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*Dosah se může lišit v závislosti na životní prostředí a / nebo topografických podmínek.

• 8 PMR kanálů

• 121 Privátní kódy (CTCSS tón a DCS 

kódu)

• Až 10 km rozsahu *

• ponorné

• přímá volba

• 122 Skupina kódy

• Tichý mód

• 10 Volitelná Call / vyzváněcího tónu upozornění

• Podsvícený LCD displej

1 Anténa

2 PTT (Push-To-Talk) Tlačítko 3 

Tlačítko Monitor 4 Channel Up / Down 

Key 5 Tone / Group Key 6 Call Tlačítko 

7 Tlačítko Power

8 Volume Up / Down klíč 9 

Zadání / Lock Key Key 10 Menu

11 Mikrofon 12 Reproduktor 13 

Indikace stavu baterie 14 Sub 

Kód Indikátor 15 Skupina 

Ukazatel 16 Příjem Ukazatel 17 

Call Indicator 18 Indicator 

Channel 19 zmeškaných hovorů 

Indikátor 20 Nabíjení Kontakty

Gratulujeme vám k zakoupení PMR (Private Mobile Radio) 

nepromokavého rádio. Tento lehký, dlaně, rádio je 

state-of-the-art zařízení, vybavená mnoha hodnotných funkcí. 

Používejte ji při sportovních akcích, aby zůstali v kontaktu s 

rodinou a přáteli, turistika, lyžování, venku, nebo v sousedství 

hodinky pro vitální komunikace - i venku u bazénu!

Vaše rádio je v souladu s JIS7 voděodolné standardů, 

což znamená, že rádio může být ponořen do 1,0 metrů 

vody po dobu 30 minut bez poškození.

Poté, co vaše rádio je ponořen do vody, můžete si všimnout, že 

dojde ke zkreslení zvuku. To je proto, že tam je ještě zbývá v okolí 

reproduktoru a mikrofonu vody. Stačí zatřepat rádio vymazat 

přebytečné vody a zvuk by se měla vrátit k normálu.

Poznámka: Je-li vaše rádio vystaveno slané vodě, čistit rádio Poznámka: Je-li vaše rádio vystaveno slané vodě, čistit rádio 

důkladně čistou vodou a vysušte ho před opětovným zapnutím.

OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

dvě rádia

Dva nabíjecí NiMH akumulátory jeden adaptér 

Jeden duální nabíjecí kolébka dvě pásové spony 

Tato referenční příručka

Vložte baterii

Používání rádia

Ustavení skupiny MODE

POUŽITÍ úrovně radiového baterii a LOW 

BATERIE ALERT

Toto rádio má metr na stavu baterie, který indikuje stav 

baterií. Je-li baterie téměř vybitá, ikona hladinoměr 

baterie bliká a 

pak BATT objeví se po 30 sekundách. okamžitě pak BATT objeví se po 30 sekundách. okamžitě pak BATT objeví se po 30 sekundách. okamžitě 

nabít baterii NiMH.

Varování! Aby se předešlo nebezpečí osobního zranění nebo Varování! Aby se předešlo nebezpečí osobního zranění nebo 

poškození majetku v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým 

proudem, používejte pouze příslušenství určené výhradně pro 

tento výrobek.

NABÍJENÍ RADIO

Vaše rádio obsahuje nabíječku a akumulátory. 

Postupujte podle pokynů pro dobíjení rádia v 

nabíjecí kolébce.

Ujistěte se, že k vypnutí rádia Před vložením 

rádia do nabíječky.

Pomocí nabíječky

1) Připojte konektor adaptéru do DC 9V IN nabíječky IN a 

druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

2) Nastavte nabíječku na stůl nebo stůl a umístěte 

rádia do nabíječky s klávesnicí směrem dopředu.

3) Ujistěte se, že LED dioda svítí. Nabít baterii po 

dobu 16 hodin a vyjměte rádio z nabíječky po 

nabití.

Poznámka:

• Doba nabíjení se může lišit v závislosti na zbývající životnosti 

baterie.

• Pro nejrychlejší nabíjení, rádio vypnout před nabíjením.

