
Bivakové světlo UNICARP                                                                                                

 

Světlo, které můžete jednoduše napárovat jako přijímač do jakékoliv sady nebo zařízení řady UNICARP a lze jej ovládat pomocí 

tlačítek na lampě nebo pomocí dálkového ovládání. Pokud je světlo součástí prodávané sady, je již napárované na ostatní zařízení. 

Má 8 různých úrovní jasu, základní barva je bílá, po záběru začne lampa blikat barvou hlásiče, který hlásí záběr. (6 barev) Tedy 

svítí stejné diody jako na přijímači, pokud jsou napárované na stejném barevném kanálu, což doporučujeme. Napárování dvou 

indikátorů na stejný barevný kanál není ideální. Alarm napárováného bezpečnostního PIR čidla UNICARP je indikován 

rozsvícením tyrkysové barvy světla.  

Pokyny pro instalaci baterií: 3 x AA zkušební baterie jsou součástí dodávky, pro vložení baterií je zapotřebí odejmout 

magnetický kryt ze zadní části,  povolit 2 x šroubek, vložit baterie a zpět zkompletovat. Pro zprovoznění dálkového ovladače je 

nutné opatrně vyjmout slídový pásek.   

Technické parametry: 

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem 

- Zapnuto/Vypnuto Θ 

- Regulace jasu světla + a - (8 úrovní) 

- 6 různých barev LED - diod (počet připojitelných indikátorů) 

- LED dioda s 20 vteřinovou pamětí záběru pro daný indikátor nebo čidlo 

- Provozní napětí světla: 3 x AA  

- Dálkové ovládání režimu světla a jeho intenzity, baterie pro dálkové ovládání: CR 2025 (součástí dodávky) 

- magnetický držák nebo integrovaný hák pro zavěšení 

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 150m 
 

Funkce 

   Jak zapnout a vypnout světlo 

 Stlačte boční tlačítko na světle Θ po dobu 3 vteřin ZAPNUTO/VYPNUTO 

 

 Jak nastavit režim svícení a intenzitu světla 

Tlačítkem "M" na dálkovém ovladači zapnete režim stálého světla, například pro čtení, tlačítky + a - upravíte intenzitu světla. 

(možno provést i na světle) Stálé světlo vypnete tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovladači. 

 

 Kódování (párování indikátoru, PIR čidla na světlo) 

V sadách jsou hlásiče již při koupi nakódovány dodavatelem. Při dodatečném zakoupení světla UNICARP 

jednoduše napárujete všechna vaše zařízení. To provedeme tak, že přidržíme současně tlačítko - a + na boku 

světla po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barvu párovaného indikátoru. (to neplatí o řadě 

Unicarp III a čidlu; zde se barva navolí automaticky) O spárování se přesvědčíme pootočením rolny 

indikátoru. 

 K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý pouze párovaný indikátor. Ostatní indikátory nechte při párování 

vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párovat dva indikátory na stejný kanál 

(barvu) se nedoporučuje! Celkový reset (vymazání pozic) provedeme přidržením tlačítka - a + na boku 

přijímače po dobu 10-12s. 

Jelikož se naše zařízení hojně používají, nedoporučujeme párovat nové zařízení u vody, jelikož by mohlo 

dojít k napárování našich zařízení a v dosahu 200m, tedy nechtěné napárování na zařízení souseda. 
 

Párovatelná zařízení: 

všechny typy indikátorů UNICARP I - III 

bezpečnostní pohybové čidlo Unicarp 

 

POZOR 

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měly být vyjmuty, 

pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů UNICARP nás kontaktujte na adrese: 

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004,  www.zico.cz e-mail: zico@zico.cz 

tel.: 733533978, 739423479 
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Bivakové svetlo UNICARP                                                                                                

Svetlo, ktoré môžete jednoducho napárovať ako prijímač do akejkoľvek sady alebo zariadenia rady 

UNICARP a je možné ho ovládať pomocou tlačidiel na lampe alebo pomocou diaľkového ovládania. Pokiaľ je svetlo súčasťou 

predávanej sady, je už párované na ostatné zariadenia. 

