
 
 

FX-200 TRIO 
 

 
 

Souprava PMR (Personal Mobile Radio)vysílaček 

Návod k obsluze – Česky 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je na displeji 
 

 
 
  

Anténa 

Vypínač 
Hlasitost 
Otáčením se 
mění hlasitost 

Tlačítko PTT 
Stiskněte a držte, 
když chcete vysílat 

Zámek tlačítek 
Stiskněte a držte 
k zamčení a 
odemčení tlačítek 

Tlačítko MENU 
Stiskněte pro 
změnu kanálů a 
subkanálů a pro 
přepínání režimů. 

Mikrofon 

Nabíjecí konektor 
Pod gumovou krytkou 

LED indikátor příjmu 
Svítí, pokud přijímá 
signál 

Tlačítko MONITOR 
Stiskněte pro kontrolu 
signálů na aktuálním 
kanálu 

Tlačítko CALL 
Stiskněte pro odeslání 
vyzváněcího signálu 
ostatním PMR 
vysílačkám na stejném 
kanálu 

NAHORU a DOLU 
Stiskněte po tlačítku 
MENU ke změně 
kanálu 

Číslo kanálu 1-8  

Číslo subkanálu 0-32 

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

Zobrazuje se, když vysíláte nebo vysíláte vyzváněcí tón 

Duální skenování - zobrazuje se pokud skenujete dva kanály najednou 

Zobrazuje se, pokud je vysílačka v módu VOX (aktivace hlasem) 

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 



Vložení baterií 
 
Pro každou FX-200 jsou 4x AAA akumulátory. 
 

Odejmutí klipu na opasek  
 
Vložení baterií je snazší, pokud klip na opasek není na svém místě. 
 
Odjistěte pojistku klipu (směrem pryč od vysílačky) k tomu, abyste klip uvolnili 
a pak klip vysuňte.  

Vložení baterií  
 
1. Odjistěte zamykací uzávěr a odstraňte víčko krytu baterií. 
2. Vložte 4x AAA baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu baterií. 
3. Vraťte víčko krytu baterií na místo a zajistěte uzávěr. 
 

Umístění klipu 
 
Zasuňte klip do drážky, dokud nezapadne na místo. 
 
 
 
 

 Když připojujete vysílačky k nabíječce, používejte pouze dobíjecí AAA 
baterie dodávané s FX-200. 

 Nabíjecí adaptér zapojujte pouze do odborně instalované síťové 
zásuvky 220 V, 50 Hz vyhovující příslušným normám. 

 Nepokoušejte se dobít nedobíjecí baterie. 

 Ujistěte se, že víčko krytu baterií, je bezpečně zajištěné na místě, když nabíjíte baterie. 

 Nakládejte s použitými bateriemi bezpečně a způsobem, který nebude poškozovat životní 
prostředí. Nikdy se 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. 

Nabíjení baterií 
Nabíjení baterií nabíjecím síťovým adaptérem. 
Zvedněte krytku nabíjecího konektoru, který je umístěn na pravé 
straně jednotky. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Při nabíjení vždy vypněte PMR vysílačku. Zkrátí to dobu nabíjení. 
 
Zasuňte kulatý konektor 9,0V 200mA nabíjecího adaptéru do 
nabíjecího konektoru na PMR vysílačce.  
 
Zasuňte síťový adaptér do elektrické síťové zásuvky 220V/50Hz. 
Dbejte, aby elektrická zásuvka, do které je nabíjecí adaptér 
zapojen, byla vždy přístupná a ovladatelná. 

Nehtem odjistěte 
pojistku klipu na 
opasek 

Vysuňte klip na 
opasek 

Důležité – přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před tím, než začnete 
nabíjet baterie. 



Indikátor stavu baterií 
Indikátor baterie je umístěn v levém rohu LCD displeje. Vypadá jako baterie se třemi čárkami uvnitř. 
Toto indikuje množství dostupné energie. Užíváním se baterie postupně vybíjejí, čímž čárky na 
indikátoru baterie mizí. 

 
PMR vysílačky indikuje 4 úrovně stavu baterie. 
 
Plně nabitá baterie 
 
Středně nabitá baterie 
 
Málo nabitá baterie. V normálním režimu „pípne“ při této úrovni PMR vysílačka každých 
10 sekund. 
 
