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Anténa

 

 

-

PWR/VOL prepínač
– Otáčaním v 
smere/proti smere hod. 
ručičiek Zap/Vyp 
prístroj. 
 

 

LCD displej 
- zobrazuje:  
Aktuálny výber kanála 
a ďalšie symboly 
vysielačky. 
 
PTT (PUSH To 
TALK) tlačidlo  
– Stlačte a držte 
stlačené počas 
vysielania. 
 

 

r 
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CALL tlačidlo 
-Stlačte pre 
vysielanie vyzv. 
tónu do inej PMR 
vysielačky. 

MENU tlačidlo 
- Stlačte pre prepnutie 
medzi jednotlivými 
režimami. 
 

 
Reprodukto
Slúchadlo/Mikro
fón/Konektor 
nabíjačky 
MIC (Mikrofón)
 

 

Hore/Dole 
tlačidlá –  
Stlačte pre zmenu  
kanála, hlasitosti 
a voľby 
nastavenia pri 
programovaní. 
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1. LCD displej 
 
Číslo kanála. Prepína od 1 do 8 
podľa výberu užívateľa. 
 
CTCSS kód. Prepína od 1 do 38 
podľa výberu užívateľa. 
 
Zobrazuje úroveň stavu batérie. 
Keď čiarkovaný indikátor zmizne, je 
nutné znova batérie nabiť. 

 
     TX    Zobrazuje sa pri vysielaní signálu. 
 

RX    Zobrazuje sa pri príjmu signálu. 
 

DCM  Zobrazuje sa pri zapnutom monitorovaní dvoch kanálov. 
 

DCS  Zobrazuje sa pri zapnutom digitálnom kódovacom systéme. 
 
VOX  Zobrazuje sa ak je aktivovaná funkcia VOX. 

 
SCAN Zobrazuje sa pri skenovaní všetkých kanálov. 

      
Zobrazuje sa pri zamknutej klávesnici. 

      
Zobrazuje aktuálne nastavenie hlasitosti. 

      
Zobrazuje sa ak je zapnuté zvukové zvonenie. 

      
 Zobrazuje sa ak je zapnuté vibračné zvonenie. 

 
 
 
 



 
 
2. Inštalácia 
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2.1  Zloženie úchytky na opasok 
a. Zatlačte západku úchytky  
smerom preč od FX-Dynamic 
b. Pri zatlačení na západku úchytky 
ťahajte úchytku smerom hore 
pozri obrázok 1. 
 

2.2  Inštalácia úchytky na opasok 
a. Zasuňte úchytku na opasok do 
drážky pozri obrázok 2.  
Cvaknutie indikuje, že úchytka na opa
je fixovaná v správnej pozícii. 
 

2.3 Inštalácia batérií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstraha: Dodržujte správnu polaritu 
Nesprávna polarita batérií môže pošk
prístroj. 
 
a. Uvoľnite poistku a kryt batérií, odklopte
b. Vložte nabíjacie batérie so správnou

obrázok 3 (šípka zobrazuje a smeruje
c. Umiestnite späť kryt priehradky pre ba
Západka úchytky 
opasku
sok 

 
Obrázok 1
batérií pri ic
odiť ako baté

 kryt priehradk
 orientáciou p
 hore) 
térie. Pozri obr
Obrázok 2
 
Obrázok 3
 Obrázok 4
h inštalácii. 
rie tak celý 

y batérií. 
olarity. Pozri 

ázok 4 



                          Dôležité 
Prečítajte si toto Bezpečnostné varovanie pred výmenou batérií. 
Pri vložení FX-Dynamic do nabíjacej základne, používajte iba 
nabíjacie napájacie články uvedené v návode na obsluhu a 
dodávané s FX-dynamic. 
Nesnažte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjacie. 
Uistite sa, že kryt priehradky batérií je bezpečne upevnený na 
svojom mieste, keď nabíjate batérie. 
Bezpečne likvidujte použité batérie a to tak, aby 
nepoškodzovali životné prostredie - nikdy ich nehádžte do ohňa, 
nesnažte sa ich spáliť alebo ukladať tam, kde by mohli horieť alebo 
kde by sa mohli poškodiť. 
Nenechávajte vybité batérie v prístrojoch FX-dynamic. 
Môže z nich vytiecť elektrolyt a poškodiť prístroj. 

