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ANTÉNA                                        Místo pro ruce 

                                     Volný prostor (pouzdro) 

knoflík POWER                  pod odklopným 

Otáčením se                 krytem 

mění hlasitost.                                     

                                     Dioda označující příjem 

                                             dioda se rozsvítí 

PTT tlačítko                      pokud přijímáte 

Stiskněte a držte,         signál 

když chcete vysílat                              

    Monitorovací tlačítko 

                                         stiskněte pro kontrolu 

Zamykací tlačítko                signálů na aktuálním 

Stiskněte a držte              kanálu 

k uzamčení a                                 

odemčení tlačítek                             Volací tlačítko 

                  stiskněte, abyste  

tlačítko MENU                             poslali vyzváněcí tón 

stiskněte pro změnu                          ostatním vysílačkám 

kanálů a subkanálů, 

a pro přepínání 

mezi módy                NAHORU a DOLU  

tlačítka stiskněte po 

tlačítku MENU ke 

změně kanálů  

 

 

Mikrofón                                        

 

 

 

Co je na displeji 

 

3 číslo kanálu (1 až 8) 

32 číslo sub kanálu (0 až 38) 

 
Úroveň nabití baterie, když se ukazatel sníží 
baterie potřebují nabít. 

Zobrazuje se když vysíláte a posíláte 
vyzváněcí tón  

Dvojité sledování - zobrazuje se pokud 
monitorujete dva kanály najednou. 
Zobrazuje se pokud je vysílačka v módu 

VOX (hlasem ovládané vysílání). 

Zobrazuje se když vysílačka skenuje všechny kanály 

Zobrazuje se když jsou uzamknuta tlačítka. 

Zobrazuje se když je zapnut volací signál. 

Zobrazuje se když jsou zapnuty vibrace. 

Uživatelská příručka Osobní přenosné rádio (OPR) 

s dvojitou nabíječkou 
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1. Vložení baterií  

 

Váš FX-200 obsahuje jeden blok baterií pro každou vysílačku. 

 

K odejmutí klipu na opasek 

 

Vložení baterií je snažší pokud klip na opasek  

není na svém místě. 

Zatáhněte za klip dopředu (pryč od vysílačky) 

k tomu, abyste jej uvolnili a pak klip odklopte  

 

K vložení baterií 

Neodstraňujte obal z  

baterie. 

 

1. Otevřte uzamykací uzávěr 

a odstraňte bateriovoučást krytu. 

2. Vložte baterie a  

ujistěte se, že 

šipka ukazuje a směřuje  

k vrcholu vysílačky. 

 

3. Vraťte kryt na místo a 

zamkněte uzávěr. 

 

K umístění klipu 

 

Suňte klip v drážce dokud nezapadne  

na místo. 

 

Důležité – čtěte tyto Bezpečnostní pokyny 

před tím, než nabijete baterie. 

 

 Když umisťujete vysílačky do nabíječky, užívejte pouze 

dobíjecí baterie dodávané s FX-200. 

 Nepokoušejte se dobít nedobíjecí baterie. 

 Ujistěte se, že bateriová část krytu je bezpečně uzamčena na  

   místě, když nabíjíte baterie. 

 Nakládejte s použitými bateriemi bezpečně a způsobem který 

nebude poškozovat životní prostředí. Nikdy je nezkoušejte spálit 

nebo dát kamkoliv, kde by mohli shořet nebo být proraženy. 

 Nenechávejte vybité baterie ve vysílačce.  

Pokud to uděláte mohli by se roztéct. 
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2. Nabíjení baterií 

 

Připojte hlavní  

napájecí kabel do  

zásuvky na nabíječce. 

 

 

 

 

Zastrčte hlavní adaptér do  

zásuvky s 230V AC, 50Hz  

tato zásuvka musí být   

vypnuta. 

 

Pak zapněte zásuvku 

 

Vysílačka musí být nabíjena pouze dodaným 

adaptérem. Používání jiného adaptéru bude  

mít za následek neshodu s EN60065 a bude 

zrušena platnost homologace & záruky. 

 

 

Umístěte vysílačku do  

nabíjecí vidlice. 

 

Dobíjecí světlo se rozsvítí 

když je vysílačka umístěna v 

nabíječce. 

 

 

 

 

Jestliže jsou baterie úplně vybité, tak na plné nabití trvá dobíjení asi 

10 hodin. Nové baterie se dobíjejí 14 hodin do plného nabití. 

 

Indikátor baterie 

Indikátor baterie je umístěn v levém rohu LCD panelu. Vypadá 

jako baterie se třemi čárkami uvnitř. Toto ukazuje množství 

dostupné energie. Užíváním se baterie postupně vybíjí, čímž čárky 

na indikátoru baterie mizí. 

