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Súprava PMR (Personal Mobile Radio)vysielačiek 
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Čo je na displeji 
 

 
 
  

Anténa 

Vypínač 
Hlasitosť 
Otáčaním sa 
mení hlasitosť 

Tlačidlo PTT 
Stlačte a držte, ak 
chcete vysielať 

Zámok tlačidiel 
Stlačte a držte 
k zamknutiu a 
odomknutiu 
tlačidiel 

Tlačidlo MENU 
Stlačte pre 
zmenu kanálov a 
subkanálov a pre 
prepínanie 
režimov. 

Mikrofón 

Nabíjací konektor 
Pod gumovou krytkou 

LED indikátor príjmu 
Svieti, ak prijíma signál 

Tlačidlo MONITOR 
Stlačte pre kontrolu 
signálov na aktuálnom 
kanále 

Tlačidlo CALL 
Stlačte pre odoslanie 
vyzváňacieho signálu 
ostatným PMR 
vysielačkám na 
rovnakom kanále 

HORE a DOLE 
Stlačte po tlačidle 
MENU k zmene kanálu 

Číslo kanálu 1-8  

Číslo subkanálu 0-32 

Úroveň nabitia batérie, ak sa indikátor zníži, batérie potrebujú nabiť. 

Zobrazuje sa, ak vysielate alebo vysielate vyzváňací tón 

Duálne skenovanie - zobrazuje sa ak skenujete dva kanály naraz 

Zobrazuje sa, ak je vysielačka v módu VOX (aktivácia hlasom) 

Zobrazuje sa, ak vysielačka skenuje všetky kanály 

Zobrazuje sa, ak sú zamknuté tlačidlá 

Zobrazuje sa, ak je zapnutý volací signál 

Zobrazuje sa, ak sú zapnuté vibrácia 



Vloženie batérií 
 
Pre každú FX-200 sú 4x AAA akumulátory. 
 

Odňatie klipu na opasok  
 
Vloženie batérií je ľahšie, pokiaľ klip na opasok nie je na svojom mieste. 
 
Odistite poistku klipu (smerom preč od vysielačky) k tomu, aby ste klip 
uvoľnili a potom klip vysuňte.  

Vloženie batérií  
 
1. Odistite zamykací uzáver a odstráňte viečko krytu batérií. 
2. Vložte 4x AAA batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu batérií. 
3. Vráťte viečko krytu batérií na miesto a zaistite uzáver. 

Umiestnenie klipu 
 
Zasuňte klip do drážky, pokiaľ nezapadne na miesto. 
 
 
 
 

 Keď pripájate vysielačky k nabíjačke, používajte iba dobíjacie AAA 
batérie dodávané s FX-200. 

 Nabíjací adaptér zapojujte iba do odborne inštalovanej sieťovej zásuvky 
220 V, 50 Hz vyhovujúcej príslušným normám. 

 Nepokúšajte sa dobiť nedobíjacie batérie. 

 Uistite sa, že viečko krytu batérií, je bezpečne zaistené na mieste, keď 
nabíjate batérie. 

 Zaobchádzajte s použitými batériami bezpečne a spôsobom, ktorý nebude poškodzovať 
životné prostredie. Nikdy sa  nepokúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť 
alebo byť  prerazené. 

 Nenechávajte vybité batérie vo vysielačke. Pokiaľ to urobíte, mohli by roztiecť. 

Nabíjanie batérií 
Nabíjanie batérií nabíjacím sieťovým adaptérom. 
Zdvihnite krytku nabíjacieho konektoru, ktorý je umiestnený na 
pravej strane jednotky. 
 
DÔLEŽITÉ: 
Pri nabíjaní vždy vypnite PMR vysielačku. Skráti to dobu nabíjania. 
 
Zasuňte guľatý konektor 9,0V 200mA nabíjacieho adaptéru do 
nabíjacieho konektoru na PMR vysielačke.  
 
Zasuňte sieťový adaptér do elektrickej sieťovej zásuvky 
220V/50Hz. Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je nabíjací 
adaptér zapojený, bola vždy prístupná a ovládateľná. 

Nechtom odistite 
poistku klipu na 
opasok 

Vysuňte klip na 
opasok 

Dôležité – prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny pred tým, než začnete 
nabíjať batérie. 



