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Z vlastní praxe vím, jaké neduhy měly prv-
ní generace těchto mnohdy hlučných po-
mocníků a co všechno jsme si s nimi tenkrát 
museli vytrpět. Ty současné jsou už technic-
ky na  zcela jiné úrovni, ale člověk by neměl 
podléhat falešným iluzím, že za  pár stovek 
dostane technicky dokonalý výrobek. Pozor, 
nedostane, to je holý fakt! Co by měl elektro-
nický signalizátor záběru v ideálním případě 
umět, je velmi individuální záležitost, daleko 
důležitější je ale skutečnost, že byl měl obstát 
při nepřízni počasí a fungovat i v těch nejmé-
ně vhodných podmínkách. Zvláště na delších 
výpravách za kapry je totiž podstatné, abys-
te se na  své náčiní mohli plně spolehnout. 
Jinak člověku nastávají problémy, které pak 
na místě vyřeší jen velmi těžko.

Sada dvou signalizátorů s  příposlechem 
Anaconda TSR 2 Way je absolutní novinkou 
na  trhu. Umí naprosto všechno, co náročný 
rybář požaduje, a  v  této cenové kategorii 
ještě něco navíc. Zcela individuální nastavení 
buď přímo na  signalizátoru, nebo na  přípo-
slechu umožňuje v osmi úrovních přizpůsobit 
tón, citlivost a  hlasitost vlastním potřebám. 
Mezi velmi praktické funkce patří optické 
varování při vybíjející se baterii a především 
pak ochrana proti krádeži, což dnes bohužel 

na některých revírech bývá podstatný prvek 
chránění náčiní. Důležitou zprávou je i  fakt, 
že všechny komponenty jsou odolné proti 
vodě. V  praktickém plastovém transportním 
kufříku najdete navíc i  odnímatelná ucha 
Snag Bars, která zajistí vaše pruty v  případě 
náročného rybaření.

Anaconda TSR 2 Way je kvalitně zpracovaná, 
moderně pojatá sada signalizátorů, jež potěší 
širokou výbavou a  spolehlivou elektronikou 
ambiciózní i běžné rybáře. A navíc s cenovkou, 
která nikomu neudělá vítr v peněžence!

Technické parametry:
• všechna nastavení možná z  příposlechu 
(2-Way-System) • indikátor záběru i příposlech 
s  nočním světlem • obsahuje odnímatelná 
ucha Snag Bars • LED alarm ve tvaru písmene V 
• barvy diod – červená, zelená • výstražná LED 
(20 sekund po aktivaci) • optické varování při 
vybití baterie • nastavení tónů (8 možností) 
• nastavení citlivosti (8 možností) • nastavení 
hlasitosti (8 možností) • ochrana proti kráde-
ži • připojení – 2,5mm zdířka • voděodolnost 
všech komponentů • dosah příposlechu 150 m 
• baterie 9 V / 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí ba-
lení) • dodáváno v praktickém kufříku

Cena: 3 529 Kč n

Elektronické signalizátory záběru jsou dnes již nedílnou součástí výbavy nejen všech 
nadšených moderních kaprařů, ale i běžných rybářů. Viděno touto optikou je proto 
každá novinka velmi zajímavým podnětem pro širokou skupinu těch, kteří preferují 
lov kaprovitých ryb (a nejen těch) na položenou.
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