DŮLEŽITÉ: Nabíjejte PMR vysílačku 10-14 hodin. 
 
Vybitá baterie. Při dosažení této úrovně „pípne“ PMR vysílačka 2x a automaticky se vypne 
a přejde do režimu sledování. 
 

Výdrž baterie 
FX-200 má úsporný režim pro větší výdrž baterií. Pokud však nepoužíváte vysílačku, je lepší ji 
vypnout, abyste šetřili energii. 

Použití PMR vysílaček 

Vlastnosti: 
- Velký dosah: Až 10 kilometrů na otevřeném prostranství. 
- Vibrační vyzvánění 
- Stopky 
- 8 kanálů s 38 CTCSS kódů 
- VOX funkce - aktivace hlasem 
- SCAN funkce - skenování kanálů 
- MONITOR funkce - monitorování kanálu 
- CALL funkce – vyzvánění 
- Podsvícený displej 
- Skenování dvou kanálů 
- Komunikace se všemi vysílačkami PMR 446 MHz 
- Bezplatná komunikace  

Vysílací dosah 
Vzdálenost pro hovor závisí na prostředí a terénu. Největší bude (asi až 10 kilometrů) ve volné 
přírodě, při přímé viditelnosti bez překážek jako jsou kopce nebo budovy. Nepokoušejte se používat 
vysílačky na vzdálenost menší než 1,5 metru (5 stop). Jestliže to uděláte, může docházet k 
interferencím. 
  



Důležitá bezpečnostní upozornění 
- Ke snížení vlivu elektromagnetického záření držte při používání vysílačku FX-200 minimálně 

5 cm (2 palce) od obličeje.  
- Nikdy neužívejte FX-200 venku při bouřce. 
- Neužívejte FX-200 v dešti. 
- Jestliže FX-200 navlhne, vypněte ji a vyjměte baterie. Vysušte bateriovou část a nechte víčko 

krytu baterií několik hodin sundané. Nepoužívejte vysílačku, dokud není úplně suchá. 
- Držte FX-200 z dosahu nemluvňat a malých dětí. 

Zapnutí a vypnutí PMR vysílačky FX-200 
 
Zapnutí vysílačky 
Točte knoflíkem POWER ve směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí 
číslo kanálu a neuslyšíte pípnutí. 
 
Vypnutí vysílačky  
Točte knoflíkem POWER proti směru hodinových ručiček, dokud displej nezhasne. 
 

Regulace hlasitosti 
 
Točte knoflíkem POWER ve směru hodinových ručiček ke zvýšení a proti směru 
hodinových ručiček ke snížení hlasitosti reproduktoru. 
 

Změna kanálů a subkanálů 
FX-200 má 8 kanálů, číslovaných 1 až 8. Pro komunikaci s ostatními uživateli PMR vysílaček v dosahu, 
musíte mít všichni vysílačku naladěnou na stejném kanálu. 

Stiskněte 1x 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 méně rušenou soukromou komunikaci. Pokud máte nastaven subkanál, můžete 
mluvit jen s uživateli, kteří mají naladěn stejný kanál a subkanál. 

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 2x tlačítko MENU 
Aktuální číslo subkanálu bude blikat na displeji 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLU k naladění subkanálu číslo 0. 
 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení subkanálu. 



Komunikace s jiným uživatelem vysílačky 
 
Stiskněte a držte tlačítko PTT abyste vysílali. Na LCD displeji se zobrazí symbol (TX) 
 
 
 
Do mikrofonu mluvte zřetelně a normálně. Nekřičte. 
 
Když domluvíte, uvolněte tlačítko PTT. 

Poslech jiného uživatele vysílačky 
Ujistěte se, že nemáte stisknuté tlačítko PTT. V době kdy mluví druhá strana je na LCD displeji 
zobrazen symbol příjem (RX). Nepokoušejte se vysílat, dokud druhá strana neukončí vysílání. 

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 PMR vysílačkám, které jsou v dosahu a naladěny na stejném 
kanálu, (a subkanálu pokud je použitý), abyste je upozornili, že s nimi chcete mluvit. 

