Bivakové LED světlo s příposlechem
FLACARP FL5
LED světlo s integrovaným bezdrátovým příposlechem s možností bezdrátové
aktivace při záběru ryby, povelu rybáře nebo alarmu.
Do paměti LED světla je možné uložit až deset zařízení FLACARP.
Dosah příposlechu je až několik stovek metrů.
Napájení zajišťují běžné články AAA (mikrotužky), tedy shodné baterie jako v
ostatních výrobcích FLACARP.
Ruční ovládání světla:
LED světlo je vybaveno tlačítkem pro ruční ovládání a učení.
Velmi krátkým stiskem tlačítka lze světlo ručně zapnout ve dvou stupních jasu a vypnout.
Zapnutí funkce příposlechu:
Podržte tlačítko 2 sek. - světlo 3x slabě problikne - příposlech je zapnutý.
Vypnutí funkce příposlechu:
Podržte tlačítko 2 sek. - světlo 1x slabě problikne - příposlech je vypnutý.
Světlo je vybaveno automackým vypnutím příposlechu 24 hodin po poslední akci
(záběru, povelu z vysílače, stisku tlačítka). Tato automacká funkce minimalizuje riziko
nechtěného vybi baterií, když rybář zapomene příposlech vypnout.
Uložení vysílačů do paměti (signalizátorů, alarmů, ovladačů):
1) připravte si výrobky, které mají ovládat LED světlo. Zapněte je.
2) stiskněte a držte tlačítko na svílně na dobu 5 sek.
3) po této době začne slabým jasem pomalu, pravidelně blikat LED. Tlačítko pusťte.
LED slabě nadále bliká, jste v učícím režimu.
4) nyní výrobky spárujte: požadovaný signalizátor, který má být uložen, aktivujte jako při
záběru (protočte kladku) - vyšle signál, svílna jej zachy a uloží.
Uložení je potvrzeno rozsvícením svílny.
Postup od bodu 1) opakujte i pro další výrobky.
TIP: Přijímač příposlechu RFX má také funkci vysílání, můžete jím tedy světlo ovládat.
Uložíte jej do paměti LED světla krátkým stlačením hlavního tlačítka na příposlechu RFX
– příposlech vyšle signál, světlo si jej uloží do paměti a potvrdí rozsvícením.
Vymazání paměti:
Pokud chcete vymazat paměť LED světla, stiskněte a držte tlačítko na světle na dobu
15 sek. do doby, než LED začne rychle blikat - probíhá mazání paměti.

Při záběru (aktivací od signalizátoru záběru FLACARP) nebo alarmu se světlo zapne na
cca 60 sek., tedy na dobu, která je dostatečná na opuštění bivaku. Světlo se při záběru
rozsví nižším jasem, aby rybáře v noci příliš neoslňovalo. Trvale (bez časového omezení
na 60 sek.) nebo na vyšší jas jej lze rozsvít buď příposlechem RFX nebo tlačítkem přímo
na světle.
Světlo je vybaveno pro falešným poplachům: světlo se aktivuje až v okamžiku, kdy po
sobě následují v krátkém intervalu min. 2 impulsy od signalizátoru. Nereaguje tedy na
krátké "ťuknu", které většinou znamená falešný poplach.
Při alarmu od pohybových detektorů reaguje ihned.
Pokud je světlo ovládáno rybářem ručně, resp. prostřednictvím dálkového příposlechu
RFX (krátkým stiskem hlavního tlačítka), je ihned aktivováno na plný jas, dalším stiskem
se nastaví snížený jas a potom vypnutí. Při tomto ovládání je světlo rozsvíceno trvale,
dokud jej rybář opět nevypne.
Světlo není záměrně vybaveno žádnou kontrolní LED diodou. Ta by mohla působit v noci
rušivě a měla by výrazný vliv na životnost baterie. Příposlech integrovaný ve světle má
bezkonkurenčně nízký odběr energie a případná signalizační LED dioda by životnost
baterií výrazně zkrála.
Jas světla se přizpůsobuje stavu baterií tak, aby byla zaručena maximální výdrž,
resp. použitelnost světla. Baterie vyměňte, pokud se světlo již samovolně vypíná,
nebo má nízký jas.Nejdelší výdrž má na nízkou úroveň jasu.
Pokud máte nějaké připomínky k funkčnos světla, rádi byste doplnili nebo změnili
některou funkci nebo vlastnost, napište prosím na níže uvedený email.
Světlo je určeno do bivaku, tedy pod přístřešek. Není vodotěsné.

EU Prohlášení o shodě
rádiového zařízení s ustanovením Evropské směrnice RED 2014/53/EU, kterým se
stanoví technické požadavky na rádiová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012 Sb. , které
je v souladu s direk�vou 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních.
Výrobce: TFE elektronika s.r.o., nám. Svobody 1509, 696 81 Bzenec, Česká republika
tímto prohlašuje, že výrobek
Druh zařízení:
Typové označení:
Kmitočet:
Vysílací výkon:
Druh modulace:
Účel použití:

Bivakové LED světlo na baterie
FL5
868,32 MHz
nevysílá
GFSK
LED světlo s dálkovým ovládáním

Splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:
Rádiové parametry:
EMC:
Bezpečnost:
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

a že je bezpečný za pomínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze.
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Bzenec,
30.9.2020

Tomáš Flajzar , jednatel

Záruka 24 měsíců. Záruka se
nevztahuje na
mechanické poškození a poškození způsobené
používáním v rozporu s tímto návodem a
účelem použití.
Výrobce, technická podpora:
TFE elektronika s.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec
tel.: +420 731 11 51 51
email: obchod@tfe.cz
eshop: www.tfe.cz
Tomáš Flajzar
email: tomas@tfe.cz