 

Výdrž baterie 

FX-200 má vestavěný spořič energie pro větší výdrž baterií. Pokud 

však nepoužíváte vysílačku, je lepší ji vypnout abyste šetřili 

energii. 
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3. Používání vysílačky 

Vlastnosti : 

Velký dosah: Až 10 kilometrů na otevřeném prostranství. 

Vybrační vyzvánění 

Časomíru 

8 kanálů s 38 CTCSS kódy 

funkci VOX 

funkci SCAN 

funkce MON 

funkci CALL 

podsvícený displej 

Sledování dvou kanálů 

Komunikace se všemi vysílačkami 446 MHZ 

Komunikace všude 

Použitelné v 18 zemích Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, 

Německo, Dánsko, Holandsko, Irsko, Británie, Švédsko, 

Portugalsko, Finsko, Belgie, Česká republika, Norsko, Švýcarsko, 

Lucembursko, Řecko)* 

 

Vysílací dosah 

Vzdálenost pro hovor závisí na prostředí a terénu. Největší bude (asi 

až 10 kilometrů) ve volné přírodě, bez překážek jako jsou kopce nebo 

budovy. Nepokoušejte se užívat vysílačky na vzdálenost menší než 

1,5 metru (5 stop). Jestliže to uděláte mohou vznikat interference. 

 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

 Nikdy neužívejte váš FX-200 venku při bouřce. 

 Neužívejte FX-200 v dešti. 

 Jestliže váš FX-200 zvhlhne, vypněte jej a vyjměte baterie. Vysušte 

bateriovou část a nechte kryt mimo několik hodin. Nepoužívejte 

vysílačku dokud není úplně suchá. 

 Držte FX-200 z dosahu nemluvňat a malých dětí. 

 

Jak vypnout a zapnout vaši vysílačku 

K zapnutí vysílačky 

točte knoflíkem POWER po směru hodinových ručiček dokud  

není zobrazeno číslo kanálu a neuslyšíte pípnutí. 

 

K vypnutí vysílačky  

točte knoflíkem POWER proti směru hodinových ručiček  

dokud displej nezhasne. 

 

Regulace hlasitosti 

Točte knoflíkem POWER po směru hodinových ručiček 

ke zvýšení a proti směru hodinových ručiček ke snížení 

hlasitosti reproduktoru. 
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Změna kanálů a subkanálů 

FX-200 má osm kanálů, číslovaný 1 až 8. Pro komunikaci sostatními 

uživateli vysílačky v dosahu, musíte mít všichni vysílačku naladěnou 

na stejném kanálu. 

Stiskněte jednou tlačítko MENU 

Aktuální číslo kanálu se zobrazí na displeji 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLU k naladění kanálu, 

který požadujete. 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení kanálu. 

 

Každý kanál má 38 subkanálů (někdy se nazývající CTCSS kódy) 

ustavujte skupiny uživatelů uvnitř stejných kanálů pro víc 

soukromou komunikaci. Pokud máte nastaven subkanál můžete 

mluvit jen s uživateli, kteří mají naladěn ten samý kanál a subkanál. 

 

K vypnutí funkce subkanál, jednoduše nastavte subkanál na 0 

(nula). Pak můžete komunikovat s každým uživatelem vysílačky, 

který také vypnul funkci subkanál ( nebo s těmi, kteří nemají 

vysílačky vybavené funkcí subkanál). 

Stiskněte dvakrát tlačítko MENU 

Aktuální číslo subkanálu bude blikat na displeji 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLU k naladění subkanálu, 

který požadujete. 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení kanálu. 

 

K mluvení s jiným uživatelem vysílačky 

Stiskněte a držte tlačítko PTT abyste vysílali. 

symbol    se objeví na LCD panelu. 

 

Do mikrofónu mluvte zřetelně a normálně nekřičte. 

Když domluvíte uvolněte tlačítko PTT. 

 

 

 

K poslouchání jiného uživatele vysílačky 

Ujistěte se, že nemáte stisknuté tlačítko PTT 

Přijímací symbol (    ) je zobrazen na displeji když mluví někdo 

jiný. Nepokoušejte se vysílat dokud nedomluví. 

 

Vyzváněcí tón a vibrační vyzvánění. 

FX-200 vás může upozornit na příchozí signál zazněním 

vyzváněcího tónu a vibracemi (pokud jsou zapnuty). 