 
Stiskněte a uvolněte tlačítko CALL 
Uslyšíte vyzváněcí tón asi dvě sekundy a na LCD displeji se zobrazí vyzváněcí symbol (TX) 
 
Jiné PMR vysílačky, které jsou v dosahu a naladěné na stejný kanál, uslyší vyzváněcí tón a 
mohou se rozhodnout k vám vysílat. 

Výběr vyzváněcího tónu 
 
Stiskněte 4x tlačítko MENU, vysílačka otevře režim pro nastavení vyzváněcího tónu. Na 
displeji bude zobrazeno 1 CA a číslice bude blikat. 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU ke změně Vyzváněcího tónu (5 různých 
vyzváněcích tónů). Jednotlivé vyzváněcí tóny můžete během výměny slyšet.  
 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení vašeho nastavení poté co si vyberete požadované 
vyzvánění. 

Vyzváněcí ikona ( ) se trvale zobrazí na displeji. 

Vypnutí vyzvánění 
Když pošlete zvonění, uslyšíte ho také na vaší PMR vysílačce. Pokud ho nechcete slyšet, držte se 
následujícího postupu. 

 
Stiskněte 4x tlačítko MENU, vysílačka otevře mód pro nastavení vyzváněcího tónu. 
 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU a DOLU dokud se na displeji nezobrazí (OF CA). 
 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 



Vibrace 

Aktivaci vibračního vyzvánění. 
Stiskněte 5x tlačítko MENU. 

Symbol vibračního vyzvánění ( ) se zobrazí na displeji, zatímco bliká text OF. 
 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU pro aktivaci vibrací.  
Stiskněte tlačítko DOLU pro deaktivaci vibrací. 
 

Dokud je vibrační vyzvánění aktivní, jeho symbol ( ) je zobrazen na displeji. 
 
 

Monitorování aktuálního kanálu 
Normálně FX-200 nebude zachycovat velmi slabé signály. Ale můžete sledovat aktuální kanál se všemi 
zvuky. 
 

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko MON. Přijímací symbol (RX) se zobrazí na displeji. 
Vaše PMR vysílačka bude zachycovat každý signál na aktuálním kanále, včetně šumu na 
pozadí.  
 
 
 
Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko MONITOR/PTT/MENU k ukončení monitorování. 
 

Zámek tlačítek 
Se zamčenými tlačítky můžete vysílat (mluvit), přijímat nebo monitorovat (MON) aktuální kanál. Ale 
nemůžete používat tlačítka NAHORU a DOLU nebo tlačítko MENU. 

 
Uzamčení tlačítek 
Stiskněte a držte tlačítko LOCK, dokud se na displeji neobjeví " ".  
 
Odemčení tlačítek 
Stiskněte a držte tlačítko LOCK, dokud z displeje nezmizí " ". 
 

Skenování kanálů 
Pokud je skenovací funkce zapnuta, PMR vysílačka neustále skenuje všech 8 kanálů nebo 38 
subkanálů do té doby, dokud nalezne takový, na kterém někdo vysílá. 

 
Současně stiskněte tlačítka MENU a NAHORU. Na displeji se objeví SCAN a měnící se číslo 
kanálu. Pokud je nalezen signál, skenování 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 skenování. 



VOX (hlasem aktivované vysílání) režim 
V režimu VOX bude vaše vysílačka vysílat kdykoliv, kdy detekuje váš hlas (nebo jiný hluk) aniž by 
muselo být stisknuto tlačítko PTT. Bude se vysílat ještě 2 sekundy poté, co přestanete mluvit. Úroveň 
citlivosti je číselně zobrazena na displeji. Při nejvyšší úrovni dojde k aktivaci vysílání jemnější zvuky 
(včetně šumu v pozadí). Při nejnižší úrovni dojde k aktivaci vysílání pouze celkem hlasitými zvuky. 

Zapnutí a vypnutí VOX režimu: 
 
Stiskněte 3x tlačítko MENU. Ikona VOX se zobrazí a OF bliká na LCD displeji.  
 
Stiskněte tlačítko NAHORU pro nastavení úrovně citlivosti. (3 maximální).  
Vypnutí: tisknete tlačítko DOLU, dokud se na displeji neobjeví OF. VOX režim se vypne. 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. Dokud je vysílačka ve VOX režimu na LCD 
displeji vysílačky se zobrazuje ikona VOX. 
 
