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Kanály a jejich frekvence v Mhz 
1. 462.5625 12. 467.6625 
2. 462.5875 13. 467.6875 
3. 462.6125  14. 467.7125 
4. 462.6375 15. 462.5500 
5. 462.6625 16. 462.5750 
6. 462.6875 17. 462.6000 
7. 462.7125 18. 462.6250 
8. 467.5625 19. 462.6750 
9. 467.5875 20. 462.6750 
10. 467.6125 21. 462. 7000 
11. 467.6375 22. 462.7250 
 
Technické údaje: 
Kanálů: 22 
Dosah: v rovinném terénu až 3 km 
Napájení: 3x AA článek 
Modulační typ: FM-F3E 
 
 
 
 
 
 
 

Návod na použití: 
Tato sada obsahuje 2 vysílačky: jedná se o komunikační 
zařízení, která pracují na mobilních rádiových frekvencích a 
podsvíceným LCD displejem.  
 
Před použitím si přečtěte uživatelské pokyny.  

1) Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím 
výbuchu.  

2) Pokud řídíte dopravní prostředek, zastavte před 
použitím zařízení.  

3) Vypněte zařízení, pokud jste v letadle nebo 
v nemocnici.  

4) Nepoužívejte zařízení v blízkosti rádia.  
5) Vyjměte baterie, pokud se zařízení delší dobu 

nepoužívá. Nemíchejte nové a použité baterie.  
6) Mějte zařízení alespoň 10 cm od obličeje.  
7) Nasměrujte anténu nahoru a mluvte normálně.  
8) Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 

čistící prostředky a rozpouštědla.  
9) V případě poškození, nechejte zařízení zkontrolovat 

kvalifikovaným odborníkem.  
10) Zařízení nelze používat pro kontakt s nouzovými 

složkami. 
 



Návod k obsluze: 

Zapněte/vypněte zařízení: 
-  podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 

sekund 

Nastavení hlasitosti: 
- pro zvýšení hlasitosti, stiskněte tlačítko nahoru,  
- pro snížení hlasitosti tlačítko dolů 
- na obrazovce se zobrazí úroveň hlasitosti.  

Změna frekvence:  
- pro vzájemnou komunikaci musí být obě zařízení 

nastavena na stejný frekvenční kanál a musí být 
v dosahu 

- zařízení mají 22 různých frekvenčních kanálů 
- změna frekvence: 

stiskněte tlačítko Menu – aktuální frekvenční 
kanál bude blikat v pravém horním rohu 
obrazovky, tlačítkem nahoru nebo dolů 
vyberte kanál a potvrďte tlačítkem např. 
vyzvánění  

Zamknutí frekvenčního kanálu: 
- chcete-li zabránit nechtěné změně frekvenčního 

kanálu, můžete kanál uzamknout 
- stiskněte tlačítko uzamčení po dobu 2 sekund, na 

obrazovce se objeví indikátor zámku klávesnice 
- chcete-li znovu odemknout kanál, operaci opakujte 

 
 

 

Příjem/přenos komunikace 
- zařízení jsou v režimu „příjem“ a jsou připraveni 

přijmout zvuk na aktivované frekvenci 
-  po stisknutí tlačítka volání přenášíte zvukový signál 

do druhého zařízení – držte tlačítko, dokud 
nedokončíte přenos zprávy 

- držte mikrofon nejméně 10 cm od obličeje  
- pozor: druhé zařízení musí být nastaveno na stejný 

kanál 
- když je přenos dokončen a tlačítko volání není 

stisknuto, bude druhé zařízení vydávat zvuk, který 
indikuje, že je toho zařízení připraveno k přenosu 
(pokud je zvuk povolen) 

Nastavení typu volací tónu 
- zařízení jsou dodávána s 10 typy volacích tónů 
- stiskněte čtyřikrát tlačítko menu a na obrazovce se 

objeví písmena CA a číslo vpravo nahoře, tlačítkem 
nahoru, nebo dolů vyberete jiný tón, po každém 
stisknutí uslyšíte nový volací tón 

- volbu potvrďte stisknutím tlačítka volání 
- výběrem OF, vypnete tón hovoru (tichý) 

Nastavení tónů klávesnice 
- stiskněte pětkrát tlačítko Menu, na obrazovce se 

objeví písmena „to“, tlačítky nahoru nebo dolu 
zapnete/vypnete (ON/OFF) zvuk klávesnice 

- volbu potvrdíte stisknutím tlačítka volání 
 

Upozornění na hovor 
- při každém stisknutí tlačítka volání vydá zařízení 

dvojitý zvuk, tento zvuk je možné vypnout 
- stiskněte šestkrát tlačítko menu a na obrazovce se 

objeví písmena RO, tlačítky nahoru/dolů zvuk 
zapnete/vypnete (ON/OFF) 

- volbu potvrdíte např. tlačítkem volání 

Prohledávání frekvenčních kanálů 
- zařízení může prohledávat 22 frekvenčních kanálů a 

hledat další vysílače bez přepínání z vybraného 
kanálu 

- pro aktivaci skenovací funkce stiskněte současně 
tlačítko nahoru a tlačítko menu 

- na obrazovce se objeví indikátor funkce „skenování“ 
a frekvenční kanál bude skenovat nepřetržitě od 1 do 
22  

- když je detekován používaný frekvenční kanál, 
prohledávání se zastaví na této frekvenci 

- stisknutím tlačítka volání promluvte, po komunikaci 
zůstane kanál aktivní 

- pokud vyhledávání nedetekuje aktivní kanál, 
pokračuje v prohledávání 22 kanálů 

- pro zastavení skenování kanálů stiskněte tlačítko 
volání, zařízení se přepne zpět na dříve vybraný kanál 

 

Indikátor nízké kapacity baterie 
- displej obsahuje indikátor stavu baterie 
- když tento indikátor začne blikat, je třeba vyměnit 

baterie 

Funkce úspory baterie 
- pokud zařízení není použito, po 4 sekundách se 

automaticky aktivuje úsporný režim, na příjem to 
nemá vliv (jakmile je detekován signál, je 
automaticky znovu aktivován) 

Likvidace zařízení: 
- zařízení musí být předáno do příslušného sběrného 

místa pro recyklaci elektrického a elektronického 
zařízen í 

 

 