Indikátor stavu batérií 
Indikátor batérie je umiestnený v ľavom rohu LCD displeja. Vypadá ako batéria s tromi čiarkami vo 
vnútri. Toto indikuje množstvo dostupnej energie. Používaním sa batérie postupne vybíjajú, a tým 
čiarky na indikátore batérie miznú. 

 
PMR vysielačky indikuje 4 úrovne stavu batérie. 
 
Plne nabitá batéria 
 
Stredne nabitá batéria 
 
Málo nabitá batéria. V normálnom režime „pípne“ pri tejto úrovni PMR vysielačka 
každých 10 sekúnd. 
 
DÔLEŽITÉ: Nabíjajte PMR vysielačku 10-14 hodín. 
 
Vybitá batéria. Pri dosiahnutí tejto úrovne „pípne“ PMR vysielačka 2x a automaticky sa 
vypne a prejde do režimu sledovanie. 
 

Výdrž batérie 
FX-200 má úsporný režim pre väčšiu výdrž batérií. Pokiaľ však nepoužívate vysielačku, je lepšie ju 
vypnúť, aby ste šetrili energiu. 

Použitie PMR vysielačiek 

Vlastnosti: 
- Veľký dosah: Až 10 kilometrov na otvorenom priestranstve. 
- Vibračné vyzváňanie 
- Stopky 
- 8 kanálov s 38 CTCSS kódov 
- VOX funkcie - aktivácia hlasom 
- SCAN funkcie - skenovanie kanálov 
- MONITOR funkcie - monitorovanie kanálov 
- CALL funkcie – vyzváňanie 
- Podsvietený displej 
- Skenovanie dvoch kanálov 
- Komunikácia so všetkými vysielačkami PMR 446 MHz 
- Bezplatná komunikácia  

Vysielací dosah 
Vzdialenosť pre hovor závisí na prostredí a teréne. Najväčšia bude (asi až 10 kilometrov) vo voľnej 
prírode, pri priamej viditeľnosti bez prekážok ako sú kopce alebo budovy. Nepokúšajte sa používať 
vysielačky na vzdialenosť menšiu než 1,5 metra (5 stôp). Ak to urobíte, môže dôjsť k interferenciám. 
  



Dôležité bezpečnostné upozornenie 
- K zníženiu vplyvu elektromagnetického zariadenia držte pri používaní vysielačku FX-200 

minimálne 5 cm (2 palce) od tváre.  
- Nikdy nepoužívajte FX-200 vonku pri búrke. 
- Nepoužívajte FX-200 v daždi. 
- Ak FX-200 navlhne, vypnite ju a vyberte batérie. Vysušte batériovú časť a nechajte viečko 

krytu batérií niekoľko hodín zložené. Nepoužívajte vysielačku, pokiaľ nie je úplne suchá. 
- Držte FX-200 z dosahu dojčiat a malých detí. 

Zapnutie a vypnutie PMR vysielačky FX-200 
 
Zapnutie vysielačky 
Točte gombíkom POWER v smere hodinových ručičiek, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 
číslo kanála a nezačujete pípnutie. 
 
Vypnutie vysielačky  
Točte gombíkom POWER proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ displej nezhasne. 
 

Regulácia hlasitosti 
 
Točte gombíkom POWER v smere hodinových ručičiek k zvýšeniu a proti smeru 
hodinových ručičiek k zníženiu hlasitosti reproduktoru. 
 

Zmena kanálov a subkanálov 
FX-200 má 8 kanálov, číslovaných 1 až 8. Pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi PMR vysielačiek v 
dosahu, musíte mať všetci vysielačku naladenú na rovnakom kanály. 

Stlačte 1x tlačidlo MENU 
Aktuálne číslo kanála sa zobrazí na displeji. 
 
Stlačte tlačidlo HORE a DOLE k naladeniu kanála, ktorý požadujete. 
 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastaveniu kanála. 
 
 

Každý kanál má 38 subkanálov (niekedy sa nazývajú CTCSS kódy) vytvára skupiny užívateľov vnútri 
rovnakých kanálov pre menej rušenú súkromnú komunikáciu. Pokiaľ máte nastavený subkanál, 
môžete hovoriť len s užívateľmi, ktorí majú naladený rovnaký kanál a subkanál. 