 

Vy můžete také poslat vyzvánění dalším vysílačkam, které jsou v 

dosahu a naladěny na stejném kanále, (a subkanále pokud je 

použitelný), abyste je upozornili že s nimi chcete mluvit. 
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Stiskněte a uvolněte tlačítko CALL 

Uslyšíte vyzváněcí tón asi dvě vteřiny a volací    

symbol (   ) se objeví na LCD panelu.  

Jiní uživatelé vysílačky, kteří jsou v dosahu a naladění na stejný 

kanál, uslyší vyzváněcí tón a mohou se rozhodnout k vám 

vysílat. 

 

Výběr vyzváněcího tónu 

Stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU, vysílačka otevře mód pro 

nastavení vyzváněcího tónu. Na dipleji bude zobrazeno 1 CA 

dokud bliká. 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU ke změně 

Vyzváněcího tónu. (5 různých vyzváněcích tónů), tyto různé 

vyzváněcí tóny můžete během výměny slyšet.  

 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení vašeho nastavení potom co si 

Vyberete požadované vyzvánění. 

Vyzváněcí ikona(   ) se trvale objeví na displeji. 

 

 

Vypnutí vyzvánění 

Když pošlete zvonění také ho uslyšíte na vaší vysílačce. Pokud ho 

nechcete slyšet, držte se následujícího postupu. 

 

Stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU, vysílačka otevře mód pro 

nastavení vyzváněcího tónu. 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLU dokud se na displeji 

nezobrazí (CA). 

 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 

 

Vibrace 

 

Pro aktivaci vibračního vyzvánění. 

Stiskněte pětkrát tlačítko MENU. 

Symbol vibračního vyzvánění (   ) se objeví na displeji zatímco 

svítí.  

 

Stiskněte    (   ) tlačítko NAHORU pro aktivaci vibrací.  

Stiskněte tlačítko DOLU (    ) pro deaktivaci vibrací. 

 

Dokud je vibrační vyzvánění aktivní, jeho symbol (    ) je 

zobrazen na displeji. 

 

 

Sledování aktuálního kanálu 

Normálně FX-200 nebude zachycovat velmi slabé signály. Ale 

můžete sledovat aktuální kanál na všechny zvuky. 

 

Pro aktivaci krátkodobého sledování 

Stiskněte a držte 2 vteřiny tlačítko MONITOR. 
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Přijímací symbol(     ) se objeví na displeji. 

Vaše vysílačka bude zachycovat každý signál na aktuálním 

kanále, včetně šumu na pozadí.  

Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko 

MONITOR/PTT/MENU k zastavení sledování. 

Zamykání tlačítek 

Se zamčenými tlačítky můžete vysílat ( mluvit ), přijímat nebo 

sledovat (MON) aktuální kanál. Ale nemůžete měnit hlasitost 

( ) nebo používat tlačítko MENU. 

 

K uzamčení tlačítek 

Stiskněte a držte tlačítko LOCK dokud se na displeji 

neobjeví " ".  

 

K odemčení kláves 

Stiskněte a držte tlačítko LOCK dokud z displeje nezmizí " 

". 

 

Skenování kanálů 

Pokud je skenovací funkce zapnuta, vysílačka neustále skenuje všech 

8 kanálů a 38 subkanálů do té doby, než nalezne takový, na kterém jiný 

uživatel vysílá.  

Stiskněte najednou tlačítko MENU a NAHORU. Na displeji 

se objeví SCAN a měnící se čísla kanálů. Pokud je nalezen 

signál, vysílačka se pozastaví. 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU k pokračování skenování 1 až 

8 kanálů. 

 

Stiskněte tlačítko DOLU ke skenování subkanálů. 

 

Stiskněte tlačítko PTT k zastavení skenování a mluvte nebo 

stiskněte tlačítko DOLU pro pokračování skenu. 

 

VOX (hlasem ovládané vysílání) mód 

V módu VOX bude vaše vysílačka vysílat kdykoliv kdy detekuje váš 

hlas ( nebo jiný hluk ) aniž by muselo být stisknuto tlačítko PTT. 

Bude se vysílat 2 vteřiny i když přestanete mluvit. Úroveň citlivosti je 

číselně zobrazena na displeji. Na nejvyšší úrovni bude zachycován 

jemnější  zvuk ( včetně šumu na pozadí ); Na nejnižší úrovni bude 

zachycován pouze celkem hlasitý zvuk. 

 

K vypnutí a zapnutí VOX módu: 

Stiskněte třikrát tlačítko MENU 

ikona VOX se zobrazí a zabliká na LCD panelu.  

 

Stiskněte tlačítko NAHORU pro nastavení úrovně citlivosti. ( 

3 maximální ) Pokud stisknete tlačítko DOLU dokud se 

objevuje na displeji, vox se vypne. 
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Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. Dokud je VOX 

mód na vysílačce VOX ikona je neustále zobrazena na 

displeji. 

