
Signalizátor záběru s příposlechem
FLACARP X7 a přijímač RX7

NÁVOD

PRAVÉ 
ČESKÉ 
PÍPÁKY

Děkujeme, že jste si zakoupil signalizátory značky FLACARP.

Tyto  ryze české výrobky  odrážejí potřeby moderního rybáře a spojují 
tu nejmodernější elektroniku s těmi nejlepšími materiály při zachování 
praktičnosti a vysoké spolehlivosti. Veškerý vývoj a výroba je tady u nás v 
České republice, proto Vám můžeme nabídnout skvělé služby i servis a 

pružnou reakci na Vaše požadavky.
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RGB LED  SLOUPEC
Signalizuje záběr a směr odvíjení 
vlasce s pamětí.

ČERVENÁ LED
Trvalý svit nebo blikání
signalizuje slabou baterii (více na 
straně 5).

TLAČÍTKO FC (funkce)
Ovládání dalších funkcí (MUTE, 
poziční LED, viz. dále).

ZVUK
Akustická signalizace záběru a 
funkcí.

KONEKTOR
Pro připojení swingeru.

VÝMĚNA BATERIÍ
Provádí se odšroubováním aretační 
matice a otevřením zadního víčka. 

REGULACE CITLIVOSTI
 ■ Vpravo nejvyšší citlivost 
(nejjemnější potah vlasce).
 ■ Vlevo nejnižší citlivost (nejdelší 
potah vlasce).
 ■ Knoflík „S“ slouží také pro výběr 
barvy LED - viz. dále.

REGULACE VÝŠKY TÓNU
 ■ Otočením vpravo zvýšíte tón.
 ■ Otočením vlevo snížíte tón.
 ■ Knoflík „T“ slouží také pro 
nastavení jasu LED - viz. dále.

REGULACE HLASITOSTI
 ■ Otočením vpravo zvýšíte hlasitost.
 ■ Otočením vlevo snížíte hlasitost.

HLAVNÍ VYPÍNAČ
 ■ ON - zapnuto (páčka nahoře).
 ■ OFF - vypnuto (páčka dole).

HLAVNÍ NOSNÝ ŠROUB

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Použijte pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).
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Zapnutí / vypnutí signalizátoru X7:

 ■ Zapnutí signalizátoru: Přepněte vypínač do polohy ON (páčka nahoru).
 ■ Vypnutí signalizátoru: Přepněte vypínač do polohy OFF (páčka dolů).

MUTE (dočasné vypnutí zvuku a vysílání):

Zapnutí funkce MUTE (umlčení):
 ■ Krátce stlačit funkční tlačítko FC
 ■ Funkce MUTE je signalizována blikáním prostřední LED

Ukončení funkce MUTE:
Funkce se zruší automaticky po 30 sek. od posledního potahu vlasce, nebo ji lze vypnout 
opakovaným krátkým stlačením tlačítka FC.

Noční poziční LED (NOC):

Zapnutí funkce NOC:
 ■ Stisknutí tlačítka FC na dobu 2 sek.
 ■ Zapnutí (vypnutí) funkce NOC je signalizováno krátkým zvukovým signálem 
(pípnutím).
 ■ Nahoře se slabě rozsvítí zelená poziční dioda.

Ukončení funkce NOC:
Stejný postup jako pro zapnutí. Funkci lze vypnout i vypnutím signalizátoru (páčka 
vypínače do polohy OFF).

Nastavení barvy a jasu RGB LED, úplné vypnutí LED (diskrétní režim):

Zapnutí funkce RGB:
 ■ Stisknutí tlačítka FC na dobu 5 sek.
 ■ Po chvíli začnou „běhat“ signalizační LED.
 ■ Nyní otáčením knoflíku „S“ lze vybrat požadovanou barvu LED.
 ■ Otáčením knoflíku „T“ lze nastavit jas LED nebo úplné vypnutí LED.

Ukončení funkce výběru barvy LED a jasu LED:
Funkci lze vypnout krátkým stlačením tlačítka FC nebo vypnutím signalizátoru (páčka 
vypínače do polohy OFF).

