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Návod k obsluze – Česky 
 

                                  USER GUIDE 



 

 
Anténa

 

 

 

 

LCD displej 
- zobrauje:  
Aktuální výběr kanálu 
a další symboly 
vysílačky. 
 
PTT (PUSH To 
TALK) tlačítko  
– Stiskněte a držte 
stisknuté během 
vysílání. 
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CALL tlačítko 
-Stiskněte pro 
vyslání vyzv. tónu 
do jiné PMR 
vysílačky. 

MENU tlačítko 
- Stiskněte pro 
přepnutí mezi 
jednotlivými režimy.
 

 
Reproduktor
Sluchátko/Mikro-
fon/Konektor 
nabíječky 
PWR/VOL přepínač
– Otáčením ve 
směru/proti směru hod. 
ručiček Zap/Vyp přístroj.
MIC (Mikrofon)
 

 

Nahoru/Dolu 
tlačítka –  
Stiskněte pro 
změnu kanálu, 
hlasitosti a volby
nastavení při 
programování. 
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1. LCD displej 
 
Číslo kanálu. Přepíná od 1 do 8 
podle výběru uživatele. 
 
CTCSS kód. Přepíná od 1 do 38 
podle výběru uživatele 
 
Zobrazuje úroveň stavu baterie. 
Jakmile čárkové indikátory zmizí, je 
nutné znovu baterie nabít. 

 
     TX    Zobrazuje se při vysílání signálu. 
 

RX    Zobrazuje se při příjmu signálu.. 
 

DCM  Zobrazuje se při zapnutém monitorování dvou kanálů. 
 

DCS  Zobrazuje se při zapnutém digitálním kódovacím systému. 
 
VOX  Zobrazuje se je-li aktivována funkce VOX. 

 
SCAN Zobrazuje se při skenování všech kanálů. 

      
Zobrazuje se při zamknuté klávesnici. 

      
Zobrazuje aktuální nastavení úrovně hlasitosti. 

      
Zobrazuje se jeli zapnuto zvukové zvonění. 

      
 Zobrazuje se jeli zapnuto vibrační zvonění. 

 
 
 
 



 
 
2. Instalace 

u 2.1  Sejmutí klipsy na opasek 
a. Zatlačte západku klipsy  
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směrem pryč od FX-Dynamic 
b. Při zatlačení na západku klipsy 
táhněte klipsu směrem vzhůru 
Viz obrázek 1. 
 

2.2  Instalace klipsy na opasek 
a. Zasuňte klipsu na upasek do 
drážky viz obrázek 2.  
Cvaknutí indikuje, že klipsa na opasek
je fixována ve správné pozoci. 
 

2.3 Instalace baterií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstraha: Dodržujte správnou poloritu 
Nesprávná polarita baterií může poškodit
 
a. Uvolněte pojistku a krytu baterií a odkl
b. Vložte nabíjecí baterie se správnou or

3 (šipka zobrazuje a směřuje nahoru)
c. Umístěte zpět kryt přihrádky pro bater
Západka klipsy opask
 

 
Obrázek 1
baterií při jejic
 jak baterie tak

opte kryt přihrá
ientací polarity.
 
ie. Viz obrázek
Obrázek 2
 
Obrázek 3
 Obrázek 4
h instalacii. 
 celý přístroj. 

dky baterií. 
 Viz obrázek 
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                          Důležité 
Přečtěte si tato Bezpečnostní varování před výměnou baterií. 
Při vložení FX-Dynamic do nabíjecí základny, používejte pouze 
nabíjecí napájecí články jmenované v návodu k obsluze a 
dodávané s FX-dynamic. 
Nesnažte se nabíjet baterie, které nejsou dobíjecí. 
Ujistěte se, že kryt přihrádky baterií je bezpečně upevněn na 
svém místě, když nabíjíte baterie. 
Bezpečně likvidujte použité baterie a to tak, aby nepoškozovaly 
životní prostředí - nikdy je nevhazujte do ohně, nesnažte se je 
spálit nebo je ukládat tam, kde by mohly hořet nebo být proraženy. 
Nenechávejte vybité baterie v přístrojích FX-dynamic. 
Může z nich vytéci elektrolyt a poškodit přístroj. 

 
2.4 Nabíjení baterií pomocí stolní nabíjčky 
a. Zasuňte malou zástrčku na konci kabelu síťového adaptéru do 

zásuvky Power-in Connection (DC 9V) na zadní straně stolní 
nabíjecí základny. 

b. Zasuňte siťový adapter do elektrické siťové zásuvky 220-240V 
AC, 50Hz. Je-li elektrická síťová zásuvka vybavena vypínačem 
nastavte jej do polohy vypnuto. 

c. Zapněte elektrickou síťovou zásuvku je-li vybavena vypínečem. 
 
