Vodeodolné  RGB svetlo s príposluchom

FLACARP FL6-RGB
Vodotesné nabíjacie LED svetlo s príposluchom, 
veľkým dosahom a možnosťou nastavenia farby 

LED. Je možné použiť v bivaku aj vonku.

Pohybové čidlo

FLACARP AL2
Pohybový detektor upozorní 
na nevítaného návštevníka.
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