 
2.4 Nabíjanie batérií pomocou stolnej nabíjačky 
a. Zasuňte malú zástrčku na konci kábla sieťového adaptéra do 

zásuvky Power-in Connection (DC 9V) na zadnej strane stolnej 
nabíjacej základne. 

b. Zasuňte sieťový adaptér do elektrickej sieťovej zásuvky 
220-240V AC, 50Hz. Ak je elektrická sieťová zásuvka vybavená 
vypínačom nastavte ho do polohy vypnuté. 

c. Zapnite elektrickú sieťovú zásuvku ak je vybavená vypínačom. 
 
FX-dynamic musí byť nabíjaný výhradne dodávaným sieťovým 
adaptérom. Použitie akéhokoľvek iného adaptéra nie je v súlade s 
normou EN60950-1 a vedie k zániku záruky a zodpovednosti 
výrobcu. 
d. Umiestnite jednotky FX-dynamic vo vzpriamenej polohe do nabíjacej 

základne. 
 LED indikátory na dobíjacej základne sa rozsvietia. 
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e. Pokiaľ ide o vybité batérie nabitie trvá asi 10 hodín kým sa batérie 
úplne dobijú. Novým batériám to trvá až 14 hodín, aby sa úplne 
nabili. 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
f. Nabíjanie batérií s použitím priamej nabíjačky (sieťového 

adaptéra) 
Zdvihnite kryt nabíjacej zásuvky u ravo nad 
konektorom pre slúchadlo s mikrofónom
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Zasuňte guľatý konektor 
sieťového adaptéra 9.0V 
DC/200mA do nabíjacej 
zásuvky na jednotke. 
Zasuňte sieťový adaptér do 
elektrickej sieťovej zásuvky 
220-240V AC, 50Hz. Ak je 
elektrická sieťová zásuvka 
vybavená vypínačom nastavte 
ho do polohy vypnuté. 
Používajte iba sieťový adaptér 
uvedený v tomto návode na 
obsluhu značky: Csec; Model: 
CSD0900200G. 
Zapnite elektrickú sieťovú zásuvku ak je 

 

 
Indikátor stavu batérie 
Indikátor stavu batérie je umiestnený v ľav
displeja. Vypadá ako symbol batérie s trom
indikujú úroveň nabitia batérie. Ak úrove
klesne v zapnutom PMR režime pod mi
jednotka dve krátke pípnutia a automaticky s
Konektor pre 
slúchadlo s 
mikrofónom 
Dôležité:  
Pri dobíjaní vždy vypínajte 
PMR jednotky. Skráti to dobu 
nabíjania. 
Elektrická
sieťová 
zásuvka 
miestnenej vp
. Nabíjacia zásuvka
vybavená vypínačom. 

om spodnom rohu LCD 
i čiarkami vo vnútri. Tie 
ň stavu nabitia batérie 
nimálnu hodnotu, vydá 
a vypne. 



FX-dynamic detekuje 4 úrovne stavu nabitia batérie 
Batéria je nabitá na vysokú úroveň 
Batéria je nabitá na strednú úroveň 
Batéria je nabitá na nízku úroveň. Pri tejto úrovni vydá 
FX-dynamic v normálnom režime “pípnutie” každých 10 
sekúnd. 
Dôležité: Jednotku nabíjajte 10-14 hodín. 
Batéria je nabitá na veľmi nízku úroveň. Ak dosiahne 
úroveň minimálnej hodnoty v zapnutom režime, jednotka 
vydá dve pípnutia a automaticky sa vypne.  
 

Dôležité: Jednotku nabíjajte 10-14 hodín. 
 
VÝSTARHA: Ak sú batérie nahradené nesprávnym typom, hrozí 
riziko explózie. Použité batérie likvidujte v súlade s návodom na  
obsluhu zákonnými požiadavkami na ochranu životného prostredia. 

 
Životnosť batérií 
FX-dynamic má vstavanú funkciu pre úsporu energie aby batérie 
vydržali dlhšie, ale pokiaľ jednotku nepoužívate, vypnite ju aby ste 
šetrili kapacitu batérií. 
 
