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Děkujeme za zakoupení našeho Profesionálního Indikátoru pohybu zvěře, který lze použít nejen pro
indikaci pohybu zvěře při lovu, ale rovněž tak sledování pohybu v lese, v polích atd.

Základní informace:

pro lepší dosah je nutné  umístit přijímač vertikálně (kolmo), pro co nejlepší příjem signálu z 
PIR čidel. Přijímač má vyšší spotřebu než PIR čidlo, jelikož všechny systémy v přijímači jsou 
neustálé aktivní včetně RF přijímače. Na jednu pozici lze přidat i několik PIR čidel, kdy například 4
PIR čidla budou mít stejnou adresu, a rozsvítí stejnou LED diodu na přijímači. V tomto případě 
tedy indikují jakousi „zónu“, anebo přiřadit každé LED diodě jedno čidlo. Je možno přidat až 8 
čidel.

Zapnutí a vypnutí přijímače

Pro zapnutí Přijímače jemně stiskněte a držte tlačítko ON/OFF, dokud nezačne blikat první LED 
dioda (shora). Poté bude blikat v cca 5 vteřinových intervalech. Pro vypnutí Přijímače stiskněte 
krátce stejné tlačítko.

Vymazání paměti přijímače (vymaže z paměti přijímače všechna PIR čidla)
Při vypnutém přijímači stiskněte nejdříve tlačítko SET a poté tlačítko ON/OFF. Držte je stlačena 
obě najednou, dokud se postupně nerozvítí zeleně všechny LED diody. V tomto případě jsou 
všechny PIR čidla vymazána a je třeba je znovu nastavit. 
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Provozní stav

Přijímač se nastaví do tohoto stavu okamžitě po zapnutí Přijímače. LED dioda je po zapnutí vždy 
vypnutá. Chcte-li si LED diodu zapnout – viz kapitola Zapnutí a vypnutá LED diody na čidle níže.
Pokud Přijímač detekuje Alarm od čidla, rozsvítí se zelená LED dioda, jenž je naprogramována 
pro toto čidlo a zapnou se vibrace po dobu 20 vteřin. Jestliže se však jemně stlačí tlačítko SET, 
vibrace se vypnou  a LED cca po 2 vteřinách.  

Přidání (naprogramování) dalšího čidla

Stiskněte tlačítko SET (asi 3s), dokud  LED diody nezačnou přeblikávat  červeně  a  zeleně. 
Blikající červené LED diody znamenají, že na dané pozici jsou již přiřazená PIR čidla.  Volné 
pozice, které nemají přiřazeno žádné PIR čidlo, budou blikat  zeleně.
Dalším stlačením tlačítka SET (asi 3 sec.) přejdeme do programovacího modu, kdy lze přidávat 
PIR čidla.
Při přiřaďování adresy je dobré zapínat PIR čidla a hned si poznačit číslem pozice na 
přijímači.Pokud tedy bude například čidlo na pozici 1 (první LED dioda shora), lze si napsat na 
dané PIR čidlo 1. Takhle budete mít perfektní přehled o které čidlo jde a na kterém místě v lese je 
vlastně umístěno. Zapnutí a vypnutí PIR čidla provedete přepínačem na horní straně čidla. Vyslání 
RF kódu z čidla do přijímače prodete mávnutím ruky před PIR čidlem a následně se rozsvíti 
červena LED dioda na čidle.  Jakmile totiž je uložen kód do přijímače u daného PIR čidla na na 
první volnou pozici, daná LED dioda se změní v Přijímači se zelené na červenou. Nejlepší je tedy 
zapnout vždy jen jedno PIR čidlo, po jeho přidání do přijímače (zelená LED se změní na červenou),
dané PIR čidlo vypnout a teprve poté zapnout další čidlo pro naprogramování.

Nastavení citlivosti PIR čidla

toto nastavení lze provést dvěmi způsoby. Jednak je lze nastavit doma na stole anebo přímo v lese, 
kdy přijímač vyšle signál ke zmněně citlivosti a PIR čidlo se automaticky přenastaví na jinou 
citlivost. Nastavení citlivost v lese lze provést tehdy, pokud PIR čidlo vyšle Alarm, tzn. že 
detekovalo nějakou zvěř nebo osobu a je aktivní pouze po dobu 5 vteřin.
Stiskněte tlačítko SET (asi 3s), dokud  LED nezačnou přeblikat  červeně  a  zeleně. Blikající 
červené LED diody znamenají, že na dané pozici nejsou ještě přiřazená PIR| čidla (jedná se o čidla 
s pořadovým číslem 5 – 8).  Volné pozice, které nemají přiřazeno žádné PIR čidlo budou blikat  
zeleně (jedná se o čidla s pořadovým číslem 1 – 4).
Ještě dalším stlačením tlačítka SET (asi 3 sec.) přejdeme do programovacího modu nastavení 
citlivosti PIR čidla, kdy lze měnit citlivost PIR čidla na dálku.
Krátkým stisknutím tlačítka SET přesouváme zobrazení  červené LED a dlouhým stisknutím 
tlačítka SET daný parameter nastavíme (LED přestane blikat a změní barvu na  oranžovou, tudíž 
tedy svítí stálým jasem a ostatní LED diody blikají zeleně. Po cca 5 vteřinách přijímač přejde 
automaticky do provozního stavu.

Zapnutí a vypnutí LED diody na čidle.

Použijte stejný postup jako v předchozím odstavci s tím, že postupným stlačováním tlačítka SET 
přemístíte oranžovou barvu na pozici 4, což je nejnižší pozice z LED diod a také tato dioda je 
neblíže k tlačítkům. Poté držíte tlačítko SET tak dlouho, dokud se barva nezmění na 
žlutooranžovou. Stejný postup platí jak pro zapnutí, tak i pro vypnutí LED diody.

www.selax.cz 3 Indikátor pohybu zvěře

http://www.selax.cz/


Technické parametry:

PIR čidla
u všech PIR čidel je z výroby nastavení menší citlivost a je vypnutá červená LED dioda u tohto 
čidla. 
Nápájecí napětí: baterie 9V 
Možnost vypnutí LED diody: Ano
Možnost nastavení citlivosti: Ano
Spotřeba proudu: 45 uA (mikroampér)

PŘIJÍMAČ:
Napájecí napětí: 4xAA monočlánky (tužkové AA baterie)
Přenosová vzdálenost v lese: 250 – 400 m (podle hustoty stromů)
Přenosová vzdálenost na volném prostranství: až 800 m
Ovládací tlačítka: ON/OFF a SET
Počet LED diod: 4
Vibrační vyzvánění (vibrace): Ano
Možnost dálkového nastavení čidel: Ano

Sestava obsahuje:
1x Přijímač
1x PIR čidlo (v další sestavě 2 PIR čidla)
1x manuál
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