
 

 
 

 

 
 

 
 

 

VLOŽENÍ BATERIÍ
Pro vložení baterií využijte přiložený šroubovák 
a odšroubujte dvě skrutky na krytu baterií. Pokud měníte 
baterie za nové (zařízení potřebuje 3 ks typu AA), vždy 
vyměňte všechny najednou. Pokud plánujete zařízení 
delší dobu nepoužívat, doporučujeme baterie vyndat 
z preventivních důvodů, aby se předešlo jejich vytečení. 

KULOVÁ HLAVA A MAGNET
Součástí balení systému ICON PIR je i magnet, který se dá 
přichytit na zadní stranu senzoru. Kulová hlava slouží ke 
snadnému přichycení k vidličce a díky tomu se dá použít 
v různých pozicích.

ZAPNUTÍ
Když je PIR vypnutý, stlačte a 4 vteřiny podržte tlačítko Power        .

Pusťte tlačítko Power         pro spuštění sekvence zapnutí.

•  PIR pohybový senzor 
s poplašním systémem 
a zabezpečením proti 
krádeži.

•  Infračervený senzor využívá 
technologii infračerveného 
světla, díky kterému snadno 
pozná, když nějaký člověk 
anebo zvíře naruší Vámi 
zvolenou plochu pro hlídání. 

FUNKCE 

Wolf PIR senzor monitoruje Vaše 
rybářské místo s pomocí zabudovaného 
infračerveného senzoru a dává Vám okamžitý 
signál do přijímače, pokud někdo anebo 
něco naruší snímanou plochu. Bez ohledu 
na to, jestli je den anebo noc. Pokud něco 
naruší snímanou plochu, rozbliká se jasná 
dioda. K dispozici jsou 3 inte nzity nastavení 
citlivosti a to nízká, střední a vysoká. 
PIR senzor může být spárován s příslušným 
přijímačem PIR Sounder, anebo s příposlechy 
značky Wolf a to HUBB anebo Qr.

Tlačítko 
Power

Dobrý stav baterií Dostačující stav baterií Zlý stav baterií

 PIR
instruktážní manual



Z jakéhokoliv módu jednoduše stlačte a podržte 4 vteřiny 
tlačítko Power        . Následně jej pusťte a přístroj se vypne.
LED dioda se změní na modrou po 4 vteřinách. 

Jedno krátké stlačení tlačítka Power         umožní snadný výběr a změnu barvy 
diody. Aktuální barva bude zobrazena pomocí LED diody. 
Další krátká stlačení tlačítka Power         budou v cyklu měnit dostupné barvy 
diody a stealth mode, ve kterém dioda vůbec nesvítí. 

Dvojité stlačení tlačítka Power začne v cyklech ukazovat možnosti nastavení 
citlivosti. Každé nastavení je reprezentováno různým blikáním diody jak je 
popsáno níže.

Když je příposlech připraven na párování, stlačte a podržte 
na 8 vteřin tlačítko Power       . LED dioda bude pulzovat 
modrým světlem, což indikuje, že zařízení je připraveno 
na párování. Nyní pusťte tlačítko Power       pro aktivaci 
párování. 

Po zapnutí senzoru PIR začne kalibrovací sekvence, kdy 
bude blikat dioda ve vybrané barvě. Blikání bude pořád 
intenzivnější k blížícímu se konci kalibrování. Během této 
sekvence máte jako uživatel zhruba 15 vteřin na to, abyste 
opustili snímanou plochu bez toho, abyste spustili alarm. 
Po tom, co se sekvence dokončí, začne senzor PIR se 
standardní detekcí. 

VYPNUTÍ VÝBĚR BARVY DIODY

CITLIVOST

PÁROVÁNÍ

KALIBROVACÍ SEKVENCE
NASTAVENÍ BLIKÁNÍ DIODY

NÍZKÁ CITLIVOST 1 X ZELENÉ BLIKNUTÍ

STŘEDNÍ CITLIVOST 2 X ZELENÉ BLIKNUTÍ

VYSOKÁ CITLIVOST 3 X ZELENÉ BIKNUTÍ

Dovozce: Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.,
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