FX-dynamic musí být nabíjen výhradně dodávaným síťovým 
adaptérem. Použití jakéhokoliv jiného adaptétu není v souladu s 
normou EN60950-1 a vede k zániku záruky a odpovědnost výrobce. 

 
d. Umístěte jednotky FX-dynamic ve vzpřímené poloze do nabíjecí 

základny. 
 LED indikátory na dobíjecí základně se rozsvítí. 
e. Trvá to asi 10 hodin než se baterie zcela dobijí, pokud jsou zcela 

vybité. Novým bateriím to trvá až 14 hodin, aby se zcela nabily. 
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a  
 

 
f. Nabíjení bateríí s použitím přímé nabíječky (síťového adaptéru) 
Zvedněte kryt nabíjecí zásuvky umístěn onektorem 
pro sluchátko s mikrofonem. 
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Zasuňte kulatý konektor 
siťového adaptéru 9.0V 
DC/200mA do nabíjecí 
zásuvky na jednotce. 
 
Zasuňte siťový adapter do 
elektrické siťové zásuvky 
220-240V AC, 50Hz. Je-li 
elektrická síťová zásuvka 
vybavena vypínačem nastavte 
jej do polohy vypnuto. 
Používejte pouze síťový 
adapter uvedený v tomto 
návodu k obsluze značky: 
Csec; Model: CSD0900200G. 

 

Zapněte elektrickou síťovou zásuvku je-l
 
Indikátor stavu baterie 
Indikátor stavu baterie je umístěn v levé
displeje. Vypadá jako symbol baterie se t
indikují úroveň nabití baterie. Pokud úrov
klesne v zapnutém PMR režimu pod m
jednotka dvě krátká pípnutí a automaticky se
Konektor pro 
sluchátko s 
mikrofonem 
Důležité:  
Při dobíjení vždy vypínejte 
PMR jednotky. Zkrátí to dobu 
nabíjení. 
Elektrická 
síťová zásuk
i

ř

i

é vpravo nad k
Nabíjecí zásuvka
 vybavena vypínečem. 

m spodním rohu LCD 
emi čárkami uvnitř. Ty 
eň stavu nabití baterie 
nimální hodnotu, vydá 
 vypne. 



FX-dynamic detekuje 4 úrovně stavu nabití baterie 
Baterie je nabita na vysokou úrověň 
Baterie je nabita na střední úrověň 
Baterie je nabita na nízkou úroveň. Při této úrovni vydá 
FX-dynamic v normálním režimu “pípnutí” každých 10 
sekund. 
Důležité: Jednotku nabíjejte 10-14 hodin. 
Baterie je nabita na velmi nízkou úroveň. Dosáhne-li úroveň 
nabití baterie minimální hodnoty v zapnutém režimu, 
jednotka vydá dvě pípnutí a automaticky se vypne.  
 

Důležité: Jednotku nabíjejte 10-14 hodin. 
 
VÝSTARHA: Jsou–li baterie nahrazeny nesprávným typem, hrozí 
riziko exploze. Použité baterie likvidujte v souladu návodem k 
obsluze zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí.  

 
Životnost baterií 
FX-dynamic má vestavěnou funkci pro úsporu energie aby baterie 
vydržely déle, ale pokud jednotku nepoužíváte, vypněte ji abyste 
šetřili kapacitu baterií. 
 
3. Provoz 
 
3.1 Rozsah přenosu 
Rozsah hovoru závisí na prostředí a terénu. Největší je v otevřeném 
širém prostoru (až do 12km), bez překážek, jako jsou kopce nebo 
budovy. Nezkoušejte používat dvě jednotky PMR, které jsou od sebe 
méně než 1.5m (5 stop). V takovém případě může dojít ke 
vzájemnému rušení. 
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Důležité bezpečnostní varování 
Ke snížení vlivu radiových vln držte při použití jednotku FX-dynamic 
alespoň 5cm (2 palce) od své obličeje. 
Nikdy nepoužívejte FX-dynamic venku během bouřky. 
Nepoužívejte FX-dynamic v dešti. 
Pokud i tak FX-dynamic navlhne, vypněte ji a vyjměte baterie. 



Vysušte přihrádku pro baterie a nechejte otevřenou na několik hodin. 
Nepoužívejte jednotku dříve než je zcela suchá. 