Vypnutie funkcie subkanál 
Jednoducho nastavte subkanál na 0 (nula). Potom môžete komunikovať s každým užívateľom 
vysielačky, ktorý tiež vypol funkciu subkanál (alebo s tými, ktorí nemajú vysielačky vybavené funkciou 

subkanál). 
Stlačte 2x tlačidlo MENU 
Aktuálne číslo subkanála bude blikať na displeji 
 
Stlačte tlačidlo HORE a DOLE k naladeniu subkanála číslo 0. 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia subkanála. 



Komunikácia s iným užívateľom vysielačky 
 
Stlačte a držte tlačidlo PTT aby ste vysielali. Na LCD displeji sa zobrazí symbol (TX) 
 
 
 
Do mikrofónu hovorte zreteľne a normálne. Nekričte. 
 
Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo PTT. 

Počúvanie iného užívateľa vysielačky 
Uistite sa, že nemáte stlačené tlačidlo PTT. V dobe keď hovorí druhá strana je na LCD displeji 
zobrazený symbol príjem (RX). Nepokúšajte sa vysielať, pokiaľ druhá strana neukončí vysielanie. 

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 PMR vysielačkám, ktoré sú v dosahu a naladené na 
rovnakom kanále, (a subkanále pokiaľ je použitý), aby ste ich upozornili, že s nimi chcete hovoriť. 

 
Stlačte a uvoľnite tlačidlo CALL 
Budete počuť  vyzváňací tón asi dve sekundy a na LCD displeji sa zobrazí vyzváňací symbol 
(TX) 
 
Iné PMR vysielačky, ktoré sú v dosahu a naladené na rovnaký kanál, budú počuť vyzváňací 

tón a môžu sa rozhodnúť k vám vysielať. 

Výber vyzváňacieho tónu 
 
Stlačte 4x tlačidlo MENU, vysielačka otvorí režim pre nastavenie vyzváňacieho tónu. Na 
displeji bude zobrazené 1 CA a číslice bude blikať. 
 
Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE k zmene Vyzváňacieho tónu (5 rôznych vyzváňacích 
tónov). Jednotlivé vyzváňacie tóny môžete počas výmeny počuť.  
 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu vášho nastavenia potom čo si vyberiete požadované 
vyzváňanie. 

Vyzváňacia ikona ( ) sa trvalo zobrazí na displeji. 

Vypnutie vyzváňania 
Keď pošlete zvonenie, budete ho počuť  tiež na vašej PMR vysielačke. Pokiaľ ho nechcete počuť, držte 
sa nasledujúceho postupu. 

 
Stlačte 4x tlačidlo MENU, vysielačka otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE a DOLE pokiaľ sa na displeji nezobrazí (OF CA). 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. 



Vibrácie 

Aktivácia vibračného vyzváňania. 
Stlačte 5x tlačidlo MENU. 

Symbol vibračného vyzváňania ( ) sa zobrazí na displeji, zatiaľ čo bliká text OF. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE pre aktiváciu vibrácií.  
Stlačte tlačidlo DOLE pre deaktiváciu vibrácií. 
 

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

Monitorovanie aktuálneho kanálu 
Normálne FX-200 nebude zachytávať veľmi slabé signály. Ale môžete sledovať aktuálny kanál so 
všetkými zvukmi. 
 

Stlačte a držte 2 sekundy tlačidlo MON. Prijímací symbol (RX) sa zobrazí na displeji. 
Vaša PMR vysielačka bude zachytávať každý signál na aktuálnom kanále, vrátane šumu na 
pozadí.  
 
 
 
Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo MONITOR/PTT/MENU k ukončeniu monitorovania. 
 

Zámok tlačidiel 
So zamknutými tlačidlami môžete vysielať (hovoriť), prijímať alebo monitorovať (MON) aktuálny 
kanál. Ale nemôžete používať tlačidla HORE a DOLE alebo tlačidlo MENU. 

 
Uzamknutie tlačidiel 
Stlačte a držte tlačidlo LOCK, pokiaľ sa na displeji neobjaví " ".  
 
