
Индикатор FBA19 

Комплектът включва 3 индикатора с централа, която може да приема сигнал до 100 метра. 

Централата може да бъде свързана с до 4 индикатора едновременно. Батерията на централата 

издържа 7 дена в режим на работа. Индикаторът може да издържи до 100 дни в stand-by режим. 

Притежава лампичка за нощен риболов. Индикаторът и централата са водоустойчиви и могат да 

бъдат използвани и в дъжд. И двете устройства работят с 1 x 9V  батерия. 

 

1 – Бутон за включване / изключване. Позиция нагоре – 

включено; позиция надолу – изключено. 

2 – Бутон за регулиране на звука - V. Регулирайте силата на звука, 

като натискате еднократно бутона за различната сила. 

3 – Бутон за регулиране на тона – T. Можете да регулирате тона 

чрез натискане на бутона.  

4 – LED светлина за нощен режим. 

5 – Бутон за чувствителност – S. 

6 –Букса – изход за допълнителен индикатор  (swinger 

7 – Мигаща LED светлина при задействане. 

8 – Бутон за нощна светлина – N.  

 

                                                               

Безжична централа  

1 – Бутон за включване / изключване.  

2 – Бутон за увеличаване на звука (V+). 

3 – Бутон за намаляне на звука (V-). 

4 – 20-секундна мигаща светлина. 

5 – Бутон “Setup” – намира се в дупката. Препоръчително е да 

не се натиска с много остри предмети (карфица). Може да 

използвате кламер или главата на топлийка. 

 

A. Как да свържете централата с алармата: 

1. Натиснете и задръжте бутон “Setup” на централата за 3 

секунди. 

2. Изберете конкретна LED светлина с бутони V+ и V- на централата. 

3. Отново натиснете бутон “Setup”, за да повърдите, когато сте готови. 

4. Завъртете колелото на индикатора, който искате да свети в зададената светлина на централата. 

Когато чуете сигнал „дии”, значи връзката е осъществена. 

5. Проверете и тествайте дали се получава сигнал при задействане на индикатора. 

 

B. Как да изтриете запаметените връзки между индикатора и централата: 

1. Натиснете и задръжте бутон “Setup” за 10 секунди. 

2. Когато чуете звук „ди ди ди ди ди ди”, означава, че настройките са нулирани. 