 

Zapnutí / vypnutí "Roger Beep“ signálu (pípnutí při ukončení vysílání) 
"Roger Beep" je tón, který je automaticky vyslán kdykoliv je tlačítko PTT uvolněno. Pomocí tohoto 
signálu rozezná druhá strana, že jste domluvili a jste na příjmu. 

 
Stiskněte 6x tlačítko MENU dokud na LCD displeji nezačne blikat symbol „ON ro“. 
 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU pro zapnutí (na displeji se zobrazí "ON") nebo 
vypnutí (na displeji se zobrazí "OF") 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 
 

Zapnutí nebo vypnutí ozvučení kláves 
Tato vlastnost zajistí že, kdykoliv je stisknuta klávesa vysílačka vydá potvrzovací zvuk. 

 
Stiskněte 7x tlačítko MENU. Ikona "ON to" bude blikat na displeji. 
 
 
Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU k zapnutí (na displeji se zobrazí "ON") nebo 
vypnutí (na displeji se zobrazí "OF") 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 
 
 

 
 
 
 
 



Skenování dvou kanálů 
Současné sledování aktuálního kanálu a ještě jednoho vybraného. 

 
Stiskněte 8x tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí symbol DCM a ikona "ON" bude blikat. 
 
 
Tlačítky NAHORU a DOLU nastavte požadovaný 2. kanál.  
 
 
Stiskněte tlačítko MENU pro změnu CTCSS kódu. 
 
 
Tlačítky NAHORU a DOLU nastavte požadovaný CTCSS kód 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT k potvrzení nastavení. 
 

PMR vysílačka přepíná sem a tam mezi dvěma kanály. Jestliže detekuje signál na některém z těchto 
dvou kanálů, zastaví přepínání kanálů a začne přijímat signál. Dokud je skenování dvou kanálů aktivní, 
na displeji je trvale zobrazen symbol DCM. 

Ukončení skenování dvou kanálů 
 
Stiskněte 8x tlačítko MENU. Na displeji bude blikat číslo kanálu.  
 
 
Stiskněte tlačítka NAHORU a DOLU dokud nebude na displeji zobrazeno "OF" 
 
 
Stiskněte tlačítko PTT pro ukončení režimu skenování dvou kanálů. 
 

Použití stopek 
 
Stiskněte a držte tlačítko MENU 3 sekundy. 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 režimu stopek. 
 

Čištění a údržba 
Pro čištění Brondi FX 200 použijte jemný hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte čističe nebo 
rozpouštědla, která mohou způsobit škody, na které se nevztahuje záruka. 



Technické parametry 
Dostupné kanály  8 kanálů 
CTCSS Sub-kanály  38 pro každý kanál 
Výstupní výkon (TX)  max 0,5 W 
Dosah až 10 km ve volném prostranství na přímou viditelnost bez překážek 

při plně nabitých bateriích 

Tabulka frekvencí kanálů 
Kanál Frekvence (MHz)  Kanál Frekvence (MHz) 
1 446.00625   5 446.05625 
2 446.01875   6 446.06875 
3 446.03125   7 446.08125 
4 446.04375   8 446.09375 

Podmínky používání vysílaček PMR 446 
Mobilní zařízení určené pro hlasovou komunikaci standardu PMR 446 ve frekvenčním pásmu 446,0-
446,1 MHz. Vyzářený výkon maximálně 500 mW e.r.p. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České 
republice v rámci všeobecného oprávnění ČTU č. VO-R/3/07.2005-16. 

Seznam zemí a případná omezení, ve kterých lze provozovat zařízení PMR446. 
Stát Povolení Výjimky v používání 
Belgie Ano Nutná individuální licence 
Bulharsko Ano Bez omezení 
Česká republika Ano Bez omezení 
Dánsko Ano Bez omezení 
Estonsko Ano Bez omezení 
Finsko Ano Bez omezení 
Francie Omezeně Není povoleno použití 1. a 2. kanálu 
Chorvatsko Ano Bez omezení 
Irsko Ano Bez omezení 
Island Ano Bez omezení 
Itálie Ano Nesmí se omezovat prodané frekvence 
Kypr Ano Bez omezení 
Lichnstejnsko Ano Bez omezení 
Litva Ano Bez omezení 
Lotyšsko Ano Bez omezení 
Lucembursko Ano Nutná individuální licence 
Maďarsko Ano Bez omezení 
Monako Ne Frekvence jsou obsazené 
Německo Ano Bez omezení 
Nizozemí Ano Bez omezení 
Norsko Ano Nesmí se omezovat prodané frekvence 
Polsko Ano Nutná individuální licence 
Portugalsko Ano Bez omezení 
Rakousko Ano Bez omezení 
Rumunsko Omezeně Není povoleno použití 1. a 8. kanálu 
Rusko Ano Po proškolení 
Řecko Ano Bez omezení 
Slovensko Ano Bez omezení 
Španělsko Ano Bez omezení 
Švédsko Ano Bez omezení 
Švýcarsko Ano Bez omezení 
Turecko Ano Nutná individuální licence 
Velká Británie Ano Bez omezení 