Kolísavý tón při rychlé jízdě:

Rychlé odvíjení vlasce je signalizováno táhlým spojeným tónem. Lze aktivovat výraznější 
signalizaci rychlého odvíjení vlasce (jízda) kolísavým tónem:

Zapnutí (vypnutí) kolísavého tónu při „jízdě:
 ■ 10 x rychle po sobě stlačit tlačítko FC.
 ■ Ozve se zvukový signál a zeleně problikne prostřední LED.
 ■ Stejný postup použít pro vypnutí funkce.
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KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÍ 
RGB LED
LED signalizace jednotlivých 
kanálů (lze uložit až 12 zařízení). 
Zobrazuje shodnou barvu LED jako 
je nastavena na signalizátoru.

MULTIFUNKČNÍ LED
Zobrazuje:

STAV BATERIE
 ■ ZELENÁ = baterie OK.
 ■ ČERVENÁ = slabá baterie.

VÝSTRAHU ALARMU
 ■ Střídavě bliká při alarmu z 
externích čidel.

ZVUK
Akustická signalizace záběru.

POUTKO
Pro provlečení šňůrky na krk.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKA  +/-
 ■ Regulace hlasitosti (tlačítka PLUS 
a MÍNUS).
 ■ Zapínání vibrací (podržte tlačítko 
PLUS 1 sek.).
 ■ Vypínání vibrací (podržte tlačítko 
MÍNUS 1 sek.).
 ■ Krokování v párovacím režimu 
(viz. níže).

Tlačítko ON/OFF
 ■ Pro zapnutí / vypnutí stlačte na 
cca 1 sek.
 ■ Krátkým více-stiskem lze ovládat 
až 4 světla FLACARP (viz. Popis 
funkcí).

VÝMĚNA BATERIÍ
Provádí se vysunutím víčka na zadní 
straně přijímače.

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Použijte 
pouze kvalitní alkalické nebo 
lithiové baterie (2x 1,5V).
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Zapnutí / vypnutí přijímače:

Zapnutí přijímače:
 ■ Stlačte tlačítko ON/OFF na cca 1 sek.
 ■ Ozve se dvojitý krátký tón, probliknou LED směrem doprava, LED BAT signalizuje stav 
baterie (zelená LED = baterie v pořádku).

Vypnutí přijímače:
 ■ Stlačte tlačítko ON/OFF na cca 1 sek.
 ■ Ozve se táhlý hluboký tón, probliknou LED směrem doleva.

Spárování se signalizátorem (nebo příslušenstvím):

 ■ Současně stiskněte a držte 1 sek. tlačítka PLUS a MÍNUS.
 ■ Rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1.
 ■ 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.

Pokud se při spárování ozve hluboký tón a stále svítí bílá LED (signalizátor nebyl 
spárován), je pozice již obsazena, nebo je tentýž signalizátor již v paměti uložen. Stejným 
způsobem lze párovat i další příslušenství (alarmy). K dispozici máte až 12 kanálů, na 
každou LED 2 zařízení. První šestice svítí při učení bílou LED, druhá šestice červenou LED.

Vymazání signalizátoru z paměti:

 ■ Stiskněte současně boční tlačítka PLUS a MÍNUS.
 ■ Rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1.
 ■ Tlačítky PLUS a MÍNUS nakrokujte na pozici, kterou chcete vymazat (uvolnit).
 ■ Stiskněte a držte 1 sek. tlačítko MÍNUS = Vymazáno.
 ■ Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým rozsvícením červené LED na 
dané pozici (1 - 6).

Rozlišení padáku u příposlechu:

Blikající paměťová signalizace = signalizace padáku.

Dálkové ovládání světel FLACARP:

Příposlech umožňuje dálkově ovládat světla FLACARP. Jednoduše krátkým stiskem 
hlavního tlačítka na příposlechu můžete ovládat až 4 světla FLACARP. Stisknete toto 
hlavní tlačítko 1x, ovládáte první světlo, stisknete tlačítko 2x, ovládáte druhé světlo, 3x 
třetí světlo, 4x čtvrté světlo FLACARP. Vysílání, resp. zvolený kanál, je přehledně zobrazen 
krátkým rozsvícením LED č. 1-4 na příposlechu.

Přehledné nastavení hlasitosti na příposlechu:

Při nastavování hlasitosti bočními tlačítky PLUS a MINUS je stupeň hlasitosti přehledně 
zobrazován sloupcem LED na příposlechu (1-6).