3. Prevádzka 
 
3.1 Rozsah prenosu 
Rozsah hovoru závisí na prostredí a terénu. Najväčší je v otvorenom 
šírom priestore (až do 12km), bez prekážok, ako sú kopce alebo 
budovy. Neskúšajte používať dve jednotky PMR, ktoré sú od seba 
menej ako 1.5m (5 stop). V takom prípade môže dôjsť k 
vzájomnému rušeniu. 
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Dôležité bezpečnostné varovanie 
K zníženiu vplyvu rádiových vĺn držte pri použití jednotku 
FX-dynamic aspoň 5cm (2 palce) od svojej tváre. 
Nikdy nepoužívajte FX-dynamic vonku počas búrky. 
Nepoužívajte FX-dynamic v daždi. 
Ak aj tak FX-dynamic navlhne, vypnite a vyberte batérie. Vysušte 



priehradku pre batérie a nechajte ju otvorenú na niekoľko hodín. 
Nepoužívajte jednotku skôr kým nebude celá suchá. 

   Ukladajte FX-dynamic mimo dosah malých detí a mládeže. 
3.2 Zapnutie a vypnutie jednotky 

Zapnutie; 
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a.  Otáčajte prepínačom PWR/VOL v smere hodinových 
ručičiek kým sa nerozsvieti LCD displej a nezobrazí 
aktuálny kanál a frekvenciu. 
Vypnutie; 
b.  Otáčajte prepínačom PWR/VOL proti smeru hodinových 
ručičiek kým sa LCD displej nevypne. 

 
Poznámka: Vždy keď otočíte prepínačom Pwr/Vol aby ste jednotku 

zapli, otvorí sa tiež hlasitosť. Úroveň hlasitosti sa bude znižovať 
alebo zvyšovať podľa otáčania prepínača Pwr/Vol.  

 
3.3 Zmena kanálov 
FX-dynamic ponúka 8 kanálov pre komunikáciu s ďalšími užívateľmi 
FX-dynamic. V rámci rozsahu, všetci musia mať naladené 
FX-dynamic na rovnaký kanál. 

a. Stlačte raz tlačidlo MENU. Aktuálne číslo kanála začne 
na LCD displeji blikať. 

b. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a vyberte 
požadovaný kanál. Kanály sa menia od 1 do 8 a naopak. 
 

c. Stlačte tlačidlo PTT pre potvrdenie nastavenia kanála. 
 
 
Poznámka: Pozri časť „Tabuľka kanálov“ v tomto návode na 

obsluhu, sú uvedené podrobné frekvencie. 
 

3.3.1 Nastavenie pod-kanálu CTCSS 
Každý kanál má tiež 38 pod-kanálov, aby ste si mohli zostaviť 
skupiny užívateľov v rámci rovnakého kanála pre nerušenú 
konverzáciu. Ak ste nastavili pod-kanál, môžete komunikovať s 
užívateľmi ďalších PMR iba na rovnakom kanály a pod-kanály. 
 



 
Pre vypnutie funkcie pod-kanálu, nastavte len pod-kanál na 0 
(nulu). Môžete komunikovať s akýmkoľvek iným užívateľom 
FX-dynamic na rovnakom kanály , ktorý tiež vypol funkciu 
pod-kanála (alebo jeho PMR jednotka nemá túto funkciu). 

 
a.  Stlačte dvakrát tlačidlo MENU, číslo aktuálneho CTCSS 

pod kanála začne na LCD displeji blikať. 

 - 9 -

b.  Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a vyberte jeden z 38 
CTCSS pod kanálov. 

c.  Stlačte tlačidlo PTT pre potvrdenie nastavenia pod 
kanálu. 

 
 
3.3.2 Nastavenie DCS pokročilého digitálneho kódu. 
Každý kanál má tiež 83 digitálnych kódov pre zostavenie skupiny 
užívateľov pre nerušený skromný rozhovor. 

a. Stlačte trikrát tlačidlo MENU. DCS kód začne na LCD 
displeji blikať. 

b. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a vyberte 
požadovaný DCS kód. 
 

c. Stlačte tlačidlo PTT pre potvrdenie nastavenia DCS 
kanálu. 

 
 
Vysielanie a príjem 

Vysielanie FX-dynamic je “v danej chvíli jednosmerný” Keď 
hovoríte (vysielate) nemôžete súčasne prijímať vysielanie. 
FX-dynamic je skupinou s voľnou licenciou. Vždy sa 
identifikujte pri vysielaní na rovnakom kanály. 

 
 



3.4 Príjem (príjem hovoru) 
Jednotka je trvale v režimu príjmu, pokiaľ je zapnutá a nevysiela. Ak  
je na aktuálnom kanály prijatý signál, zobrazí sa na LCD displeji 
symbol “RX” a LED kontrolka prijímača sa rozsvieti. 
 