Bezpečnost 
Před použitím PMR vysílaček a veškerého jejich příslušenstva jako jsou nabíječky baterií a baterie si 
přečtěte a dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Pro snížení rizika zranění při používání nabíječky nabíjejte pouze originální nabíjecí baterie. Jiné druhy 
baterií by mohly explodovat a způsobit zranění nebo škody. 
1. Nevystavujte nabíjecí síťový adaptér působení vlivu deště nebo sněhu. 
2. Nepoužívejte nabíjecí síťový adaptér, pokud byl vystaven prudkému nárazu, nebo po upadnutí, 

nebo po poškození jakýmkoliv jiným způsobem. 
3. Nabíjecí síťový adaptér nerozebírejte. Pokud by byl nesprávně zpětně smontovaný, mohlo by 

dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 
4. Nikdy neměňte napájecí kabel dodaný spolu s nabíjecím síťovým adaptérem. Při vytahování 

zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za vlastní zástrčku ne za kabel, aby se snížilo riziko poškození 
kabelu nebo zástrčky. 

5. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a až 
potom provádějte údržbu nebo čištění. Použití jakéhokoliv nedoporučeného příslušenství může 
mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo fyzické poranění. 

6. Dbejte prosím na to, aby napájecí zásuvka, do které je zapojený nabíjecí síťový adaptér byla vždy 
přístupná a ovladatelná. 

VÝSTRAHA 

Poškozená anténa 
Nepoužívejte Brondi FX 200 pokud má poškozenou anténu. Pokud se poškozená anténa dotkne kůže, 
může dojít k malému popálení. 

Baterie 
Všechny baterie mohou způsobit poškození majetku a/nebo zranění osoby jako jsou popáleniny, 
pokud se vodivý materiál, jako jsou šperky, klíče nebo korálky, dotkne holých koncovek. Materiál 
může vytvořit elektrický obvod (zkrat) a rychle se zahřát. Dbejte na manipulaci s nabitými bateriemi, 
zvláště při jejich ukládání do kapsy, náprsní tašky nebo do jiné nádoby s kovovými předměty. 

VAROVÁNÍ 

Pro vozidla s Air Bagy 
Nepokládejte Brondi FX 200 do míst nad air bag nebo do oblasti vystřelení air bagu. Air bag se 
nafukuje velkou silou. Pokud umístíte Brondi FX 200 do oblasti rozbalení air-bagu může být Brondi FX 
200 vržena velkou silou a způsobit vážná zranění pasažérům vozidla. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu 
Pokud se nacházíte v prostoru s potenciálně výbušnými plyny, vypněte vaši PMR vysílačku. Jiskry v 
takovémto prostředí mohou způsobit výbuch nebo požár s následnými poraněními nebo dokonce 
smrtelným úrazem. 

Baterie 
Nevyměňujte nebo nenabíjejte baterie v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskra mezi kontakty při 
instalaci nebo výměně baterií může způsobit výbuch. 

Rozbušky a výbušné oblasti 
Aby nedošlo k možné interferenci s výbušnými úkony, vypněte Brondi FX 200 v blízkosti rozbušek 
nebo ve "výbušných oblastech" nebo v oblastech označených "vypněte dvoucestné vysílačky". Dbejte 
všech výstražných značek a pokynů. 



POZNÁMKA: Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy jasně označeny. Týká se to míst s 
palivy, jako jsou spodní paluby lodí, zařízení na přesun nebo skladování paliv a chemikálií, míst, kde 
vzduch obsahuje chemikálie nebo částice jako jsou zrna, prach nebo kovový prach, a dalších oblastí, 
kde je doporučeno vypnout motor vozidla. 