   Ukládejte FX-dynamic mimo dosah malých dětí a mládeže. 
3.2 Zapnutí a vypnutí jednotky 

Zapnutí; 
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a.  Otáčejte přepínačem PWR/VOL ve směru hodinových 
ručiček dokud se nerozsvítí LCD displej a nezobrazí 
aktuální kanál a frekvenci. 
Vypnutí; 
b.  Otáčejte přepínačem PWR/VOL proti směru hodinových 
ručiček dokud se LCD displej nevypne. 

 
Poznámka: Pokaždé když otáčíte přepínačem Pwr/Vol abyste 

jednotku zapnuli, otevře se take hlasitost. Úroveň hlasitosti se 
bude snižovat nebo zvyšovat podle otáčení přepínače Pwr/Vol.  

 
3.3 Změna kanálů 
FX-dynamic nabízí 8 kanálů pro komunikaci s dalšími uživateli 
FX-dynamic. V rámci rozsahu, všichni musíte mít naladěné 
FX-dynamic na stejný kanál. 

a. Stiskněte jednou tlačítko MENU. Aktuální číslo kanálu 
začne na LCD displeji blikat. 

b. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU a vyberte 
požadovaný kanál. Kanály se mění od 1 do 8 a naopak. 
 

c. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení nastavení kanálu. 
 
 
Poznámka: Viz část „Tabulka kanálů“ v tomto návodu k obsluze, 

jsou uvedeny podrobné frekvence. 
 

3.3.1 Nastavení pod-kanálu CTCSS 
Každý kanál má také 38 pod-kanálů, abyste si mohli sestavit skupiny 
uživatelů v rámci stejného kanálu pro nerušenou konverzaci. Pokud 
jste nastavili pod-kanál, můžete komunikovat s uživateli dalších 
PMR pouze na stejném kanálu a pod-kanálu. 
 



 
Pro vypnutí funkce pod-kanálu, jednoduše nastavte pod-kanál na 
0 (nulu). Můžete komunikovat s jakýmkoli jiným uživatelem 
FX-dynamic na stejném kanálu , který také vypnul funkci pod-kanálu 
(nebo jehož PMR jednotka nemá tuto funkci). 

 
a.  Stiskněte dvakrát tlačítko MENU, číslo aktuálního 

CTCSS podkanálu začne na LCD displeji blikat. 
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b.  Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU a vyberte jeden 
z 38 CTCSS podkanál. 
 

c.  Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení nastavení 
podkanálu. 

 
 
3.3.2 Nastavení DCS pokročilého digitálního kodu. 
Každý kanál má také 83 digitálních kódů pro sestavení skupiny 
uživatelů pro nerušenou soukromou komunikaci. 

a. Stiskněte třikrát tlačítko MENU. DCS kód začne na LCD 
displeji blikat. 

b. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLU a vyberte 
požadovaný DCS kód. 
 

c. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení nastavení DCS 
kanálu. 

 
 
Vysílání a příjem 

Vysílání FX-dynamic je “v danou chvíli jednocestné” Když 
mluvíte (vysíláte) nemůžete současně přijímat vysílání. 
FX-dynamic je skupinou s volnou licencí. Vždy se identifikujte 
při vysílání na stejném kanálu. 

 



3.4 Příjem (příjem hovoru) 
Jednotka je trvale v režimu příjmu, pokud je zapnuta a nevysílá. 
Pokud je na aktuálním kanálu přijat signál, zobrazí se na LCD 
displeji symbol “RX” a LED kontrolka přijímače se rozsvítí. 
 
3.5 Vysílání (vysílání hovoru) 

a. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko PTT (Push To Talk) 
pro vysílání svého hlasu. Na LCD displeji se zobrazí 
ikona “TX’. 

b. Držte jednotku ve vertikální poloze s mikrofonem 
vzdáleným 5 cm od úst. Při trvale stisknutém tlačítku 
PTT, mluvte normálním tónem hlasu do mikrofonu. 

c. Uvolněním stisku tlačítka PTT ukončíte vysílání. 
 
3.6 Monitor 
Ke kontrole slabých signálů na aktuálním kanálu můžete využít 
funkci Monitor. 

a.  Stiskněte současně tlačítka MENU a DOLU. Na LCD 
displeji se zobrazí “RX” ikona. Váš FX-dynamic bude 
přijímat signály na aktuálním kanálu, včetně šumu 
pozadí. 

 
b.  Stiskem tlačítka MENU ukončíte monitorování kanálu. 

