
         

 

 
 
 
 
 
ANTÉNA                                           Miesto pre ruky 
                                          Voľný priestor (puzdro) 
gombík POWER                     pod odklopným 
Otáčaním sa                    krytom 
mení hlasitosť.                                      
                                        Dióda označujúca príjem 
                                               dióda sa rozsvieti 
PTT tlačidlo                         pokiaľ prijímate 
Stlačte a držte,              signál 
keď chcete vysielať                              

          Monitorovacie tlačidlo 
                                            stlačte pre kontrolu 
Uzamykacie tlačidlo                   signálov na aktuálnom 
Stlačte a držte                   kanáli 
k uzamknutie a                                 
odomknutie tlačidiel                               Volacie tlačidlo 
                       stlačte, aby ste  
tlačidlo MENU                                poslali vyzváňací tón 
stlačte pre zmenu                            ostatným vysielačkám 
kanála a subkanála, 
a pre prepínanie 
medzi módmi                   HORE a DOLE  

tlačidlá stlačte po tlačidle MENU ku zmene kanála  
 

 
 
 
 
Mikrofón        
 
 
 
 
Čo je na displeji 
 

3 číslo kanála (1 až 8) 
32 číslo pod kanála (0 až 38)  

Úroveň nabitia batérie, keď sa ukazovateľ zníži, batéria potrebuje nabiť. 

Zobrazuje sa keď vysielate a posielate vyzváňací tón  

Dvojité sledovanie - zobrazuje sa pokiaľ monitorujete dva kanály naraz. 

Zobrazuje sa pokiaľ je vysielačka v móde VOX (hlasom ovládané vysielanie). 

Zobrazuje sa keď vysielačka skenuje všetky kanály 

Zobrazuje sa keď sú uzamknuté tlačidlá. 

Zobrazuje sa keď je zapnutý volací signál. 

Zobrazuje sa keď sú zapnuté vibrácie. 
 
 
 
 

1. Vloženie batérií 

 

Váš FX-200 obsahuje jeden blok baterií pre každú vysielačku. 

 

K odopnutiu klipu na opasok 

Vloženie batérií je jednoduchšie pokiaľ klip na opasok  

Nie je na svojom mieste. 

Zatiahnite za klip dopredu (preč od vysielačky) 

k tomu, aby ste ho uvoľnili a potom klip odklopte  

 

 

K vloženiu batérií 

Používateľská príručka Osobné prenosné rádio (OPR) 

s dvojitou nabíjačkou 
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Neodstraňujte obal z  

batérie. 

 

1. Otvorte uzamykací uzáver a odstráňte batériovú časť krytu. 

2. Vložte batérie a  

uistite sa, že 

šípka ukazuje a smeruje  

k vrcholu vysielačky. 

 

3. Vráťte kryt na miesto a 

zamknite uzáver. 

 

K umiestneniu klipu 

 

Posúvajte klip v drážke pokiaľ nezapadne na miesto. 

Dôležité – čítajte tieto Bezpečnostné pokyny 

pred tým, ako nabijete batérie. 

 

 Keď umiestnite vysielačky do nabíjačky, používajte len dobíjacie batérie dodávané s FX-200. 

 Nepokúšajte sa dobiť nedobíjacie batérie. 

 Uistite sa, že batériová časť krytu je bezpečne uzamknutá na mieste, keď nabíjate batérie. 

 Zaobchádzajte s použitými batériami bezpečne a spôsobom ktorý nebude poškodzovať 

životné prostredie. Nikdy ich  neskúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť 

alebo byť poškodené. 

 Nenechávajte vybité batérie vo vysielači.  

 Pokiaľ tak urobíte, hrozí nebezpečenstvo vytečenia 

 

 2. Nabíjanie batérií 

 

Pripojte hlavný napájací kábel do zásuvky na nabíjačke. 

 

Zastrčte hlavný adaptér do zásuvky s 230V AC, 50Hz  

tato zásuvka musí byť vypnutá. 

Potom zapnite zásuvku 

 

Vysielačka musí byť nabíjaná len dodaným adaptérom. Používanie iného adaptéru 

bude mať za následok nezhodu s EN60065 a bude zrušená platnosť homologácie & záruky. 

 

Umiestnite vysielačku do nabíjacej vidlice. 

 

Dobíjacie svetlo sa rozsvieti keď je vysielača umiestnená v 

nabíjačke. 

 

 

V prípade, že sú batérie úplne vybité, tak na plné nabití trvá dobíjanie asi 10 hodín. Nové batérie 

sa dobíjajú 14 hodín do plného nabitia. 
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Indikátor batérie 

Indikátor batérie je umiestnený v ľavom rohu LCD panela. Vyzerá ako batéria s tromi čiarkami 

vo vnútri. Toto ukazuje množstvo dostupnej energie. Používaním sa batérie postupne vybíjajú, 

čím  čiarky na indikátore batérie miznú. 