Warrning !:

• Nabíjecí kolébka není vodotěsný. V případě, že nabíjecí 

kolébka spadne do vody, odpojte jej před pokusem o jeho 

odstranění z vody. Nechte kolébka zcela vyschnout před 

opětovným připojením napájení.

• Setřít nečistoty nebo třást vodu ze svého rádia před 

vložením do nabíječky, pokud vaše rádio je znečištěný 

nebo mokrý.

je název, který se zobrazí na ostatních rozhlasových displejích, když 

někdo chce, aby se přímé volání na vás. Je-li nastavena žádná 

přezdívku, zobrazí se číslo jednotky.

1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud

JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / , 

Aktuální číslo jednotky začne blikat a potom klepněte ENTER / Aktuální číslo jednotky začne blikat a potom klepněte ENTER / 

, Rádiové displeje n - - - - ( nebo aktuální přezdívka) , Rádiové displeje n - - - - ( nebo aktuální přezdívka) , Rádiové displeje n - - - - ( nebo aktuální přezdívka) 

se na prvním místě v přezdívce blikat.

2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo zvolte písmeno, pak

ENTER / postoupit na další písmeno, dokud jste 

zadali svou přezdívku.

3) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK Pro potvrzení nastavení a opuštění3) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK Pro potvrzení nastavení a opuštění3) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK Pro potvrzení nastavení a opuštění

jídelní lístek.

Použití režimu Group

Režim Group vám umožní přímé volání do jiných lidí ve vaší 

skupině bez varování celé skupiny a také umožňuje rychle měnit 

každý ve vaší skupině na jiný kanál z jednoho rádia. Před 

použitím režimu skupiny, postupujte podle pokynů v části 

„Nastavení režimu Group“ na každém rádiu ve vaší skupině. Poté 

zaznamenat identifikační číslo přístroje a přezdívka každého v 

každém rádiu, poslat výzvu na „All“ z každého rozhlasového 

najednou (viz „Odeslání Direct Call“).

Odeslání přímé volání

Přímá volba umožňuje volat všichni ve vaší skupině najednou, 

nebo volejte na jednu osobu ve vaší skupině, aniž by kdokoliv jiný 

ve skupině věděl. Je to jako „rychlou volbu“ přímo na osobu (y), 

které chcete mluvit.

Chcete-li volat každého ve vaší skupině, stiskněte VOLÁNÍ ve Chcete-li volat každého ve vaší skupině, stiskněte VOLÁNÍ ve Chcete-li volat každého ve vaší skupině, stiskněte VOLÁNÍ ve 

skupinovém režimu. Rádiové záblesky VŠECHNO. Poté stiskněte skupinovém režimu. Rádiové záblesky VŠECHNO. Poté stiskněte skupinovém režimu. Rádiové záblesky VŠECHNO. Poté stiskněte 

VOLÁNÍ nebo ENTER / VOLÁNÍ nebo ENTER / VOLÁNÍ nebo ENTER / , Každý, kdo ve vaší skupině

přijme hovor „cvrlikání“ po dobu 3 sekund. Když se cvrlikání 

končí, začněte konverzaci.

Poznámka: Když uděláte přímé volání „all“, vaše rádio také vyšle Poznámka: Když uděláte přímé volání „all“, vaše rádio také vyšle 

svou přezdívku nebo ID, takže se zobrazí v seznamu volání pro 

všechny uživatele ve vaší skupině.

Chcete-li volat jednu osobu ve vaší skupině, aniž by museli ostatní 

lidé vědí, stiskněte VOLÁNÍ ve skupinovém režimu. Potom použijte CHlidé vědí, stiskněte VOLÁNÍ ve skupinovém režimu. Potom použijte CHlidé vědí, stiskněte VOLÁNÍ ve skupinovém režimu. Potom použijte CHlidé vědí, stiskněte VOLÁNÍ ve skupinovém režimu. Potom použijte CH

nebo vyberte osobu, kterou 

chcete volat, a stiskněte VOLÁNÍ nebo ENTER / chcete volat, a stiskněte VOLÁNÍ nebo ENTER / chcete volat, a stiskněte VOLÁNÍ nebo ENTER / chcete volat, a stiskněte VOLÁNÍ nebo ENTER / , tvůj

rádia zní tóny po dobu 3 sekund, protože odešle výzvu. 