Dosah příposlechu, životnost baterie:

Naše signalizátory jsou vybaveny výkonným vysílačem příposlechu s velkým dosahem. 
Dosah je zde předimenzován proto, aby se signál šířil dobře i přes překážky, hráze a 
terénní nerovnosti, které dosah výrazně zkracují. Náš příposlech bude proto spolehlivě 
fungovat i v místech, kde mohou jiné signalizátory selhávat. Životnost baterie je úměrná 
četnosti používání výrobku, intenzitě zvukové signalizace a u signalizátoru záběru 
je ovlivněna i nastaveným jasem LED diod - čím je vyšší hlasitost a jas LED, tím kratší 
bude životnost baterie. Při delším nepoužívání (na konci sezóny) doporučujeme baterie 
vyjmout, aby se zamezilo případnému poškození výrobku jejich vytečením.
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Přehledná signalizace stavu baterie u signalizátor FLACARP X7:

Stav baterie lze zobrazit krátkým stlačením tlačítka FC ve vypnutém stavu (hlavní 
vypínač v poloze OFF).

 ■ Svítí všechny tři barvy (plný sloupec, zelená + modrá + červená ) = plná baterie, výdrž 
až několik měsíců.
 ■ Svítí jen modrá + červená = stav baterie je za polovinou kapacity, výdrž ještě několik 
týdnů.
 ■ Svítí jen červená = nízký stav baterie, výdrž jen několik dní, maximálně týdnů. Nutná 
výměna baterie.

Signalizace je orientační, je velmi závislá na typu baterií, jejich stavu, teplotě a zejména 
četnosti záběrů. Může ale předejít situaci, kdy rybář dorazí k vodě a za chvíli se mu 
signalizátor vypne, neboť má vybité baterie.

Stačí před výpravou ověřit stav baterie krátkým stlačením tlačítka. Signalizátor je navíc 
vybaven funkcí spořícího režimu:

 ■ Při klesání kapacity baterie je regulována intenzita svitu LED, aby byly zachovány hlavní 
funkce: zvukový signál záběru a vysílání signálu na bezdrátový příposlech.

Tato funkce prodlouží životnost baterií až o 20%. Jestliže je stav baterie již velmi nízký, 
krátce problikává spodní LED červeně (5x po zapnutí, záběru nebo jiné akci). Jakmile 
spodní dioda svítí trvale, je stav baterie kritický a signalizátor již nemusí pracovat.

100%
Plná baterie

50%
Střední kapacita 
baterie

10%
Slabá baterie

5

+420 731 115 151      |      flacarp@tfe.cz      |      www.flacarp.com

FLACARP - PRAVÉ ČESKÉ PÍPÁKY



Účel použití:

Signalizátor záběru FLACARP je určen pro signalizaci záběru ryby, vyhodnocením 
odvíjení vlasce.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje 
na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem, na poškození vlivem 
vytečených baterií, chemických látek, vysoké teploty, neodborným zásahem do 
výrobku, mechanickým poškozením a nepřiměřeným namáháním v rozporu s účelem 
použití. Ať je váš výrobek v záruce nebo po záruce, vždy se vám budeme snažit pomoci 
a případný problém vyřešit.

FLACARP - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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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VÝROBCE, 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

X7CZ1

K signalizátorům FLACARP vyrábíme řadu příslušenství:

Například vodotěsné venkovní-bivakové světlo FLACARP FL6-RGB s výkonným 
nabíjecím akumulátorem. Snadno dobijete z běžné nabíječky na mobilní telefony, z 
auta nebo powerbanky. Dále nabízíme pohybové detektory FLACARP AL2, které vás 
upozorní na vstup nevítaného návštěvníka do střeženého prostoru. A novinkou je malý 
mikroalarm FLACARP SENS detekující otřesy a změnu polohy, který vám pomůže 
pohlídat vaši další výbavu. Alarmy a detektory vás upozorní na nevítaného návštěvníka 
vysláním signálu na váš příposlech.

Podrobnosti a další příslušenství najdete na www.flacarp.com

Všestranný mikroalarm

FLACARP SENS
Malá chytrá krabička pomůže pohlídat vaši výbavu.

Vodotěsné RGB světlo s příposlechem

FLACARP FL6-RGB
Vodotěsné nabíjecí LED světlo s příposlechem, 

velkým dosahem a možností nastavení barvy LED. 
Lze použít v bivaku i venku.

Pohybové čidlo

FLACARP AL2
Pohybový detektor upozorní 
na nevítaného návštěvníka.

7

+420 731 115 151      |      flacarp@tfe.cz      |      www.flacarp.com

FLACARP - MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT


