
Signalizátor záběru Misaabo Simple X 

Návod k obsluze 

 

Děkujeme Vám za zakoupení signalizátoru Misaabo Simple X. Věříme, že Vám zpříjemní pobyt u vody a 
díky němu nepropásnete žádný záběr. 

V následujícím textu se dozvíte vše o přístroji a jeho použití. 

Funkce přístroje: 

 Tlačítko on/off 
 Regulace tónu 
 Regulace citlivosti 
 Regulace hlasitosti 

Provoz přístroje 

 Vložení baterie 
- Sejměte ochranný kryt baterie na zadní straně přístroje 
- Vložte dvě 1,5 voltové baterie (označení LR1 (N)), pozor na přepólování 
- Zacvakněte ochranný kryt zpět, přístroj je připraven k použití 

 
  Použití přístroje 

- Pro zapnutí přístroje stiskněte červené tlačítko On-off, na na předním ovládacím panelu 
vlevo dole. Rozsvítí se modré diody označující pohotovostní stav. 

- Pro nastavení hlasitosti stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko Volume, 
umístěné na předním ovládacím panelu vpravo nahoře 

- Pro nastavení tónu stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko Tone, umístěné na 
předním ovládacím panelu vpravo dole. 

- Pro nastavení citlivosti stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko Sensitivity, 
umístěné na předním ovládacím panelu vlevo nahoře. 

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko On-off, na předním ovládacím panelu vlevo dole. 
Vypnutí je signalizováno světelnou signalizací. 

Záruka  

Na signalizátor Simple X je poskytována záruka v délce 24 měsíců. 

Záruku není možné uznat zejména v těchto případech: 

- mechanické poškození výrobku 
- po zásahu do výrobku (manipulace s plošným spojem) 
- poškození vlivem vytečených nebo přepólovaných baterií 
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