3.5 Vysielanie (vysielanie hovoru) 

a. Stlačte a držte stlačené tlačidlo PTT (Push To Talk) pre 
vysielanie svojho hlasu. Na LCD displeji sa zobrazí 
ikona “TX’. 

b. Držte jednotku vo vertikálnej polohe s mikrofónom 
vzdialeným 5 cm od úst. Pri stlačenom tlačidle PTT, 
hovorte normálnym tónom v hlase do mikrofónu. 

c. Uvoľnením tlačidla PTT ukončíte vysielanie. 
 
3.6 Monitor 
Ku kontrole slabých signálov na aktuálnom kanály môžete využiť 
funkciu Monitor. 

a.  Stlačte spolu tlačidlá MENU a DOLU. Na LCD displeji sa 
zobrazí “RX” ikona. Váš FX-dynamic bude prijímať 
signály na aktuálnom kanály, spolu so šumom v pozadí. 

 
b.  Stlačením tlačidla MENU ukončíte monitorovanie 

kanálov. 
 

3.7 Nastavenie citlivosti funkcie VOX (Aktivácia hlasom) 
V režime VOX, bude FX-dynamic vysielať signál kým bude 
aktivovaný vašim hlasom alebo inými zvukmi okolo vás. Jednotka 
bude vysielať ešte ďalšie 2 sekundy potom, čo prestanete hovoriť. 
 
Úroveň citlivosti funkcie VOX je indikovaná číslom na LCD displeji. 
Pri najvyššej úrovni, bude jednotka aktivovaná jemnejšími zvukmi 
(vrátane zvukmi v pozadí). Pri najnižšej úrovni, bude aktivovaná iba 
veľmi hlasitými zvukmi. 
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a.  Stlačte 4x tlačidlo MENU, na displeji LCD sa zobrazí 
ikona “VOX” a bude blikať nápis “OFF”. 
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b.  Pre nastavenie citlivosti režimu VOX stlačte tlačidlo 
HORE (maximálna hodnota je “3”.). Pre deaktiváciu 
režimu VOX, stlačte tlačidlo DOLE toľkokrát, kým sa na 
LCD displeji objaví nápis “OFF”. 

c.  Stlačením tlačidla PTT potvrďte svoje nastavenia. Ikona 
“VOX” bude zobrazená na LCD displeji vždy kým bude 
funkcia VOX aktívna. 

 
Používanie VOX sa neodporúča, ak sa FX-dynamic používa v 
hlučnom prostredí. 

    
3.8 Aktivácia funkcie automatického skenovania kanálov 
Skenovanie kanálov hľadá aktívne kanály v nekonečnej slučke pre 
všetkých 8 kanálov, 38 CTCSS kódov a všetkých 83 DCS kódov. 

a. Stlačte 5x tlačidlo MENU, na LCD displeji sa zobrazí 
ikona “SCAN”. 

b. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zahájite 
skenovanie kanálov. Ak je nájdený aktívny signál, 
skenovanie kanálov sa zastaví na aktívnom kanály. 

c. Stlačte 6x tlačidlo MENU, na LCD displeji začne blikať 
nápis “CTCSS”. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE 
zahájite skenovanie CTCSS v rozsahu 1-38. 

d. Stlačte 7x tlačidlo MENU, na LCD displeji začne blikať 
nápis DCS. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE 
zahájite skenovanie DCS kódu v rozsahu 1-83. 

e. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 
 

3.9 Vibrácie a zvonenie pri volaní 
Váš FX-dynamic vás môže upozorniť na prichádzajúci signál 
vydávaním zvukového tónu alebo vibráciami. 

 



4 Vyzváňací tón 
Iným užívateľom PMR môžete vyslať vyzváňací tón a dať 
im tak znamenie, že s nimi chcete komunikovať. 
Stlačte tlačidlo CALL 
Po dobu približne 2 sekúnd budete počuť vyzváňací tón. Na 
LCD displeji sa zobrazí ikona “TX”. Akákoľvek iná PMR 
jednotka v dosahu vysielaného signálu a naladená na 
rovnaký kanál, pod kanál (ak sa používa) bude počuť 
vyzváňací tón. 