 

Výdrž batérie 

FX-200 má vstavaný šetrič energie pre väčšiu výdrž baterií. Pokiaľ však nepoužívate vysielačku, 

je lepšie ju vypnúť aby ste šetrili energiou. 

 

3. Používanie vysielačky 

 

Vlastnosti : 

Veľký dosah: Až 10 kilometrov na otvorenom priestranstve. 

Vybračné vyzváňanie 

Časomiera 

8 kanálov s 38 CTCSS kódy 

funkcia VOX 

funkcia SCAN 

funkcia MON 

funkcia CALL 

podsvietený displej 

Sledovanie dvoch kanálov 

Komunikácia so všetkými vysielačkami 446 MHZ 

Komunikácia všade 

Použiteľné v 18 krajinách Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, 

Holandsko, Írsko, Británia, Švédsko, Portugalsko, Fínsko, Belgicko, Česká republika, Nórsko, 

Švajčiarsko, Luxembursko, Grécko)* 

 

Vysielací dosah 

Vzdialenosť pre hovor závisí na prostredí a teréne. Najväčší bude (asi až 10 kilometrov) vo voľnej 

prírode, bez prekážok ako sú kopce alebo budovy. Nepokúšajte sa používať vysielačky na 

vzdialenosť menšiu ako 1,5 metra (5 stôp). V prípade že tak učiníte, môžu vznikať interferencie. 

 

Dôležité bezpečnostné upozornenia 

 Nikdy nepoužívajte váš FX-200 vonku počas búrky. 

 Nepoužívajte FX-200 v daždi. 

 V prípade, že váš FX-200 zvlhne, vypnite ho a vyberte batérie. Vysušte batériovú časť a nechajte 

kryt mimo niekoľko hodín. Nepoužívajte vysielačku pokiaľ nie je úplne suchá. 

 Držte FX-200 z dosahu malých detí. 

 

Ako vypnúť a zapnúť vašu vysielačku 

Na zapnutie vysielačky otočte gombíkom POWER vo smere hodinových ručičiek pokiaľ nie 

je zobrazené číslo kanála a nebudete počuť pípnutie. 

 

Na vypnutie vypnutí vysielačky otočte gombíkom POWER proti smeru hodinových 

ručičiek pokiaľ displej nezhasne. 
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Regulácia hlasitosti 

Otáčajte gombíkom POWER po smere hodinových ručičiek na zvýšeniu a proti smeru 

hodinových ručičiek na zníženie hlasitosti reproduktora. 

 

Zmena kanálov a subkanálov 

FX-200 má osem kanálov, číslovaný 1 až 8. Pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi vysielačky v 

dosahu, musíte mať všetci vysielačku naladenú na rovnakom kanáli. 

Stlačte raz tlačidlo MENU 

Aktuálne číslo kanála sa zobrazí na displeji 

 

Stlačte tlačidlo HORE a DOLE na naladenie kanála, ktorý požadujete. 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavenie kanála. 

 

Každý kanál má 38 subkanálov (niektoré sa nazývajú CTCSS kódy) zostavujte skupiny užívateľov 

vo vnútri rovnakých kanálov pre viac súkromnú komunikáciu. Pokiaľ máte nastavený subkanál 

môžete hovoriť len s užívateľmi, ktorí majú naladený rovnaký kanál a subkanál. 

 

Na vypnutie funkcie subkanál, jednoducho nastavte subkanál na 0 (nula). Potom môžete 

komunikovať s každým užívateľom vysielačky, ktorý tiež vypol funkciu subkanál ( alebo s tromi, 

ktorí nemajú vysielačky vybavené funkciou subkanál). 

Stlačte dvakrát tlačidlo MENU 

Aktuálne číslo subkanála bude blikať na displeji 

 

Stlačte tlačidlo HORE a DOLE na naladenie subkanála, ktorý požadujete. Stlačte tlačidlo 

PTT na potvrdenie nastavenia kanála. 

 

Na hovorenie s iným užívateľom vysielačky 

Stlačte a držte tlačidlo PTT aby ste vysielali. Symbol TX sa objaví na LCD paneli. 

 

Do mikrofónu hovorte zreteľne a normálne nekričte. 

Keď dohovoríte uvoľnite tlačidlo PTT. 

 

 

Na počúvanie iného užívateľa vysielačky 

Uistite sa, že nemáte stlačené tlačidlo PTT Prijímací symbol (RX) je zobrazený na displeji keď 

hovorí niekto iný. Nepokúšajte sa vysielať pokiaľ nedohovorí. 

 

Vyzváňací tón a vibračné vyzváňanie. 