Odomknutie tlačidiel 
Stlačte a držte tlačidlo LOCK, pokiaľ z displeja nezmizne " ". 
 

Skenovanie kanálov 
Pokiaľ je skenovacia funkcia zapnutá, PMR vysielačka neustále skenuje všetkých 8 kanálov alebo 38 
subkanálov do tej doby, pokiaľ nájde taký, na ktorom niekto vysiela. 

 
Súčasne stlačte tlačidla MENU a HORE. Na displeji sa objaví SCAN a meniace sa číslo 
kanála. Pokiaľ je nájdený signál, skenovanie sa zastaví. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE k pokračovaniu skenovania 1 až 8 kanálov. 
 
Stlačte tlačidlo DOLE ku skenovaniu subkanálov. 
 
Stlačte tlačidlo PTT k zastaveniu skenovania a hovorte alebo stlačte tlačidlo DOLE pre 
pokračovanie skenovania. 



VOX (hlasom aktivované vysielanie) režim 
V režimu VOX bude vaša vysielačka vysielať kedykoľvek, kedy detekuje váš hlas (alebo iný hluk) 
pričom nemusí byť stlačené tlačidlo PTT. Bude sa vysielať ešte 2 sekundy potom, čo prestanete 
hovoriť. Úroveň citlivosti je číselne zobrazená na displeji. Pri najvyššej úrovni dôjde k aktivácii 
vysielania jemnejšími zvukmi (vrátane šumu v pozadí). Pri najnižšej úrovni dôjde k aktivácii vysielania 
iba celkom hlasnými zvukmi. 

Zapnutie a vypnutie VOX režimu: 
 
Stlačte 3x tlačidlo MENU. Ikona VOX sa zobrazí a OF bliká na LCD displeji.  
 
Stlačte tlačidlo HORE pre nastavenie úrovne citlivosti. (3 maximálne).  
Vypnutie: stlačte tlačidlo DOLE, pokiaľ sa na displeji neobjaví OF. VOX režim sa vypne. 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. Pokiaľ je vysielačka vo VOX režimu na LCD 
displeji vysielačky sa zobrazuje ikona VOX. 
 
 

Zapnutie / vypnutie "Roger Beep“ signálu (pípnutie pri ukončení vysielania) 
"Roger Beep" je tón, ktorý je automaticky vysielaný kedykoľvek je tlačidlo PTT uvoľnené. Pomocou 
tohto signálu rozpozná druhá strana, že ste dohovorili a ste na príjme. 

 
Stlačte 6x tlačidlo MENU pokiaľ na LCD displeji nezačne blikať symbol „ON ro“. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE pre zapnutie (na displeji sa zobrazí "ON") alebo 
vypnutie (na displeji sa zobrazí "OF") 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. 
 

Zapnutie alebo vypnutie ozvučenia kláves 
Tato vlastnosť zaistí že, kedykoľvek je stlačená klávesa vysielačky vydá potvrdzovací zvuk. 

 
Stlačte 7x tlačidlo MENU. Ikona "ON to" bude blikať na displeji. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE k zapnutiu (na displeji sa zobrazí "ON") alebo k vypnutiu 
(na displeji sa zobrazí "OF") 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. 
 
 

 
 
 
 



Skenovanie dvoch kanálov 
Súčasné sledovanie aktuálneho kanálu a ešte jedného vybraného. 

 
Stlačte 8x tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazí symbol DCM a ikona "ON" bude blikať. 
 
 
Tlačidlami HORE a DOLE nastavte požadovaný 2. kanál.  
 
 
Stlačte tlačidlo MENU pre zmenu CTCSS kódu. 
 
 
Tlačidlami HORE a DOLE nastavte požadovaný CTCSS kód 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. 
 

PMR vysielačka prepína sem a tam medzi dvoma kanálmi. Ak detekuje signál na niektorom z týchto 
dvoch kanálov, zastaví prepínanie kanálov a začne prijímať signál. Pokiaľ je skenovanie dvoch kanálov 
aktívne, na displeji je trvalo zobrazený symbol DCM. 

Ukončenie skenovanie dvoch kanálov 
 
Stlačte 8x tlačidlo MENU. Na displeji bude blikať číslo kanálu.  
 
