
Přijímač UNICARP 

 

 

samostatný přijímač ke všem zařízením UNICARP 

(indikátory UNICARP I-III, čidlo) 
 
Technické parametry:  

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem 

- Zapnuto/Vypnuto Θ 

- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní) 

- Režim vibrací 

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

- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru 

- Provozní napětí: 9V, problikávání bílé diody přijímače vyzívá k výměně baterie  

- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 200m 

 

Funkce 

   Jak zapnout a vypnout přijímač 

Vložte baterii a stlačte boční tlačítko Θ po dobu 3 vteřin 

 

 Jak nastavit hlasitost a režim vibrací 

Bočními tlačítkami ( -  +) můžete regulovat hlasitost, vibrace 

Dosah signálu je přibližně 200m ve volném prostoru. 
 

 

Kódování (párování indikátoru na přijímač) 

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný 

indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme současně tlačítko - a + na boku 

přijímače po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici 

indikátoru na panelu přijímače.( to neplatí o řadě Unicarp III a čidle;  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 v dosahu 200m, tedy nechtěné 

napárování na zařízení souseda. 
 
. 

POZOR 

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

měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické 

baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvalit 

alkalické 9V 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 
 

../www.zico.cz
mailto:zico@zico.cz


Prijímač UNICARP 

 

 
samostatný prijímač ku všetkým zariadeniam UNICARP 

(indikátory UNICARP I-III, čidlo) 

 
Technické parametre: 

- Digitálne technológie riadená mikroprocesorom 

- Zapnuté / Vypnuté Θ 

- Regulácia hlasitosti + a - (8 úrovní) 

- Režim vibrácií 

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

- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou zábere 

- Prevádzkové napätie: 9V, pre blikávania biele diódy prijímača vyzýva k výmene batérie 

- Prevádzkové frekvencie pre bezdrôtového vysielania: 433MHz, dosah až 200m 
 

Funkcie 

   Ako zapnúť a vypnúť prijímač 

Vložte batériu a stlačte bočné tlačidlo Θ po dobu 3 sekúnd 

 

   Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií 

Bočnými tlačidlami (- +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie 

Dosah signálu je približne 200m. 

 

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač) 

Indikátory sú už pri kúpe nakódovanie dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný 

indikátor, je to umožnené tak, že pridržíme súčasne tlačidlo - a + na boku 

prijímača po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnou pozíciu 

indikátora na paneli prijímača. (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 párových 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 v dosahu 200m, teda nechcené 

naparovanie na zariadení suseda. 
 
POZOR 

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

by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické 

batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9V batéria" a nedosahuje kvalít 

alkalické 9V batéria. 
 

 
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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