Když se vybraná osoba odpoví, můžete začít 

konverzaci. Můžete umlčet tóny volání kdykoliv 

stisknutím PTT.stisknutím PTT.

Váš rozhovor zůstane soukromý mezi vámi a osobou, 

kterou nazývá až 15 sekund po posledním rozhovoru. 

Pak se přístroj automaticky ukončí soukromý režim.

• Roger Beep

• Vibrace Reminder

• All Call

• Auto Channel Change Call

• Nabíječka baterií

• Indikátor hladiny baterie

• Monitor kanál

• Vyhledávání kanálů

• Skupina Scan

• Zámek klávesnice

Vaše rádio používá dodávaný NiMH akumulátorů.

Chcete-li nainstalovat baterii NiMH:

1) Ujistěte se, že je rádio vypnuté.

2) Otáčením šroubu drží prostor pro baterie proti směru 

hodinových ručiček pomocí šroubováku, a zvednout kryt 

baterie.

3) Vložte NiMH bateriemi v prostoru pro baterie uplatňování 

kontakty baterie do spodních kontaktů náboje. Vždy 

postupujte podle pokynů napsané na štítku modulu 

akumulátoru je. Instalace baterie nesprávně zabrání 

jednotku z provozu.

4) Před umístěním krytu baterie zpět v rádiu, zkontrolujte 

gumové těsnění kolem prostoru pro baterii a stuhou 

akumulátoru: Ujistěte se, že je těsnění v dobrém stavu 

a že neexistuje žádný cizí předmět v těsnění.

5) se nahrazuje krytu prostoru pro baterii. Utáhnout 

šrouby.

3) Stiskněte a držte  k vypnutí rádia.

Volba kanálu

Radiostanice má k dispozici 8 kanálů a 121 privátních kódů, pomocí 

kterých můžete mluvit s ostatními. Aby bylo možné mluvit s někým, musí 

být obě vaše radiostanice nastaveny na stejný kanál a privátní kód. 

Chcete-li zvolit kanál: Pless CH nebo Chcete-li zvolit kanál: Pless CH nebo Chcete-li zvolit kanál: Pless CH nebo 

přejdete do režimu kanálu.

Vyberte požadovaný kanál, stiskněte CH nebo Vyberte požadovaný kanál, stiskněte CH nebo Vyberte požadovaný kanál, stiskněte CH nebo ,

A stiskněte tlačítko ENTER / A stiskněte tlačítko ENTER / kon fi rmy.

• Pro změnu kanálu nepřetržitě, stiskněte

CH nebo CH nebo , Pak opakovaně stiskněte a podržte

CH nebo CH nebo po dobu delší než 1 sekunda.

Aby bylo možné použít režim Group je třeba inicializovat několik 

nastavení ve vašem rádiu:

• Nastavení rádia do režimu Group

• Nastavit Group Code

• Nastavit číslo jednotky

• Nastavte „přezdívku“

Nastavení rádia do režimu Group

Chcete-li nastavit rádio na režim Group, která umožňuje přímou volbou, 

automatické přepnutí kanálu a volání celé skupiny, stiskněte a podržte TONE automatické přepnutí kanálu a volání celé skupiny, stiskněte a podržte TONE 

/ GROUP po dobu 2 sekund. Rádiové displeje GRP a kód skupiny./ GROUP po dobu 2 sekund. Rádiové displeje GRP a kód skupiny./ GROUP po dobu 2 sekund. Rádiové displeje GRP a kód skupiny./ GROUP po dobu 2 sekund. Rádiové displeje GRP a kód skupiny.

Poznámka: Ve skupinovém režimu, nemůžete přijímat vysílání z Poznámka: Ve skupinovém režimu, nemůžete přijímat vysílání z 

jiných rádií, pokud jsou také nastaveny na stejný kanál a ve 

skupině kód.

Nastavení Group Code

Nastavení kódu skupiny pro vaši rozhlasovou skupinu z 0-121. Každý, 

kdo ve vaší skupině musí zvolit stejný kód skupiny, aby mohl 

komunikovat mezi sebou navzájem.

1) Tap TONE / GROUP ve skupinovém režimu. stisk1) Tap TONE / GROUP ve skupinovém režimu. stisk1) Tap TONE / GROUP ve skupinovém režimu. stisk

CH nebo CH nebo vyberte číslo skupiny.