 
Stlačte tlačidla HORE a DOLE pokiaľ nebude na displeji zobrazené "OF" 
 
 
Stlačte tlačidlo PTT pre ukončenie režimu skenovanie dvoch kanálov. 
 

Použitie stopiek 
 
Stlačte a držte tlačidlo MENU 3 sekundy. Na displeji sa objaví " 00000". 
 
Stlačte tlačidlo HORE k odštartovaniu stopiek. 
 
 
Stlačte tlačidlo HORE k zastaveniu stopiek. 
 
 
Stlačte tlačidlo DOLE k vymazaniu času. 
 
 
Stlačte a držte tlačidlo MENU k opusteniu z režimu stopiek. 
 

Čistenie a údržba 
Pri čistení Brondi FX 200 použite jemnú utierku navlhčenú vodou. Nepoužívajte čističe alebo 
rozpúšťadla, ktoré môžu spôsobiť škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 



Technické parametre 
Dostupné kanály  8 kanálov 
CTCSS Sub-kanály  38 pre každý kanál 
Výstupní výkon (TX)  max 0,5 W 
Dosah až 10 km vo voľnom priestranstve na priamu viditeľnosť bez prekážok 

pri plno nabitých batériách 

Tabuľka frekvencií kanálov 
Kanál Frekvencia (MHz)  Kanál Frekvencia (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 

Podmienky používania vysielačiek PMR 446 
Na Slovensku je možné zariadenie prevádzkovať v rámci Všeobecného povolenia TÚ SR č. VPR-
02/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných 
ako digitálne PMR 446. 

Zoznam zemí a prípadné obmedzenia, v ktorých je možné prevádzkovať zariadenia 
PMR446. 
Štát Povolenie Výnimky v používaní 
Belgicko Áno Nutná individuálna licencia 
Bulharsko Áno Bez obmedzenia 
Česká republika Áno Bez obmedzenia 
Dánsko Áno Bez obmedzenia 
Estónsko Áno Bez obmedzenia 
Fínsko Áno Bez obmedzenia 
Francie Obmedzene Nie je povolené použitie 1. a 2. kanála 
Chorvátsko Áno Bez obmedzenia 
Írsko Áno Bez obmedzenia 
Island Áno Bez obmedzenia 
Taliansko Áno Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie 
Cyprus Áno Bez obmedzenia 
Lichtenštajnsko Áno Bez obmedzenia 
Litva Áno Bez obmedzenia 
Lotyšsko Áno Bez obmedzenia 
Luxembursko Áno Nutná individuálna licencia 
Maďarsko Áno Bez obmedzenia 
Monako Nie Frekvencie sú obsadené 
Nemecko Áno Bez obmedzenia 
Holandsko Áno Bez obmedzenia 
Nórsko Áno Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie 
Poľsko Áno Nutná individuálna licencia 
Portugalsko Áno Bez obmedzenia 
Rakúsko Áno Bez obmedzenia 
Rumunsko Obmedzene Nie je povolené použitie 1. a 8. kanála 
Rusko Áno Po preškolení 
Grécko Áno Bez obmedzenia 
Slovensko Áno Bez obmedzenia 
Španielsko Áno Bez obmedzenia 
Švédsko Áno Bez obmedzenia 
Švajčiarsko Áno Bez obmedzenia 
Turecko Áno Nutná individuálna licencia 
Veľká Británie Áno Bez obmedzenia 



Bezpečnosť 
Pred použitím PMR vysielačiek a všetkého ich príslušenstva ako sú nabíjačky batérií a batérie si 
prečítajte a dodržiavajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pre zníženie rizika zranenia pri používaní nabíjačky nabíjajte iba originálne nabíjacie batérie. Iné 
druhy batérií by mohli explodovať a spôsobiť zranenie alebo škody. 
1. Nevystavujte nabíjací sieťový adaptér pôsobeniu vplyvu dažďa alebo snehu. 
2. Nepoužívajte nabíjací sieťový adaptér ak bol vystavený prudkému nárazu, alebo po upadnutí, 

alebo po poškodení akýmkoľvek iným spôsobom. 
3. Nabíjací sieťový adaptér nerozoberajte. Pokiaľ by bol nesprávne spätne zmontovaný, mohlo by 

dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru. 
4. Nikdy nemeňte napájací kábel dodaný spolu s nabíjacím sieťovým adaptérom. Pri vyťahovaní 

zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za vlastnú zástrčku nie za kábel, aby sa znížilo riziko poškodenia 
kábla alebo zástrčky. 

5. Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky a až 
potom urobte údržbu alebo čistenie. Použitie akéhokoľvek neodporúčaného príslušenstva môže 
mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo fyzické poranenie.  

6. Dbajte prosím na to, aby napájacia zásuvka, do ktorej je zapojený nabíjací sieťový adaptér bola 
vždy prístupná a ovládateľná. 

VÝSTRAHA 

Poškodená anténa 
Nepoužívajte FX-200, pokiaľ má poškodenú anténu. Pokiaľ sa poškodená anténa dotkne kože, môže 
dôjsť k malému popáleniu. 

Batérie 
Všetky batérie môžu spôsobiť poškodenie majetku a/alebo zranenie osoby ako sú popáleniny, pokiaľ 
sa vodivý materiál, ako sú šperky, kľúče alebo koráliky, dotkne holých koncoviek. Materiál môže 
uzavrieť elektrický obvod (skrat) a rýchle sa zahriať. Dbajte na manipuláciu s nabitými batériami, 
zvlášť pri ich ukladaní do tašky, náprsnej tašky alebo do inej nádoby s kovovými predmetmi. 

VAROVANIE 

Pre vozidlá s Air Bagy 
Nepokladajte FX-200 do miesta nad air bag alebo do oblasti vystrelenia air bagu. Air Bag sa nafukuje 
veľkou silou. Pokiaľ umiestnite FX-200 do oblasti rozbalenia air-bagu, FX-200 môže byť vrhnutá 
veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie pasažierov vozidla. 

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 
Vypnite FX-200, pokiaľ ste v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pokiaľ sa nejedná o typ schválený 
pre také použitie (napríklad, Vzájomné schválenie tovární). Iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť 
výbuch alebo požiar a tak zranenie alebo usmrtenie. 

Batérie 
Nevymieňajte alebo nemeňte batérie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Môže nastať 
kontaktné iskrenie pri inštalácií alebo výmene batérii a spôsobiť výbuch. 

Rozbušky a výbušné oblasti 
Aby nedošlo k možnej interferencii s výbušnými úkonmi, vypnite FX-200 v blízkosti rozbušiek alebo vo  
"výbušných oblastiach" alebo v oblastiach označených "vypnite dvojcestné vysielačky". Dodržujte 
všetky znamenia a pokyny. 



Pozn.: Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy jasne označené. Týka sa to miest s 
palivami, ako sú spodné paluby lodí, zariadenia na presun alebo skladovanie palív a chemikálií, miest, 
kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako sú zrná, prach alebo kovový prach, a ďalších 
oblastí, kde je doporučené vypnúť motor vozidla. 

Likvidácia 
Európska smernica o likvidácii 2002/96/ES. 

Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické zariadenie). Určené 
pre Európsku úniu a ďalšie európske zeme zo systémom zberu separovaného odpadu. 
Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu alebo v dokumentácii označuje, že tento 
výrobok nesmie byť po skončení životnosti likvidovaný spolu s bežným domovým 

odpadom. 
Ak chcete zabrániť nebezpečnému pôsobeniu na životné prostredie alebo na ľudské zdravie 
spôsobené nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte toto zariadenie od iných typov odpadov a 
odovzdajte ho k recyklácii, a tým prispejete k optimálnemu opakovanému využitiu materiálnych 
zdrojov. Užívatelia v domácnostiach sa musia obrátiť na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo 
na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobu manipulácie s týmto výrobkom, 
ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Firemní užívatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a 
overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok nesmie byť pri likvidácii zmiešaný s 
iným podnikovým odpadom. 