 
3.7 Nastavení citlivosti funkce VOX (Aktivace hlasem) 
V režimu VOX, bude FX-dynamic vysílat signál pokud bude 
aktivována vyšim hlasem nebo jinými zvuky kolem vás. Jednotka 
bude vysílat ještě další 2 sekundy poté, co přestanete hovořit. 
 
Úroveň citlivosti funkce VOX je indikována číslem na LCD displeji. 
Při nejvyšší úrovni, bude jednotka aktivována jemnějšími zvuky 
(včetně zvuků v pozadí). Při nejnižší úrovni, bude aktivována pouze 
hodně hlasitými zvuky. 
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a.  Stiskněte 4x tlačítko MENU, na displeji LCD se zobrazí 
ikona “VOX” a bude blikat nápis “OFF”. 
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b.  Pro nastavení citlivosti režimu VOX stiskněte tlačítko 
NAHORU (maximální hodnota je “3”.). Pro deaktivace 
režimu VOX, stiskněte tlačítko DOLU tolikrát, než se na 
LCD displeji objeví nápis “OFF”. 

c.  Stiskem tlačítka PTT potvrďte své nastavení. Ikona 
“VOX” bude zobrazena na LCD displeji vždy pokud bude 
funkce VOX aktivní. 

 
Provoz VOX se nedoporučuje, pokud se FX-dynamic používá v 
hlučném nebo větrném prostředí. 

    
3.8 Aktivace funkce automatické skenování kanálu 
Skenování kanálů provádí hledání aktivních kanálů v nekonečné 
smyčce pro všech 8 kanálů, 38 CTCSS kódů a všech 83 DCS kódů. 

a. Stiskněte 5x tlačítko MENU, na LCD displeji se zobrazí 
ikona “SCAN”. 

b. Stikem tlačítka NAHORU nebo DOLU zahájíte 
skenování kanálů. Je-li detekován aktivní signál, 
skenování kanálů se zastaví na aktivním kanálu. 

c. Stiskněte 6x tlačítko MENU, na LCD displeji začne 
blikat nápis “CTCSS”. Stiskem tlačítka NAHORU nebo 
DOLU zahájíte skenování CTCSS v rozsahu 1-38. 

d. Stiskněte 7x tlačítko MENU, na LCD displeji začne 
blikat nápis DCS. Stiskem tlačítka NAHORU nebo 
DOLU zahájíte skenování DCS kódu v rozsahu 1-83. 

e. Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastavení. 
 
 

3.9 Vibrace a zvonění při volání 
Váš FX-dynamic vás může upozornit na přicházející signal 
vydáváním zvukového tónu nebo vibracemi. 

 



4 Vyzváněcí tón 
Jiným uživatelům PMR můžete vyslat vyzváněcí tón a dát 
jim tak znamení, že s nimi chcete komunikovat. 
Stiskněte tlačítko CALL 
Po dobu přibližně 2 sekund budete slyšet vyzváněcí tón. Na 
LCD displeji se zobrazí ikona “TX”. Jakákoliv jiná PMR 
jednotka v dosahu vysílaného signálu a naladěná na stejný 
kanál, podkanál (pokud je použit) uslyší vyzváněcí tón. 

4.1 Výběr vyzváněcího tónu 
FX-dynamic je vybaven 15 různými typy vyzváněcích tónů. 

a. Stiskněte 8x tlačítko MENU, na LCD displeji se zobrazí 
blikající nápis “C 1”. 
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b. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU vyberte 
požadovaný vyzváněcí tón. Ukázka odpovídajícího 
vyzváněcí tón bude přehrána při změně jednoho 
vyzváněcího tónu na jiný. 

c. Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastvení. 
 
 
4.2 Aktivace režimu Vibrací 

a. Stiskněte 9x tlačítko MENU; Číslice “1”, “2” nebo “3” bliká 
na LCD displeji. 

b. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU aktivujte režim 
vybrací: číslice “2” Vibrace + vyzváněcí tón, číslice “3” 
pouze vibrace, číslice “1” pouze vyzváněcí tón. 

c. Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastvení. 
 
  Poznámka: Režim Vibrace+Vyzváněcí tón lze aktivovat stejně. 
 

4.3 Nastavení Roger Beep 
Roger Beep je tón, který je automaticky vyslán kdykoliv je uvolněno 
tlačítko PTT. Tím je dána přijímací straně informace, že jste úmyslně 
ukončili vysílání, a jste na příjmu. 
 



a.  Stiskněte 10x tlačítko MENU, na LCD displeji se zobrazí 
nápis rO a blikající nápis “ON”. 
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b.  Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zapněte (ON) 
nebo vypněte (OFF) funkci Roger beep. 

c.  Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastvení. 
 
