
Návod na použitie sady 

                   ROLER R

T



Podpis a pečiatka predajcu:

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie sady ROLER značky DELPHIN.  Pred prvým použitím si pozorne 
prečítajte Návod na použitie ako aj Upozornenia a odporúčania, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu. 
Návod obsahuje postup pre úspešné nastavenie sady na používanie, praktické rady, ako aj doporučenia pri jej 
používaní. V prípade akýchkoľvek pripomienok k návodu, alebo k výrobku nás prosím kontaktujte na 
emailovej adrese moss.sk@moss.sk. 

Model: sada ROLER

Dátum zakúpenia:

Pozáručný servis

Záručný servis

Záručný list

* záručný list si starostlivo uschovajte



Obsah balenia

Popis jednotlivých častí 
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Prijímač
(1ks)

Signalizátor
(počet ks v závislosti od sady)

T

Retiazkový swinger
(počet ks v závislosti od sady)

Nočný senzor

Kryt batérií

Vstup pre
swinger

Tlačidlo V
Zapnúť/Vypnúť

Záberová
dióda

Nočná
dióda

Tlačidlo
T

Tlačidlo
S

Tlačidlo
V

Tlačidlo T

Tlačidlo
Zapnúť/Vypnúť

Kryt batérií

T

S

T

Signalizačné
diódy

Upevňovací klip

Prijímač schéma tlačidiel
Zapnutie prebieha stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť, ktoré podržíme kým sa postupne nerozosvietia farebné signalizačné diódy sprevádzané 
zvukovým signálom.  Vypnutie prebieha podržaním daného tlačidla kým nezaznie zvukový signál. Tlačidlom T meníme tón signálu, tlačidlom V 
jeho hlasitosť. Možné je ním zapnúť aj režim bez zvuku s vibrovaním.

Signalizátor schéma tlačidiel
Zapnutie prebieha zatlačením tlačidla V ktoré podržíme,  až pokým nepreblikne záberová a nočná dióda, ktoré sú sprevádzané zvukovým 
signálom. Vypnutie taktiež prebieha podržaním tlačidla V pokým signalizátor nevydá zvukový signál. Keď je signalizátor zapnutý pomocou 
krátkeho zatlačenia tlačidla V meníme hlasitosť vydávaného zvuku prípadne zvuk úplne vypneme. Pomocou tlačidla T jeho tón a tlačidlom S jeho 
senzitivitu. Nočná dióda sa rozosvieti automaticky keď nočný senzor vyhodnotí nedostatok svetla v okolitom prostredí.
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1. Sadu signalizátora a prijímača vyjmeme z balenia. Pristúpime k vloženiu batérií. Kryty snímeme tak, ako je znázornené na Obrázku A. Následne 
vložíme batérie podľa schémy znázornenej na vnútornej strane priestoru pod krytom.  Kryty založíme späť postupom opačným ich zloženiu.
 
POZOR! Zadný kryt signalizátora zložíme pomocou kĺzavého posunutia nadol v smere znázornenom šípkou. 
                Zadný kryt prijímača snímeme vyklopením smerom k sebe pomocou zárezu v spodnej časti krytu tak, ako znározňuje šípka.

2. V prípade že je sada spárovaná, môžeme ju začať okamžite používať.  V prípade že nie, postup je popísaný v ďalšej časti. 

Upozornenia a odporúčania

IMPORTÉR: MOSS.SK s.r.o., M.R.Štefánika 297/11, 050 01 Revúca, Slovenská republika         www.moss.sk

Obrázok A

Návod na obsluhu 

Signalizátor Prijímač

Spárovanie signalizátora a prijímača
Najvhodnejšie je umiestniť signalizátor a prijímač na pevnú rovnú plochu pred seba.  Pripravíme si kúsok rovného papiera. Zapneme prijímač aj 
vysielač podľa popisu zo schémy tlačidiel.   Jednou rukou naraz zatlačíme dvoma prstami tlačidlá T a V na prijímači a držíme zatlačené. Druhou 
rukou uchopíme prichystaný kúsok papiera a prejdeme jeho hranou časťou na signalizátore ktorá je určená pre vlasec tak, ako je znázornené na 
obrázku B.  Na prijímači sa rozsvieti signalizačná dióda príslušnej farby. Tlačidlá T a V uvoľníme. Spárovanie je dokončené a sada pripravená na použitie.

Obrázok B

1.) Pre napájanie používajte alkalické batérie.
2.) Batérie vymieňajte minimálne 1x ročne bez ohľadu na frekvenciu
používania sady.
3.) Vypínaním prijímača a signalizátora v čase nevyužívania výrazne
šetríte batérie.

4.) Závit signalizátora pri montáži doťahujte plynule primeranou 
silou, predídete jeho poškodeniu.
5.) V prípade že sada prišla do kontaktu s vodou, nechajte ju dôkladne 
vyschnúť.

Technické parametre
- extrémna odolnosť voči vode
- dosah súpravy až 150 metrov
- maximálne 4 signalizátory na 1 prijímač
-záruka 3 roky

T

držíme zatlačené