4.1 Výber vyzváňacieho tónu 
FX-dynamic je vybavená15 rôznymi typmi vyzváňacích tónov. 

a. Stlačte 8x tlačidlo MENU, na LCD displeji sa zobrazí 
blikajúci nápis “C 1”. 
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b. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte 
požadovaný vyzváňací tón. Ukážka odpovedajúceho 
vyzváňacieho tónu bude prehraná pri zmene jedného 
vyzváňacieho tónu na iný. 

c. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 
 
4.2 Aktivácia režimu Vibrácie 

a. Stlačte 9x tlačidlo MENU; Číslica “1”, “2” alebo “3” bliká 
na LCD displeji. 

b. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE aktivujete režim 
vibrácií: číslica “2” Vibrácie + vyzváňací tón, číslica “3” 
iba vibrácie, číslica “1” iba vyzváňací tón. 

c. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 
  Poznámka: Režim Vibrácie + Vyzváňací tón sa dá aktivovať rovnako. 
 

4.3 Nastavenie Roger Beep 
Roger Beep je tón, ktorý je automaticky vysielaný kedykoľvek je 
uvoľnené tlačidlo PTT. Tým je daná prijímacej strane informácia, že 
ste úmyselne ukončili vysielanie, a ste na príjmu. 



a.  Stlačte 10x tlačidlo MENU, na LCD displeji sa zobrazí 
nápis rO a blikajúci nápis “ON”. 
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b.  Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zapnete (ON) 
alebo vypnete (OFF) funkciu Roger beep. 

c.  Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 
 
4.4 Zapnutie alebo vypnutie tónu stlačením tlačidla 
Ak je táto funkcia zapnutá (ON) FX-dynamic vydá po stlačení tlačidla 
krátky tón pre potvrdenie jeho stlačenia. 

a.  Stlačte 11x tlačidlo MENU, na displeji sa zobrazí nápis 
tO a blikajúci nápis “ON”. 

b.  Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zapnete (ON) 
alebo vypnete (OFF) funkciu tónu stlačenia tlačidla. 

c.  Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 

 
  4.5 Nastavenie Duálneho sledovacieho režimu 

FX-Dynamic je schopná monitorovať dva kanály, aktuálny a jeden 
ďalší (Duálny sledovaný) kanál. Pokiaľ jednotka nájde signál 
niektorého z kanálov, zastaví duálne sledovanie a príjme signál. 
 

a. Stlačte 12x tlačidlo MENU, na LCD displeji sa zobrazí 
ikona “DCM” a blikajúci nápis “OFF”. 

b. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte druhý 
sledovaný kanál (1-8, s výnimkou aktuálneho kanála). 

c. Pokračujte stlačením tlačidla MENU pre výber CTCSS 
pod kanála. 

d. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte 
požadovaný CTCSS pod kanál (1-38) 

e. Pokračujte stlačením tlačidla MENU pre výber DCS 
kódu. 

f. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte 
požadovaný DCS kód (1-83) 



g. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie. 
 

5 Ďalšie vlastnosti 
5.1 Zámok tlačidiel 

Funkcia zámok tlačidiel dovoľuje užívateľovi zablokovať 
tlačidla HORE, DOLE a MENU, takže nastavenie 
FX-dynamic nie je možné omylom zmeniť. 
a. Pre aktiváciu funkcie zámku tlačidiel, stlačte a držte 

stlačené tlačidlo MENU kým sa na LCD displeji 
nezobrazí symbol kľúč“ ”. 

b. Pre deaktiváciu funkcie zámku tlačidiel, stlačte a držte 
stlačené tlačidlo MENU kým z LCD displeja opäť 
nezmizne symbol kľúč“ ”. 

   Poznámka: Tlačidlá PTT, a CALL zostanú funkčné aj keď je 
aktivovaná funkcia zámku tlačidiel. 

 
5.2 Podsvietenie LCD displeja 

Vždy keď zapnete PMR jednotku alebo stlačíte tlačidlo (s 
výnimkou tlačidiel PTT a CALL), rozsvieti sa na dobu 5 
sekúnd podsvietenie displeja. 

 
5.3 Konektor pre Mikrofón/Slúchadlá/Nabíjanie 

FX-dynamic je vybavená konektorom pre prídavný 
mikrofón a slúchadlá a konektorom pre nabíjanie, ktoré 
sú umiestnené na opačnej strane od tlačidla PTT. 

