
Indikátor UNICARP III  

návod na obsluhu 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, UNICARP III umiestnený v kompaktnom a takmer 

nerozbitnom pogumovanom obale. Tento výrobok nadväzuje na náš úspešný rad 

UNICARPov, tentoraz v novom štýle. Ponúka veľa nadštandardných funkcií pre Váš rybolov. 

Táto tretia generácia indikátorov UNICARP bola navrhnutá českým dizajnérom tak, aby 

spĺňala požiadavky moderných rybárov. Vyznačuje sa celkom intuitívnym ovládaním, 

navyše tento model disponuje výberom jednej zo 6 voliteľných farieb a ovládania ich 

intenzity. 
 

Základný technický popis 

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom 

- MC - multicolor funkcia s tlmením svitu LED 

- Regulácia hlasitosti – 0+4 úrovne 

- Regulácia tónu – 5 úrovní tónu 

- Regulácia citlivosti – 5 úrovní 

- Vysoká viditeľnosť LED diód s reguláciou intenzity 

- LED dióda s 20 sekundovou pamäťou 

- Pohotovostný režim LED diód, nočné osvetlenie 

- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20 sekundovou pamäťou 

- Funkcia Neviditeľný (Incognito) – indikácia záberu iba na prijímači 

- Funkcia Alarm proti krádeži prútov (Alarm) – proti krádeži prútov 

- Funkcia Neviditeľný + Alarm proti krádeži prútov (Incognito + Alarm) súčasne 

- Funkcia Maják (Lighthouse) – pre lokalizáciu rybárskeho miesta pri zavážaní 

- Funkcia Drop back – spätný záber (padák) indikovaný na "S" LED paneli i zvukom 

- Čierna mosadzná skrutka s aretáciou pozície silnou gumičkou 

- Vodeodolné a pogumované telo indikátora 

- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz s dosahom až 200 m 

- Prevádzkové napätie – 9 V (batéria 9 V – skúšobná batéria súčasťou výrobku) 

- Záruka – 3 roky 

 

hlasitosť 

citlivosť farba 

  jas 



Nastavenie a funkcie 

Ako zapnúť / vypnúť hlásič 

Zapnúť: prepnite páčku (on/off) vpravo, ozve sa jeden krátky tón. 

Po zapnutí indikátora "S" panel indikuje nabitie 9V batérie. 

Vypnúť: prepnite páčku (on/off) do polohy vľavo. 

 

Ako nastaviť požadované základné funkcie 

Potenciometre na prednej strane indikátora umožňujú meniť hlasitosť "V", tón "T" a citlivosť "S". 

Pootočením je možné nastaviť 5 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku 

indikátora. Hodnota voľby je indikovaná pomocou LED diód na "S" paneli. 

 

Funkcia Drop back  

"S" panel je schopný identifikovať, či sa vlasec odvíja alebo navíja. Pokles detekuje spätným tónom a LED smerovou 

indikáciou (bliká v smere jazdy) na "S" paneli a taktiež na prijímači. 

Funkcia nočného osvetlenia 

Prepínaním tlačidla «ZICO» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie (ľahké stlačenie ●). 

Voľby a ich poradie - akcie pri zábere: 

a) pamäťová dióda, osvetlená rolnička + "S" panel (všetko zhasne po 20 s) 

b) pamäťová dióda, osvetlená rolnička + "S" panel (rolnička zostane po 20 s svietiť = nočné prisvietenie) 

                    c) iba pamäťová LED dióda + rolnička (všetko zhasne po 20 s) 

Funkcia Maják (Lighthouse) 

Dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO». 

Funkcia Maják slúži na lokalizáciu rybárskeho miesta napr. pri zavážaní až na 100 m. Touto voľbou 

zapnete vysoko svietivú LED diódu, ktorá vysiela biele pulzujúce svetlo. Opätovným dlhým stlačením 

●●● tlačidla voľbu vypneme. V prípade zapnutia i vypnutia funkcie sa ako potvrdenie ozve krátky tón. 

Tip: ak zavážate na väčšiu vzdialenosť, zapnite ďalšie indikátory UNICARP III rovnakým spôsobom. Po zavážke pre 

úsporu batérie túto voľbu odporúčame vypnúť. 

Hlavné funkcie UNICARP III 

Funkcia Neviditeľný (Incognito) 

Funkcia Neviditeľný vychádza zo skúseností používania indikátorov v mieste, ktoré nie je vhodné pre 

ich používanie (napr. vedľa chytajúci rybár nechce byť rušený okolitými zvukmi). Pri tejto voľbe pracuje 

iba prijímač. Zapína sa pridržaním ●●● bočného tlačidla «I» (3 s), pre potvrdenie aktivácie funkcie sa 

Vám ozve krátky tón. Vypnutie funkcie sa vykonáva pridržaním ●●● bočného tlačidla «I» (3 s). 