2) Stiskněte ENTER / 2) Stiskněte ENTER / nebo TONE / GROUP Pro návrat donebo TONE / GROUP Pro návrat donebo TONE / GROUP Pro návrat do

normální operace.

Nastavení číslo jednotky

Každý rádiový ve vaší skupině musí být nastavena na jedinečné číslo 

jednotky, 1-16.

1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud1) Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud

JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / JEDNOTKA Zobrazí se, a poté stiskněte ENTER / , 

Stávající jednotka číslo bliká.

2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo vyberte požadovanou jednotku

číslo.

3) Stiskněte ENTER / 3) Stiskněte ENTER / pokračovat v další části.

Nastavení svou přezdívku

Na displejích jiných jednotek se zobrazí vaše přezdívka, když uděláte 

vše hovor nebo přímé volání. To je také

S cílem získat co nejvíce ze svého nového rádia, přečtěte si tento 

referenční příručka úplně před pokusem o provoz jednotky.

Otáčením Rádio a nastavení hlasitosti

1) Stiskněte a držte  zapnout rádio.

2) Změna úrovně hlasitosti, stiskněte

VOL nebo zvýšit nebo snížit

Objem úroveň a stiskněte tlačítko ENTER / Objem úroveň a stiskněte tlačítko ENTER / ,

PMR 446S WPF radio

PMR 446S WPF-2CK



kanály 8 kanálů

sub Codes 38 Sub-Audible tóny 83 

DCS kódy

Zdroj energie NiMH baterie

Rozsah Do 10 km

Životnost baterie 16 Hours typ. - NiMH baterie 

(05.05.90 pracovní cyklus)

SPECIFIKACE

1) Pro vstup do menu stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK.1) Pro vstup do menu stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK.

2) Další lisy JÍDELNÍ LÍSTEK posune vás2) Další lisy JÍDELNÍ LÍSTEK posune vás2) Další lisy JÍDELNÍ LÍSTEK posune vás

přes menu. Po poslední položce menu, rádio ukončí do 

předchozího režimu.

3) Další způsoby ukončení funkce menu jsou:

A. stisk PTT, MON, CALL nebo TONE / GROUP.A. stisk PTT, MON, CALL nebo TONE / GROUP.A. stisk PTT, MON, CALL nebo TONE / GROUP.A. stisk PTT, MON, CALL nebo TONE / GROUP.

b. Počkejte 10 sekund, dokud se přístroj automaticky vrátí do 

předchozího režimu.

Nastavení Tichý režim

Když zapnete tichý režim, všechny příchozí hovory jsou 

vypnuty: rádio bliká podsvícení displeje, indikátor kanálu, 

SLNT a VOLÁNÍSLNT a VOLÁNÍSLNT a VOLÁNÍ

který vás upozorní na příchozí hovor. Nemáte-li reagovat na výzvu 

během 15 sekund, podsvícení se vypne. Rádio bude také vibrovat 

vám připomenout, že jste zmeškali hovor. Tichý režim je zakázán po 

dobu 15 sekund, když se přenos, příjem, nebo stiskněte jiné tlačítko. 

Chcete-li nastavit tichý režim:

1) Otevřete nabídku. Postupovat přes menu, až se SLNT , 1) Otevřete nabídku. Postupovat přes menu, až se SLNT , 1) Otevřete nabídku. Postupovat přes menu, až se SLNT , 

pak stiskněte ENTER / pak stiskněte ENTER / , 

aktuální nastavení bliká.

2) Stiskněte CH2) Stiskněte CH zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / 

,

Poznámka: Aby se zabránilo nežádoucím tiché varování, je Poznámka: Aby se zabránilo nežádoucím tiché varování, je 

nutné použít privátního kódu nebo skupiny kód, kdykoli 

použijete funkci Tichý režim. Můžete slyšet přijímaný hlas, když 

zapnete ladění kanálů a je detekován aktivní kanál i při tichém 

režimu.

Zmeškaný hovor Upozornění

Přijmete-li příchozí hovor, zatímco tichý režim je zapnutý a 

nereagují, bude rádio zapnout ikonu Missed Call. 