Záruka 
Spoločnosť Brondi poskytuje kupujúcemu záruku za podmienok nižšie uvedených. Touto zárukou nie 
sú obmedzené zákonné práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona na ochranu spotrebiteľa. 
Záručná doba na výrobok je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu predaja vyznačeného na 
záručnom liste, faktúre, dodacom liste alebo účtenke. Záruka na kapacitu dobíjacieho akumulátora, 
ktorý je súčasťou balenia výrobku, je 6 mesiacov od dátumu predaja. Po tejto dobe sa toto posudzuje 
ako zníženie funkčnosti akumulátoru spôsobené obvyklým opotrebovaním, a na toto zníženie 
kapacity sa už záruka nevzťahuje. Kapacita a životnosť nedobíjacích batérií, ktoré sú súčasťou balenia 
výrobku je limitovaná konštrukciou batérií a ich kapacitou, a záruka na kapacitu a životnosť je 
posudzovaná podľa konštrukcie batérie a nie je tu garantovaná životnosť alebo plná kapacita po dobu 
6 mesiacov. 
Ak dôjde v záručnej dobe k poruche tohto výrobku pri bežnom používaní a údržbe doručí kupujúci na 
vlastné náklady výrobok, u ktorého bola zistená porucha autorizovanému servisnému stredisku* 
alebo priamo predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený. Výrobok musí byť predaný spolu s 
dokladom o kúpe a všetkým príslušenstvom (batérie, nabíjačky, adaptéry, káble, príručky a ostatné 
príslušenstvo). Pri zaslaní dopravnou službou musí byť výrobok vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu. 
 
Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 
- Neodborná inštalácia, zaobchádzanie či obsluha a použitie, ktoré sú v rozpore s návodom na 

obsluhu. 
- Neoprávnený zásah či modifikácie výrobku. 
- Závada spôsobená mechanickým poškodením výrobku. 
- Výrobok bol poškodený jeho nesprávnym či neprimeraným používaním alebo v rozpore s 

návodom na obsluhu. 
- Výrobok bol poškodený pri preprave. 
- Výrobok bol poškodený zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej STN alebo bol pripojený 

na iné napätie, než aké je uvedené v jeho technickej špecifikácii. 
- Poruchy výrobku spôsobené bežným opotrebením. 



- Poškodenie v dôsledku zásahu vyššej moci. 
- Ak bol výrobok používaný pre iné účely než obvyklé. 

 
Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v prípade, ak kupujúci žiada modifikácie alebo adaptácie k 
rozšíreniu funkcií výrobku oproti výrobcom štandardnému prevedeniu alebo ak bude počas záručnej 
lehoty vymenená akákoľvek časť výrobku, ktorá nie je dodaná či schválená autorizovaným servisným 
strediskom, alebo ak bude výrobok rozobraný neoprávnenou osobou. 
 
U záručnej opravy je kupujúci povinný uviesť podrobne všetky poruchy reklamovaného výrobku a je 
povinný pri prevádzaní záručnej opravy poskytovať potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorú po ňom je 
možné spravodlivo požadovať. 
 
Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa 
zvláštnych právnych predpisov. 
 
* Aktuálne adresy a kontakty na autorizované servisné strediská nájdete na www.brondi.cz. 

Riešenie problémov 
Brondi FX 200 musí byť opravované výlučne v autorizovanom servisnom stredisku odborne školeným 
technikom. NIKDY sa nepokúšajte opravovať alebo nastavovať prístroj sami – môžete problém viac 
zhoršiť. 
 

CE Vyhlásenie o zhode 
 
My Brondi S.p.A. so sídlom v Taliansku, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), týmto 
vyhlasujeme, že výrobok:  
 
FX 200 
 
vyhovuje smernici 1999/5/CE (R&TTE) týkajúcej sa rozhlasových a telekomunikačných koncových 
zariadení a splňuje nasledujúce normy:  
 
EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03) 
EN301489-5 v1.3.1 (2002-08) 
EN60065: 2002 

Zhoda s uvedenými požiadavkami je vyjadrená značkou:   
 
Výrobok zodpovedá Smernici 89/336/CEE, týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility a tiež 
zodpovedá Smernici 73/23/CEE (nízke napätie), týkajúcich sa bezpečnostných noriem. 
 
Kompletné Vyhlásenie o zhode je možné si vyžiadať mailom na: info@brondi.it. 
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