Má 8 rôznych úrovní jasu, základná farba je biela, po zábere začne lampa blikať farbou hlásiča, ktorý hlási záber. (6 farieb) Teda 

svietia rovnaké diódy ako na prijímači, pokiaľ sú napárované na rovnakom farebnom kanáli, čo odporúčame. Napárovanie dvoch 

indikátorov na rovnaký farebný kanál nie je ideálne. Alarm párovaného bezpečnostného PIR čidla UNICARP je indikovaný 

rozsvietením tyrkysovej farby svetla. 

Pokyny pre inštaláciu batérií: 3 x AA skúšobné batérie sú súčasťou dodávky, na vloženie batérií je potrebné odňať magnetický 

kryt zo zadnej časti, povoliť 2 x skrutku, vložiť batérie a späť skompletizovať. Pre sprevádzkovanie diaľkového ovládača je nutné 

opatrne vybrať sľudový pásik. 

 

Technické parametre: 

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom 

- Zapnuté/Vypnuté Θ 

- Regulácia jasu svetla + a - (8 úrovní) 

- 6 rôznych farieb LED - diód (počet pripojiteľných indikátorov) 

- LED dióda s 20 sekundovou pamäťou záberu pre daný indikátor alebo čidlo 

- Prevádzkové napätie svetla: 3 x AA 

- Diaľkové ovládanie režimu svetla a jeho intenzity, batérie pre diaľkové ovládanie: CR 2025 (súčasťou dodávky) 

- magnetický držiak alebo integrovaný hák na zavesenie 

- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie: 433MHz, dosah až 150m 

 

Funkcia 

     Ako zapnúť a vypnúť svetlo 

  Stlačte bočné tlačidlo na svetle Θ po dobu 3 sekúnd ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ 

 

    Ako nastaviť režim svietenia a intenzitu svetla 

Tlačidlom "M" na diaľkovom ovládači zapnete režim stáleho svetla, napríklad na čítanie, tlačidlami + a - upravíte intenzitu 

svetla. (možno vykonať aj na svetle) Stále svetlo vypnete tlačidlom ON/OFF na diaľkovom ovládači. 

 

Kódovanie (párovanie indikátora, PIR čidlá na svetlo)  

V sadách sú hlásiče už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pri dodatočnom zakúpení svetla UNICARP 

jednoducho napárujete všetky vaše zariadenia. To urobíme tak, že pridržíme súčasne tlačidlo - a + na boku 

svetla po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farbu párovaného indikátora. (to neplatí o rade 

Unicarp III a čidle; tu sa farba navolí automaticky) O spárovaní sa presvedčíme pootočením rolny 

indikátora. K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý iba párovaný indikátor. Ostatné indikátory nechajte pri 

párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký 

kanál (farbu) sa neodporúča! Celkový reset (vymazanie pozícií) vykonáme pridržaním tlačidla - a + na boku 

prijímača po dobu 10-12s. Keďže sa naše zariadenia hojne používajú, neodporúčame párovať nové 

zariadenie pri vode, pretože by mohlo dôjsť k naparovaniu našich zariadení av dosahu 200m, teda nechcené 

naparovanie na zariadení suseda. 
 

Párovateľné zariadenia: 

všetky typy indikátorov UNICARP I - III 

bezpečnostný pohybový snímač Unicarp 

 

POZOR 

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batérie by mali byť vybraté, 

pokiaľ zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie. 

 

 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom indikátorov UNICARP nás kontaktujte na adrese: 

ZICO CZ s.r.o. Pražská Trieda 8/66, Hradec Králové 50004, Česká Republika 

https://www.zico.cz/sk/ ; e-mail: zico@zico.cz 

tel.: +420 733533978, +420 739423479 
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