Funkcia Alarm proti krádeži prútov (Alarm) 

Indikátor UNICARP III používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z 

hlásiča. Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej pridržte ●●● tlačidlo «A» (3 s), kým nebudete 

počuť jeden krátky tón. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný. Deaktiváciu alarmu vykonáte opäť 

pridržaním tlačidla «A» (3 s) a pre potvrdenie vypnutia funkcie sa Vám ozvú tri krátke tóny. 

Funkcia Neviditeľný + Alarm proti krádeži prútov (Incognito + Alarm) naraz 

Nová funkcia oproti predchádzajúcim typom UNICARP ponúka možnosť byť pri vode „neviditeľný“ a 

pritom vedieť, že Vám chce niekto odcudziť prúty. Pre aktiváciu pridržte ●●● tlačidlá «I» a «A» (3 s) 

naraz, ozve sa jeden krátky tón. Funkciu vypnete rovnakým spôsobom alebo prepnutím páčky on / off sa 

dostanete opäť do základného nastavenia indikátora. 

Funkcia Voľba farby diód (Color) 

Špeciálna funkcia pre UNICARP III. Požadovanú farbu indikátora teraz už jednoducho nastavíte 

tlačidlom «C» (ľahké stlačenie ●). Voľba farby sa vám bude párovať automaticky s farbou 

- kanálom na spustenom prijímači. Celkom teda môžete navoliť 6 farieb – kanálov – 

samostatných indikátorov UNICARP III (žltá, zelená, modrá, červená, fialová, biela). Po 

navolení sa farba uloží do pamäti indikátora a je aktívna pri ďalšom zapnutí indikátora. 



Funkcia Voľba jasu diód (Balance) 

Po zotmení si môžete navoliť jas diód, aby Vás ich svit pri rybolove nerušil. Požadovanú farbu indikátora 

teraz už jednoducho nastavíte tlačidlom «B» (ľahké stlačenie ●). Touto voľbou je možné nastaviť celkom 

5 stupňov intenzity diód. 

 

Ako vymeniť batériu 

Indikátor UNICARP III je napájaný 9 V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím krytu úložného priestoru batérie. Po 

vložení novej batérie kryt dôkladne zasuňte späť. Tým je zabezpečená vodeodolnosť priestoru batérie. Pri 

dlhotrvajúcom období nepoužívania indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať. Na zoxidované kontakty vplyvom 

batérie sa záruka nevzťahuje. Nedostatočne nabitú batériu spoznáme na "S" paneli po zapnutí páčky do polohy „on“ 

alebo preblikávaním indikátora, ktorá upozorňuje na výmenu batérie. 

Každý indikátor UNICARP III pracuje len so spárovaným prijímačom UNICARP (typ I, II a III). 

    

Prijímač UNICARP III 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre: 

- Digitálna technológia 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 záberu 

- Prevádzkové napätie – 9 V (preblikávanie bielej diódy prijímača upozorňuje na výmenu batérie) 

- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz, dosah až 200 m 

Nastavenie a funkcia prijímača 

Ako zapnúť a vypnúť prijímač 

Vložte batériu a stlačte ●●● bočné tlačidlo Θ po dobu 3 s. 

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií 

Bočnými tlačidlami (– a +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie. 

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač) 

Hlásiče sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené 

týmto spôsobom: že pridržíme ●●● súčasne tlačidlo + a – na boku prijímača po dobu 3-6 s. Zapneme 

páčkou on / off hlásič, ktorý chceme párovať. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je 

párovanie ukončené, zvolená pozícia sa automaticky uloží. U UNICARP III volíte pozíciu na prijímači 

pomocou voľby farby indikátora tlačidlom «C» na indikátore. V prípade, že máte navolené rovnaké farby na indikátoroch 

v sade, budú napárované na rovnaký kanál prijímača, čo sa neodporúča. 

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 dlhší čas. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku 

UNICARP je takzvaná "skúšobná 9 V batéria", ktorá však nie je tak kvalitná ako alkalická 9 V batéria.     



ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

EC Declaration of Conformity 
podľa § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení 

 

My,    ZICO CZ s.r.o. 

    Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04 

    IČ: 260 07 606 

 

ako dovozcovia vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že 

 

- výrobok:  Indikátor záberu 

- typ:   UNICARP III 

 

je v súlade s normami  

EN 300220-1:2012 

EN 300220-2:2012  

EN 301489-1:2011 

EN 301489-3:2013 

 

EN 62479:2010 

EN 60950-1:2006/A2:2013 

 

 

sa riadi týmito nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV) a čísla smerníc EU: 

 

NV 616/2006 Zz. 2004/53/EU – including amendments 

NV 481/2012 Zz. RoHS 2011/65/EU– including amendments 

 

Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení.    

Miesto vydania: Hradec Králové 

Dátum vydania: 5. 11. 2019 

Meno: Miroslav Zídek 

Funkcia: konateľ spoločnosti 

 

 

 

   

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

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

tel.: +420 733 533 978, +420 739 423 479 

 

 

TESTY a RECENZIE 

         

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