Používáte-li režim Group, bude rádio také obsahuje údaj o 

člověka, který dorovnal.

Rádio vám navíc připomene zmeškaného hovoru vibracemi 

každou minutu po ukončení hovoru po dobu 3 minut.

Vyslání tónové volání

Vaše rádio je vybaveno 10 volitelných tónů volání, které jsou 

přenášeny po stisknutí tlačítka VOLÁNÍ ve standardním režimu. přenášeny po stisknutí tlačítka VOLÁNÍ ve standardním režimu. přenášeny po stisknutí tlačítka VOLÁNÍ ve standardním režimu. 

Zvolený tón bude také slyšet, když někdo umístí přímé volání na 

vás. Chcete-li vybrat tón hovoru:

1) Otevřete nabídku. Postupovat přes menu, dokud

VOLÁNÍ , pak stiskněte ENTER / VOLÁNÍ , pak stiskněte ENTER / VOLÁNÍ , pak stiskněte ENTER / , 

Číslo Současný vyzváněcí tón (1-10) bliká.

2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo zvýšit nebo snížit

Číslo na požadovanou vyzváněním. Každý tón bude slyšet 

prostřednictvím reproduktoru.

Přenášet vybrané hovoru tón, stiskněte VOLÁNÍ.Přenášet vybrané hovoru tón, stiskněte VOLÁNÍ.

Vybraný je vysílán na pevnou dobu. Call Tone se 

zruší pokud stisknete PTT.zruší pokud stisknete PTT.

Roger Beep

Roger beep je zvukový signál, který je poslán oznámit konec 

přenosu. Můžete slyšet Roger Beep může být slyšet prostřednictvím 

reproduktoru, když oba Roger Beep Beep a Tone jsou zapnuty. Když 

Roger Beep je zapnuto a pípání je vypnuto, není slyšet pípnutí 

Rogere, ale to se přenáší na vaší straně. K úpravě pípnutí Rogere, 

zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud RGR , pak zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud RGR , pak zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud RGR , pak zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud RGR , pak zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud RGR , pak 

stiskněte 

ENTER / , Aktuální nastavení bliká.

Pro vypnutí Roger Beep: 

Stiskněte CHStiskněte CH zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / ,

Pro zapnutí Roger Beep: 

Stiskněte CHStiskněte CH zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / ,

Nastavení zvuku (Beep Tone)

Vaše rádio zazní pípnutí při každém stisku tlačítka (s 

výjimkou PTT).výjimkou PTT).

K úpravě zvuku, zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes K úpravě zvuku, zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes K úpravě zvuku, zadejte JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes 

menu, dokud TÓN , pak stiskněte menu, dokud TÓN , pak stiskněte menu, dokud TÓN , pak stiskněte 

ENTER / , Aktuální nastavení bliká.

Pro vypnutí tohoto tón: 

Stiskněte CHStiskněte CH zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit z, a stiskněte tlačítko ENTER / ,

Pro zapnutí tohoto pípnutí: 

stiskněte CHstiskněte CH zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / zobrazit na, a stiskněte tlačítko ENTER / ,

Zámek

Stiskněte a podržte ENTER / Stiskněte a podržte ENTER / dokud ZÁMEKdokud ZÁMEK

objeví se. Chcete-li ukončit Zámek tlačítek na režimu, stiskněte a 

podržte ENTER / podržte ENTER / 

znovu.

Poznámka:

• Zatímco v keylock o úsporném režimu, můžete stále 

používat vysílačku na příjem vysílání, použití VOLÁNÍ ve používat vysílačku na příjem vysílání, použití VOLÁNÍ ve používat vysílačku na příjem vysílání, použití VOLÁNÍ ve 

standardním režimu, VOLstandardním režimu, VOL nebo , PTT, MON aPTT, MON a

zapnout nebo vypnout rádio.

• Rádio zachovává status zámku klávesnice, i když vám 

cyklus napájení.

Automatic Power Save Feature

Radiostanice má jedinečný obvod navržen tak, aby výrazně 

prodloužit životnost baterií. Pokud není k dispozici ani přenos 

příchozího hovoru do 3 sekund, vaše rádio se přepne do 

úsporného režimu. Rádio je stále schopen přijímat vysílání v 

tomto režimu.