 
4.4 Zapnutí nebo vypnutí tónu stisku tlačítka 
Je-li tato funkce zapnuta (ON) FX-dynamic vydá po stisku tlačítka 
krátký tón pro potvrzení jeho stisku. 

a.  Stiskněte 11x tlačítko MENU, na displeji se zobrazí nápis 
tO a blikající nápis “ON”. 

b.  Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zapněte (ON) 
nebo vypněte (OFF) funkci tónu stisku tlačítka. 

c.  Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastvení. 
 

 
  4.5 Nastavení Duálního sledovacího režimu 

FX-Dynamic je schopna monitorovat dva kanály, aktuální a jeden 
další (Duální sledování) kanál. Pokud jednotka nalezne signál 
některého z kanálů, zastaví duální sledování a přijme signál. 
 

a. Stiskněte 12x tlačítko MENU, na LCD displeji se 
zobrazí ikona “DCM” a blikající nápis “OFF”. 

b. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU vyberte druhý 
sledovaný kanál (1-8, s výjimkou aktuálního kanálu). 

c. Pokračujte stiskem tlačítka MENU pro výběr CTCSS 
podkanálu. 

d. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU vyberte 
požadovaný CTCSS podkanál (1-38) 

e. Pokračujte stiskem tlačítka MENU pro výběr DCS 
kódu. 

f. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU vyberte 
požadovaný DCS kód (1-83) 



g. Stiskem tlačítka PTT potvrdíte nastvení. 
 

5 Další vlastnosti 
5.1 Zámek tlačítek 

Funkce zámek tlačítek dovoluje uživateli zablokovat 
tlačítka NAHORU, DOLU a MENU, takže nastavení 
FX-dynamic nelze omylem změnit. 
a. Pro aktivaci funkce zámku tlačítek, stiskněte a držte 

stisknuté tlačítko MENU dokud se na LCD displeji 
nezobrazí symbol klíče“ ”. 

b. Pro deaktivaci funkce zámku tlačítek, stiskněte a držte 
stisknuté tlačítko MENU dokud z LCD displeje opět 
nezmizí symbol klíče“ ”. 

   Poznámka: Tlačítka PTT, a CALL zůstanou funkční i pokud je 
aktivována funkce zámku tlačítek. 

 
5.2 Podsvícení LCD displeje 

Pokaždé když zapnete PMR jednotku nebo stisknete 
tlačítko (s výjimkou tlačítek PTT a CALL), rozsvítí se na 
dobu 5 sekund podsvícení displeje. 

 
5.3 Konektor pro Mikrofon/Sluchátka/Nabíjení 

FX-dynamic je vybavena konektorem pro přídavný 
mikrofon a sluchátka a konektorem pro nabíjení, které 
jsou umístěny na opačné straně od tlačítka PTT. 

6. Technické parametry 
Dostupné kanály 8 kanálů 
CTCSS podkanály 38 pro každá kanál 
Výstupní výkon (TX) 0.5 W 
Dosah Až 12 km 
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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 

 
7. Bezpečnost 
                         VÝSTRAHA 
                      Poškozená anténa 
Nepoužívejte FX-dynamic 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 FX-dynamic do míst nad air bag nebo do oblasti 
vystřelení air bagu. Air bag se nafukuje velkou silou. Pokud umístíte 
FX-dynamic do oblasti rozbalení air-bagu může být FX-dynamic 
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. 

 - 15 -



 
                         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 
FX-dynamic 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. 
 
8. Čištění a údržba 
Pro čištění FX-dynamic použijte jemný hadřík navlhčený vodou. 
Nepoužívejte čističe nebo rozpouštědla, která mohou způsobit škody, 
na které se nevztahuje záruka. 
 
9. Likvidace 
Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES. 

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že 
s produktem včetně jeho příslušenství není možné 
zacházet jako s běžným komunálním odpadem. V žádném 
případě nevyhazujte tento přístroj do běžného odpadu z 

domácností. Po uplynutí životnosti musí být odevzdán na sběrném 
místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informujte 
se na Vaši městské nebo obecní správě na možnosti odborné a 
ekologické likvidace přístroje. 
Svým přístupem přispíváte k ochraně životního prostředí. 
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9. Podmínky používání vysílaček PMR 446 
Stát Povolení Vyjímky 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



10. CE Prohlášení o shodě 
 
Brondi S.p.A., se sídlem na Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma a 
provozními prostory na Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), 
prohlašuje, že sada FX-dynamic je v souladu s následujícími normami: 
 
EN300296-2 v.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. 

 

 
 
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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