FX-200 vás môže upozorniť na prichádzajúci signál zaznením vyzváňacieho tónu a vibráciami 

(pokiaľ sú zapnuté). 

 

Vy môžete tiež poslať vyzváňanie ďalším vysielačkám, ktoré sú v dosahu a naladené na rovnakom 

kanáli, (a subkanáli pokiaľ je použiteľný), aby ste ho upozornili že s nimi chcete hovoriť. 

Stlačte a uvoľnite tlačidlo CALL. Budete počuť vyzváňací tón asi dve sekundy a volací    

symbol (TX) sa objaví na LCD paneli.  
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Iné užívatelia vysielačky, ktorí sú v dosahu a naladení na rovnaký kanál, budete počuť 

vyzváňací tón a môžu sa rozhodnúť k vám vysielať. 

 

Výber vyzváňacieho tónu 

Stlačte štyrikrát tlačidlo MENU, vysielačky otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu. Na 

displeji bude zobrazené 1 CA pokiaľ bliká. 

 

Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE ku zmene Vyzváňacieho tóne. (5 rôznych vyzváňacích 

tónov), tieto rôzne vyzváňacie tóny môžete počas výmeny počuť.  

 

Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu vášho nastavenia potom čo si Vyberiete požadované 

vyzváňanie. Vyzváňacia ikona(   ) sa trvale objaví na displeji. 

 

 

Vypnutie vyzváňanie 

Keď pošlite zvonenie tiež budete počuť na vašej vysielačke. Pokiaľ ho nechcete počuť, držte sa 

nasledujúceho postupu. 

Stlačte štyrikrát tlačidlo MENU, vysielačka otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu. 

 

Stlačte tlačidlo HORE a DOLE pokiaľ sa na displeji nezobrazí (CA). 

 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavení. 

 

Vibrácie 

 

Pre aktiváciu vibračného vyzváňania. 

Stlačte päťkrát tlačidlo MENU.  

Symbol vibračného vyzváňania (   ) sa objaví na displeji zatiaľ čo svieti.  

 

Stlačte(   )tlačidlo HORE pre aktiváciu vibrácií.  

Stlačte tlačidlo DOLE (    ) pre deaktiváciu vibrácií. 

Pokiaľ je vibračné vyzváňanie aktívne, jeho symbol (    ) je zobrazený na displeji. 

 

Sledovanie aktuálneho kanála 

Normálne FX-200 nebude zachytávať veľmi slabé signály. Ale môžete sledovať aktuálny kanál na 

všetky zvuky. 

 

Pre aktiváciu krátkodobého sledovania 

Stlačte a držte 2 sekundy tlačidlo MONITOR. 

Prijímací symbol(     ) sa objaví na displeji. 

Vaša vysielačka bude zachytávať každý signál na aktuálnom kanáli, vrátane šumu na pozadí.  

Znovu stlačte a uvoľnite tlačidlo MONITOR/PTT/MENU na zastavenie sledovania. 

Zamykanie tlačidiel 

So zamknutými tlačidlami môžete vysielať ( hovoriť ), prijímať alebo sledovať (MON) aktuálny 

kanál. Ale nemôžete meniť hlasitosť ( ) alebo používať tlačidlo MENU. 
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Na uzamknutie tlačidiel 

Stlačte a držte tlačidlo LOCK pokiaľ sa na displeji neobjaví " ".  

 

Na odomknutie kláves 

Stlačte a držte tlačidlo LOCK pokiaľ z displeje nezmizne " ". 

 

Skenovanie kanálov 

Pokiaľ je skenovacia funkcia zapnutá, vysielačka neustále skenuje všetkých 8 kanálov a 38 

subkanálov do tejto doby, ako nájde taký, na ktorom iný užívateľ vysiela.  

Stlačte naraz tlačidlo MENU a HORE. Na displeji sa objaví SCAN a meniace sa čísla 

kanálov. Pokiaľ je nájdený signál, vysielačka sa pozastaví. 

Stlačte tlačidlo HORE na pokračovanie skenovania 1 až 8 kanálov. 

Stlačte tlačidlo DOLE na skenovanie subkanálov. 

Stlačte tlačidlo PTT na zastavenie skenovania a hovorte alebo stlačte tlačidlo DOLE pre 

pokračovanie skenovania. 

 

 

VOX (hlasom ovládané vysielanie) mód 

V móde VOX bude vaše vysielačka vysielať kedykoľvek kdekoľvek detekuje váš hlas (alebo iný 

hluk ) bez toho aby muselo byť stlačené tlačidlo PTT. Bude sa vysielať 2 sekundy aj keď 

prestanete hovoriť. Úroveň citlivosti je číselne zobrazená na displeji. Na najvyššej úrovni bude 

zachytávaný jemnejší  zvuk ( vrátane šumu na pozadí ); Na najnižšej úrovni bude zachytávaný len 

celkom hlasitý zvuk. 