LCD podsvícení

Na displeji LCD podsvícení se automaticky zapne, když libovolné 

klávesy (s výjimkou PTT) stisknutí. Na LCD displeji zůstane svítit po klávesy (s výjimkou PTT) stisknutí. Na LCD displeji zůstane svítit po klávesy (s výjimkou PTT) stisknutí. Na LCD displeji zůstane svítit po 

dobu 10 sekund před vypnutím.

Pro prodejní a servisní pls kontaktujte

Automaticky Změna kanálů

Auto Change Channel umožňuje snadno koordinovat změnu 

kanálu pro všechny uživatele ve vaší skupině. Možná budete chtít, 

aby to dělat, když zjistíte, že jsou stále hodně rušení na aktuálním 

kanálu.

Chcete-li zahájit změnu auto kanál, na jakémkoliv rádiu v kohoutku 

skupině JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud CHCX , pak skupině JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud CHCX , pak skupině JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud CHCX , pak skupině JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud CHCX , pak skupině JÍDELNÍ LÍSTEK. Postupovat přes menu, dokud CHCX , pak 

stiskněte ENTER / stiskněte ENTER / , 

Současné bliká kanál. Použití CH nebo Současné bliká kanál. Použití CH nebo Současné bliká kanál. Použití CH nebo vybrat 

cílový kanál. Můžete zkontrolovat, zda je zvolený kanál je 

jasné. stiskněte klávesu CALL nebo ENTER / jasné. stiskněte klávesu CALL nebo ENTER / 

,

Vaše rádio sirény po dobu asi 10 sekund, kdy vyšle 

změnu kanálu signál. Jako každý rádio přijímá změnu 

kanálu signál, že pípne jednou, poté se změní na nový 

kanál.

Chcete-li zajistit, aby všechny vysílačky, aby bylo na nový kanál, 

vám doporučujeme:

• Ujistěte se, že jste v otevřeném prostředí, kde se 

rádiové získat co nejlepší rozsah.

• Optimalizovat rozsah během signálu pro změnu kanálu 

zvýšením rádia přes hlavu, aby získali co možná nejvyšší 

výšky.

• Udělat „apelu“ na nový kanál po cestách být jistý nikdo 

po sobě zanechal. Pokud jste vynechal někoho, návrat k 

předchozímu kanálu a vydá signál znovu.

Používání rádia ve standardním režimu

rádio se vrátí do skenování. lisování PTT zatímco skenování rádio se vrátí do skenování. lisování PTT zatímco skenování rádio se vrátí do skenování. lisování PTT zatímco skenování 

pozastaveno na kanálu můžete vysílat na daném kanálu. Chcete-li 

zapnout vyhledávání kanálů: Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Rádiové zapnout vyhledávání kanálů: Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Rádiové zapnout vyhledávání kanálů: Stiskněte JÍDELNÍ LÍSTEK. Rádiové 

displeje SKENOVAT, a stiskněte tlačítko ENTER / displeje SKENOVAT, a stiskněte tlačítko ENTER / displeje SKENOVAT, a stiskněte tlačítko ENTER / displeje SKENOVAT, a stiskněte tlačítko ENTER / 

,Číslo kanálu změní 

Tyto rádiové rychle přepíná mezi kanály. Vypnutí vyhledávání 

kanálů: Stiskněte MENU, PTT nebo VOLÁNÍ.kanálů: Stiskněte MENU, PTT nebo VOLÁNÍ.kanálů: Stiskněte MENU, PTT nebo VOLÁNÍ.kanálů: Stiskněte MENU, PTT nebo VOLÁNÍ.

Mluví na Váš Radio

Mluvit s ostatními pomocí rádia:

1) Stiskněte a držte PTT a mluvit jasně,1) Stiskněte a držte PTT a mluvit jasně,1) Stiskněte a držte PTT a mluvit jasně,

normálním hlasem asi 2 - 3 palce od mikrofonu. I 

když vysíláte, TX Na displeji se objeví v závislosti na když vysíláte, TX Na displeji se objeví v závislosti na když vysíláte, TX Na displeji se objeví v závislosti na 

typu kanálu. Aby nedošlo k odříznutí první část 

svého vysílání, mírně pauzy po stisknutí PTTsvého vysílání, mírně pauzy po stisknutí PTT

Než začnete mluvit.