6. Technické parametre 
Dostupné kanály 8 kanálov 
CTCSS pod kanály 38 pre každý kanál 
Výstupný výkon (TX) 0.5 W 
Dosah Až 12 km 
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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 

 
7. Bezpečnosť 
                         VÝSTRAHA 
                      Poškodená anténa 
Nepoužívajte FX-dynamic ak má poškodenú anténu. Ak sa 
poškodená anténa dotkne kože, môže dôjsť k malému popáleniu. 
                          Batérie 
Všetky batérie môžu spôsobiť poškodenie majetku alebo zranenie 
osoby ako sú popáleniny, ak sa vodivý materiál, ako sú šperky, kľúče 
a pod. dotknú holých koncoviek. Materiál môže vytvoriť elektrický 
obvod (skrat) a rýchle sa zahriať. Dávajte pozor na manipuláciu s 
nabitými batériami, zvlášť pri ich ukladaní do vrecka, náprsnej tašky 
alebo do inej nádoby s kovovými predmetmi. 
 
                         VAROVANIE 
                    Pre vozidlá s Air Bagy 
Neukladajte FX-dynamic na miesta nad air bag alebo do oblastí 
vystrelenia air bagu. Air bag sa nafukuje veľkou silou. Ak uložíte 
FX-dynamic do oblasti rozbalenia air-bagu môže byť FX-dynamic 
odhodený veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie pasažierom 
vozidla. 
                Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 
Ak sa nachádzate v priestore s potenciálnymi výbušnými plynmi, 
vypnite vašu PMR vysielačku. Iskry v takom prostredí môžu 
spôsobiť výbuch alebo požiar s následnými poraneniami alebo 
dokonca smrteľným úrazom. 
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                         Batérie 
Nevymieňajte alebo nenabíjajte batérie v prostredí s 
nebezpečenstvom výbuchu. Iskra medzi kontaktmi pri inštalácií 
alebo výmene batérií môže spôsobiť výbuch. 
 
                   Rozbušky a výbušné oblasti 
Aby nedošlo k možnej interferencii s výbušnými úkonmi, vypnite 
FX-dynamic v blízkosti rozbušiek alebo vo "výbušných oblastiach" 
alebo v oblastiach označených "vypnite dvojpásmové vysielačky". 
Dodržujte všetky výstražné značky a pokyny. 
POZNÁMKA: Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy 
dobre 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 
ďalšie oblasti, kde je doporučené vypnúť motor vozidla. 
 
8. Čistenie a údržba 
Pre čistenie FX-dynamic použite jemnú handričku navlhčenú vodou. 
Nepoužívajte čističe alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť škody, 
na ktoré sa nevzťahuje záruka. 
 
9. Likvidácia 
Európska smernica o likvidácii 2002/96/ES. 

Tento symbol na produkte alebo na obale znamená, že 
s produktom vrátane jeho príslušenstvá nie je možné 
zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. V 
žiadnom prípade nevyhadzujte tento prístroj do bežného 

odpadu z domácností. Po uplynutí životnosti musí byť odovzdaný na 
zbernom mieste k recyklácii elektrických a elektronických zariadení. 
Informujte sa na Vašej mestskej alebo obecnej správe na možnosti 
odbornej a ekologickej likvidácie prístroja. 
Svojim prístupom prispievate k ochrane životného prostredia. 
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9. Podmienky používania vysielačiek PMR 446 
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
Francúzsko Obmedzené Nie je povolené použitie 1. a 2. kanálu 
Chorvátsko Áno Bez obmedzenia
Írsko Áno Bez obmedzenia
Island Áno Bez obmedzenia
Taliansko Áno Nesmie sa obmedzovať predané frekvencie
Cypru 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 Nesmie sa obmedzovať predané frekvencie
Poľsko Áno Nutná individuálna licencia 
Portugalsko Áno Bez obmedzenia
Rakúsko Áno Bez obmedzenia
Rumunsko Obmedzené 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 Británia Áno Bez obmedzenia



10. CE Prehlásenie o zhode 
 
Brondi S.p.A., so sídlom na Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma a 
prevádzkové priestory na Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), 
prehlasuje, že sada FX-dynamic je v súlade s nasledujúcimi normami: 
 
EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03) 
EN301489-5 v1.3.1 (2002-08) 
EN60065 : 2002 
 
Spĺňa požiadavky Európskej smernice1999/5/CE, týkajúcej sa 
rozhlasových a telekomunikačných koncových zariadení. 
 
Zhoda s uvedenými požiadavkami je vyjadrená značkou. 

 

 
 
Výrobok odpovedá Smernici 89/336/CEE, týkajúcej sa 
elektromagnetickej kompatibility a tiež odpovedá Smernici 73/23/CEE 
(nízke napätie), týkajúcich sa bezpečnostných noriem. 
 
 
Kompletné Prehlásenie o zhode je možné si vyžiadať emailom na: 
info@brondi.it. 
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