Likvidace 
Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES. 

Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické zařízení). Určeno pro 
Evropskou unii a další evropské země se systémem sběru separovaného odpadu. Tento 
symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek 
nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním odpadem. 

Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské zdraví způsobené 
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadů a odevzdejte je k 
recyklaci, a tím k optimálnímu opakovanému využití materiálních zdrojů. Uživatelé v domácnostech 
se musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, které jim poskytnou 
informace o místě a způsobu manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí. 
Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky uvedené v kupní smlouvě. 
Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem. 

Záruka 
Společnost Brondi poskytuje kupujícímu záruku za podmínek níže uvedených. Touto zárukou nejsou 
dotčena zákonná práva kupujícího vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele. 
Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout od data prodeje vyznačeného na záručním 
listě, faktuře, dodacím listu nebo účtence. Záruka na kapacitu dobíjecího akumulátoru, který je 
součástí balení výrobku, je 6 měsíců od data prodeje. Po této době se toto posuzuje jako snížení 
funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením, a na toto snížení kapacity se již záruka 
nevztahuje. Kapacita a životnost nedobíjecí baterie, která je součástí balení výrobku je limitována 
konstrukcí baterie a její kapacitou, a záruka na kapacitu a životnost je posuzována dle konstrukce 
baterie a není zde garantována životnost nebo plná kapacita po dobu 6 měsíců. 
Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě doručí kupující na 
vlastní náklady výrobek, u kterého byla zjištěna závada autorizovanému servisnímu středisku* nebo 
přímo prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen. Výrobek musí být předán spolu s dokladem o koupi 
a veškerým příslušenstvím (baterie, nabíječky, adaptéry, kabely, příručky a ostatní příslušenství). Při 
zaslání dopravní službou musí být výrobek řádně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození. 
 
Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na následující případy: 
- Neodborná instalace, zacházení či obsluha a použití, které jsou v rozporu s návodem k použití. 
- Neoprávněný zásah či modifikace výrobku. 
- Závada způsobena mechanickým poškozením výrobku. 
- Výrobek byl poškozen jeho nesprávným či nepřiměřeným používáním nebo v rozporu s návodem 

k používání. 
- Výrobek byl poškozen při přepravě. 
- Výrobek byl poškozen zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN nebo byl-li připojen na jiné 

napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci. 
- Vady výrobku způsobené běžným opotřebením. 
- Poškození v důsledku zásahu vyšší moci. 
- Kdy byl výrobek používán pro jiné účely než obvyklé. 

 
Nárok na uplatnění záruky zaniká také v případě, vyžaduje-li kupující modifikace nebo adaptace k 
rozšíření funkcí výrobku oproti výrobcem standardnímu provedení nebo bude-li během záruční lhůty 



vyměněna jakákoliv část výrobku, která není dodána či schválena autorizovaným servisním 
střediskem, nebo bude-li výrobek rozebrán neoprávněnou osobou. 
 
U záruční opravy je kupující povinen uvést podrobně všechny závady reklamovaného výrobku a je 
povinen při provádění záruční opravy poskytovat potřebnou součinnost v rozsahu, který po něm lze 
spravedlivě požadovat. 
 
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních 
právních předpisů. 
 
* Aktuální adresy a kontakty na autorizovaná servisní střediska naleznete na www.brondi.cz. 

Řešení problémů 
Brondi FX 200 musí být opravována výlučně v autorizovaném servisním středisku odborně školeným 
technikem. NIKDY se nepokoušejte opravovat nebo nastavovat přístroj sami – můžete problém více 
zhoršit. 
 

CE Prohlášení o shodě 
 
My Brondi S.p.A. se sídlem v Itálii, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), tímto prohlašujeme, že 
výrobek:  
 
FX 200 
 
vyhovuje směrnici 1999/5/CE (R&TTE) týkající se rozhlasových a telekomunikačních koncových 
zařízení a splňuje následující normy:  
 
EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03) 
EN301489-5 v1.3.1 (2002-08) 
EN60065: 2002 

Shoda s uvedenými požadavky je vyjádřena značkou:   
 
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. 
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