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K dispozici máte celkem 4 barvy: modrá, žlutá, zelená, červená
a možnost vypnuto.

NASTAVENÍ HLÁSIČE PŘES
PŘÍPOSLECH HUBB
MENU PŘÍSTROJE

NASTAVENÍ ZÁBĚROVÉHO KOLEČKA

<  Device Menu  >
[Enter]

<  Sensitivity  >
12 mm

BARVA ZÁBĚROVÝCH DIOD

>  ruoloC trelA  <
Blue

INTENZITA SVÍTIVOSTI DIOD

< LED Brightness>
73%

POKROČILÉ MENU

< Advanced Menu >
[Enter]

Když byl přípalech spárován s hlásiči, stlačte libovolnou číslici 
podle hlásiče a můžete měnit různé nastavení. Stlačte a podržte 
tlačítko daného kanálu, dokud se neukáže „Device menu“ na 
displeji.

Při aktivaci se zkopíruje tón i barva 
diody, jakou jste si na hlásiči nastavi-
li, i do příposlechu HUBB. Pokud si 
příposlech tak nastavíte, bude při 
záběru i vibrovat. 

Když se objeví na displeji „Device menu“, potvrďte výběr 
stlačením tlačítka OK, abyste se dostali do podmenu. 
Pomocí šipek běžte do „Sensitivity“, abyste jste si na spáro-
vaném hlásiči mohli nastavit citlivost záběrového kolečka. Stlačte 
OK a nastavte si citlivost podle Vašich představ pomocí šipek 
doleva a doprava. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení ode-
sláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom 
informováni na displeji příposlechu. 

K dispozici celkem 8 úrovní, 
rozšiřitelných na 16 přes příposlech 
HUBB a to 2 mm, 6 mm, 11 mm, 17 
mm, 25 mm, 34 mm, 61 mm a 101 
mm. Přídavné nastavení přes HUBB 
4, 8, 16, 20, 30, 40, 80 a 100 mm.

Běžte do „Alert colour“ pro změnu 
barvy záběrových diod na hlásiči a 
příposlechu HUBB. Stlačte OK pro 
přístup a pomocí šipek vyberte Vámi 
preferovanou barvu. Po potvrzení 
tlačítkem OK bude nastavení odeslá-
no do hlásiče. Pokud bylo provedeno 
úspěšně, budete o tom informováni 
na displeji příposlechu.

Běžte do „LED brightness“ pro 
změnu úrovně svítivosti záběrových 
diod. Po potvrzení tlačítkem OK 
bude nastavení odesláno do hlásiče. 
Pokud bylo provedeno úspěšně, 
budete o tom informováni na displeji 
příposlechu.

Běžte zpet do „Device menu“, 
stlačte šipku doprava, běžte do  
„Advanced menu“ a stlačte tlačítko 
OK pro vstup do tohoto menu. 