 

Na vypnutie a zapnutie VOX módu: 

Stlačte trikrát tlačidlo MENU ikona VOX sa zobrazí a zabliká na LCD paneli.  

 

Stlačte tlačidlo HORE pre nastavenie úrovne citlivosti. ( 3 maximálne ) Pokiaľ stlačíte 

tlačidlo DOLE pokiaľ sa objavuje na displeji, VOX sa vypne. 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavení. Pokiaľ je VOX mód na vysielači VOX ikona je 

neustále zobrazená na displeji. 

 

 

Nastavenie pre zapnutie / vypnutie "Prepínacieho pípnutia" 

"Prepínam" je tón, ktorý je automaticky vyslaný kedykoľvek je tlačidlo TALK uvoľnené. 

Pomocou tohto rozozná iný užívateľ, že ste dohovorili a ste na príjme. 

 

Na zapnutie alebo vypnutie tónu "Prepínam" 

Stlačte šesťkrát tlačidlo MENU pokiaľ   (  ) bliká na displeji. 

 

Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE na zapnutie ("ON" bude zobrazené na displeji) alebo 

vypnutie  ( "OF" bude zobrazené na displeji) 

 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavení. 
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Nastavenie pre zapnutie / vypnutie ozvučení kláves 

Táto vlastnosť zaistí že, kedykoľvek je stlačený kláves vysielačka vydá potvrdzovací zvuk.. 

 

Na zapnutie alebo vypnutie ozvučenie kláves 

Stlačte sedemkrát tlačidlo MENU. Zatiaľ čo ikona "ON" bude blikať na displeji. 

 

Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE na zapnutie ("ON" bude zobrazené na displeji) alebo 

vypnutie ( "OF" bude zobrazené na displeji)  

 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavení kanála. 

 

 

Dvojité sledovanie - Sledovanie aktuálneho kanála a ešte jedného vybraného v rovnakú dobu. 

Stlačte osemkrát tlačidlo MENU. Na Displeji sa objaví DCM, zatiaľ čo ikona "ON" bude 

blikať na displeji. 

Vyberte požadovaný kanál tlačidlami HORE a DOLE.  

Stlačte tlačidlo MENU pre zmenu CTCSS kódu. 

Vyberte požadovaný CTCSS kód tlačidlami HORE a DOLE. 

Stlačte tlačidlo PTT na potvrdenie nastavení. 

 

Displej sa prepína sem a tam medzi dvoma kanálmi. V prípade, že vysielačka detekuje signál na 

kanáloch, zastaví sa jeho príjme. Pokiaľ je dvojité sledovanie aktívne, na vysielačke je ikona DCM 

neustále zobrazená na displeji. 

 

Na skončenie dvojitého sledovania 

Stlačte sedemkrát tlačidlo MENU. 

Na displeji bude blikať číslo kanála. Stlačte tlačidlo HORE a DOLE pokiaľ nebude na displeji 

zobrazené "OF" 

Stlačte tlačidlo PTT pre opustenie módu dvojité sledovanie. 

 

Použitie stopiek 

Stlačte a držte tlačidlo MENU 3 sekundy. 

Na displeji sa objaví " 00000" 

Stlačte tlačidlo HORE na odštartovanie stopiek.. 

Stlačte tlačidlo HORE pre zastavenie stopiek. 

Stlačte tlačidlo DOLE na vymazanie času. 

Stlačte a držte tlačidlo MENU na vystúpenie z módu stopiek. 

4. Čistenie a starostlivosť 

Na čistenie vášho FX-200, používajte jemnú, navlhčenú látku. Nepoužívajte čistiace prostriedky 

alebo rozpúšťadlá, ty môžu spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou. 

 

5. Technická špecifikácia 

Pracovná frekvencia 446.00625 až 446.09375 MHz (osem kanálov) Kanálové rozstupy 12.5 

kHz Výstupný výkon 0.5 W 
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6. Prehlásenie o zhode 

Brondi Telefonia S.p.A ., so sídlom v Str. Caffadio 14 - 10036 Settimo Torinese (TO) a 

prevádzkovými priestormi v Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), deklaruje ,že BABY 

MONITOR BM-10 je prispôsobený nasledujúcim štandardom: EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03), EN 

301 489-5 V1.3.1 (2002-08), EN 60065:2002. 

Zariadenie vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/CE týkajúcej sa rádiového a 

telekomunikačného koncového vybavenia. Zhoda s týmito požiadavkami je vyjadrená výrobkom 

vyhovujúcim smernici 89/336/CEE vo veci elektromagnetické kompatibility a tiež vyhovujúca 

smernici 73/23/CEE (nízke napätie) s ohľadom na bezpečnostné normy.  

 

 

 

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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