2) Po skončení mluvení, uvolněte PTT. Vy2) Po skončení mluvení, uvolněte PTT. Vy2) Po skončení mluvení, uvolněte PTT. Vy

Nyní můžete přijímat příchozí hovory. Při příjmu,

RX Na displeji se objeví.RX Na displeji se objeví.

Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně Poznámka: Když stisknete PTT, TX Na displeji se objeví. Li PTT kontinuálně 

lisované, 1 minutu po spuštění stisknutí PTT přenos se lisované, 1 minutu po spuštění stisknutí PTT přenos se lisované, 1 minutu po spuštění stisknutí PTT přenos se 

zastaví a ozve se chybový tón timeout.

Monitor Mode Funkce

Vaše rádio umožňuje poslouchat slabých signálů na aktuálním 

kanálu pouhým stisknutím tlačítka.

Chcete-li zapnout režim monitoru:

• Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.Za krátký poslechu, stiskněte Měs. MON objeví a RX bliká.

• stiskněte a podržte MON na 2 sekundy, dokud dvě pípnutí pro stiskněte a podržte MON na 2 sekundy, dokud dvě pípnutí pro stiskněte a podržte MON na 2 sekundy, dokud dvě pípnutí pro 

kontinuální poslech. Obvod přijímače zůstane otevřený, takže 

uslyšíte i hluk a slabé signály. Chcete-li vypnout režim monitoru: 

Stiskněte MON Pro návrat do předchozího režimu. MONStiskněte MON Pro návrat do předchozího režimu. MONStiskněte MON Pro návrat do předchozího režimu. MONStiskněte MON Pro návrat do předchozího režimu. MON

a RXa RXa RX

Navigace v menu Normální

Pro přístup k pokročilé funkce vašeho rádia má funkci Menu. Aby bylo 

možné použít automatické přepnutí kanálu, budete muset nastavit své 

rádio do režimu skupiny.

Režim 

skenování 

Tichý 

mód

Auto 

Change 

Channel

Call 

Tone 

Nastavení 

jednotky 

Roger 

Beep 

Beep 

Tone

Start 

Scanning

ON-OFF Channel

Změna 

1-10 

Nastavení 

jednotky 

číslo

nastavení 

Přezdívka

ON-OFF ON-OFF

Použití rádia ve standardním režimu (ne skupina), když budete 

muset být schopni komunikovat s rádii, které nemají funkci 

skupiny.

Výběr privátního kódu

Můžete si vybrat Privacy kód z 1-121 pro každý kanál. vypnuto Můžete si vybrat Privacy kód z 1-121 pro každý kanál. vypnuto 

( OFF) indikuje žádnou Privacy vybraného kódu a vaše rádio ( OFF) indikuje žádnou Privacy vybraného kódu a vaše rádio 

může přijímat signál bez ohledu na nastavení kódu vysílací 

rádia.

1) Stiskněte TONE / GROUP. Indikátor Privacy kód1) Stiskněte TONE / GROUP. Indikátor Privacy kód1) Stiskněte TONE / GROUP. Indikátor Privacy kód

bliká.

2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo 2) Stiskněte CH nebo zvýšit nebo snížit

kód. Můžete si také vybrat vypnuto.kód. Můžete si také vybrat vypnuto.

3) Stiskněte ENTER / 3) Stiskněte ENTER / nebo TONE / GROUP Pro návrat donebo TONE / GROUP Pro návrat donebo TONE / GROUP Pro návrat do

normální operace.

Poznámka: Pouze tóny 1-38 jsou součástí standardní výbavy Poznámka: Pouze tóny 1-38 jsou součástí standardní výbavy 

všech rádiových značek. Ostatní nastavení se může lišit od 

značky ke značce. Viz specifikace pro specifické tóny použité pro 

každé nastavení.

Funkce Channel Scan

Vaše rádio má funkci prohledávání kanál, který umožňuje 

snadné skenování všech 8 kanálů. Je-li detekován aktivní kanál, 

rádio se zastaví na tomto kanálu, dokud se kanál je jasné. Pak 

po 2 sekundách,
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