 

 

 

Nastavení pro zapnutí / vypnutí "Přepínacího pípnutí" 

"Přepínám" je tón, který je automaticky vyslán kdykoliv je tlačítko 

TALK uvolněno.Pomocí tohoto rozezná jiný uživatel, že jste 

domluvil a jste na příjmu. 

 

K zapnutí nebo vypnutí tónu "Přepínám" 

Stiskněte šestkrát tlačítko MENU dokud (  ) bliká na 

displeji. 

 

 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU k zapnutí ("ON" 

bude zobrazeno na displeji)  nebo vypnutí  ( "OF" bude 

zobrazeno na displeji) 

 

 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 

 

 

 

Nastavení pro zapnutí / vypnutí ozvučení kláves 

Tato vlastnost zajistí že, kdykoliv je stisknuta klávesa vysílačka vydá 

potvrzovací zvuk.. 

 

K zapnutí nebo vypnutí ozvučení kláves 

Stiskněte sedmkrát tlačítko MENU. Zatímco ikona "ON" 

bude blikat na displeji. 

 

 

Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU k zapnutí ("ON" 

bude zobrazeno na displeji)  nebo vypnutí  ( "OF" bude 

zobrazeno na displeji)  

 

 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení kanálu. 

 

 

 

Dvojité sledování - Sledování aktuálního kanálu a jestě jednoho 

vybraného ve stejný okamžik. 

Stiskněte osmkrát tlačítko MENU. Na Displeji se objeví 

DCM, zatímco ikona "ON" bude blikat na displeji. 

Vyberte požadovaný kanál tlačítky NAHORU a DOLU. 

Stiskněte tlačítko MENU pro změnu CTCSS kódu. 

Vyberte požadovaný CTCSS kód tlačítky NAHORU a DOL. 

Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 
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Displej se přepíná sem a tam mezi dvěma kanály. Jestliže vysílačka 

detekuje signál na kanálech, zastaví sea přijme jej. Dokud je dvojité 

sledování aktivní, na vysílačce je ikona DCM neustále zobrazena na 

displeji. 

 

Ke skončení dvojitého sledování 

Stiskněte sedmkrát tlačítko MENU. 

Na displeji bude blikat číslo kanálu. Stiskněte tlačítka 

NAHORU a DOLU dokud nebude na displeji zobrazeno "OF" 

 

Stiskněte tlačítko PTT pro opuštění módu dvojité sledování. 

 

Použití stopek 

Stiskněte a držte tlačítko MENU 3 vteřiny. 

Na displeji se objeví " 00000" 

Stiskněte tlačítko NAHORU k odstartování stopek.. 

Stiskněte tlačítko NAHORU k zastavení stopek. 

Stiskněte tlačítko DOLU k vymazání času. 

Stiskněte a držte tlačítko MENU k opuštění z módu stopek. 

 

 

4. Čištění a péče 

Na Čištění vašeho FX-200, užívejte jemnou, navlhčenou látku. 

Nepoužívejte čistící prostředky nebo rozpouštědla, ty mohou 

způsobit poškození, které není kryté zárukou. 

5. Technická specifikace 

Pracovní frekvence 446.00625 až 446.09375 MHz ( osm kanálů 

)Kanálové rozestupy 12.5 KHz Výstupní výkon 0.5 W 

6. Prohlášení o shodě 

Shoda s normami 
Tento výrobek vyhovuje předpisům pro servis PMR a byl 
nezávisle schválen 
na splnění požadavků normy ETS 300 296 a ostatních 
Evropských norem. 
Brondi prohlašuje, že mikrotelefon FX-300 splňuje následující 
normy: 
EN300296-2v.1.1.1 (2001-03), EN301489-5 v1.3.1 (2002-08), 
EN60065:2002. 
Splňuje požadavky Evropské směrnice1999/5/CE, týkající se 
rozhlasových a 
telekomunikačních koncových zařízení. 
Shoda s uvedenými požadavky je vyjádřena značkou 
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Výrobek odpovídá Směrnici 89/336/CEE, týkající se 
elektromagnetické kompatibility a také odpovídá Směrnici 
73/23/CEE (nízké napětí), týkající se bezpečnostních norem. 

Kompletní Prohlášení o shodě je možno si vyžádat emailem na 
info@brondi.it nebo faxem (0039)0116474433. 

 

WWW.brondi.it 

Via Guido Rossa, 3 - 20024 Moncalieri (TO) 

Tel. Klientská linka 011.647.44.07 - Fax 011.647.44.33 

info@brondi.it  
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