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Súprava PMR (Personal Mobile Radio) vysielačiek 

Návod k obsluhe – Slovensky 
 
 
  



- 8 Kanálov 
- 121 privátnych kódov (38 CTCSS a 83 DCS 

kódov) 
- Dosah až 10 km* 
- Ponorný dizajn 
- Priame volanie 
- 121 skupinových kódov 
- Tichý režim 
- 10 voliteľných vyzváňacích tónov 
- Podsvietený LCD displej 

- Roger Beep – zvuková indikácia 
ukončenia vysielania 

- Vibrácie 
- Volanie všetkým 
- Automatická zmena kanálu skupiny 
- Nabíjacia základňa 
- Indikátor stavu batérie 
- Monitorovanie kanálu 
- Skenovanie kanálu 
- Zámok tlačidiel 

 
* Dosah sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a geografických podmienkach. 
 

1. Anténa 
2. PTT tlačidlo 
3. Monitorovacie tlačidlo 
4. Tlačidlo hore/dole pre voľbu kanálu 
5. Tónové / Skupinové tlačidlo 
6. Tlačidlo Call - vyzváňacie tlačidlo 
7. Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť 
8. Tlačidlo hore/dole pre nastavenie hlasitosti 
9. Tlačidlo Enter / zámok tlačidiel 
10. Tlačidlo Menu 

11. Mikrofón 
12. Reproduktor 
13. Indikátor stavu batérie 
14. Číslo skupiny, ID, položky menu 
15. Indikátor režimu SKUPINA 
16. Indikátor príjmu 
17. Indikátor vyzváňania 
18. Číslo kanálu 
19. Indikátor zmeškaného volania 
20. Nabíjacie kontakty

  

Nabíjacia základňa 



Ďakujeme, že ste si zakúpili vodotesné PMR (Personal Mobile radio) vysielačky. Jedná sa o ľahké 
ručné vysielačky vybavené celou radou užitočných funkcií. Používajte ich pri športových udalostiach, 
aby ste zostali v kontakte so svojou rodinou a priateľmi, pri turistike, lyžovaní a iných outdoorových 
aktivitách. 
 
Vysielačky zodpovedajú štandardu JIS7 (IPX7) odolnosti voči vode. To znamená, že vysielačky vydržia 
bez poškodenia ponorené do hĺbky 1 m na dobu až 30 minút. 
 
Potom čo bola vysielačka ponorená vo vode, môžete zaznamenať skreslenie zvuku. Je to preto, že 
v okolí mikrofónu a reproduktoru zostala voda. Traste vysielačkou, aby ste vytrepali zostávajúcu vodu 
a zvuk sa vrátil do normálu. 
 
UPOZORNENIE: Pokiaľ boli vysielačky vystavené účinku slanej vody, starostlivo ju pred zapnutím 
opláchnite a vyčistite sladkou vodou a vysušte. 

Obsah dodávky 
 

- 2x vysielačka 
- 2x nabíjacie NiMH batérie 
- 1x sieťový AC adaptér 
- 1x dvojitá nabíjacia základňa 
- 2x klipsa na opasok 
- Návod k obsluhe 

Vloženie batérií 
 
Vysielačky používajú dodávané NiMH nabíjacie battery packy. 
 
Pre inštaláciu NiMH battery packu 

1) Presvedčte sa, že je vysielačka vypnutá 
2) Skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte skrutku zaisťujúcu viečko 

priestoru pre batérie a viečko odklopte. 
3) Vložte NiMH battery pack do priestoru pre batérie kontakty smerom dole ku kontaktom 

v priestore pre batérie a štítkom k sebe. Dbajte pri tom na pokyny na štítku battery packu. Pri 
chybnej inštalácii battery packu nebude vysielačka fungovať. 

4) Pred opätovným uzavretím viečka priestoru pre batérie skontrolujte gumové tesnenie okolo 
priestoru pre batérie a pások pre vybratie battery packu. Uistite sa, že tesnenie je v poriadku 
a nie je na ňom ani pod ním žiadny cudzí predmet či nečistoty. 

5) Zavrite viečko priestoru pre batérie a bezpečne utiahnite zaisťovaciu skrutku. 

Použitie indikátora stavu batérií a varovanie pri nízkej úrovni nabitia batérií 
 
Tieto vysielačky sú vybavené indikátorom stavu nabitia batérií. Ak je úroveň nabitia batérií nízka, 

rozbliká sa ikona  a pod ňou sa zobrazí nápis BATT. Zároveň zaznie varovný tón. Je potrebné 
okamžite dobiť battery pack. 
 
VAROVANIE: Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu veci 
požiarom, dobíjajte vysielačky výhradne v dodávanej špeciálne pre tieto vysielačky a k tomuto účelu 
navrhnutej nabíjacej základni. 



Dobíjanie vysielačiek 
Súčasťou dodávky vysielačiek je špeciálna nabíjacia základňa a NiMH battery pack. Pri nabíjaní 
vysielačiek v nabíjacej základni postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
 

 Keď pripájate vysielačky k nabíjačke, používajte len originálne dobíjacie battery packy 
dodávané s vysielačkou FX NAUTILUS. 

 Nepoužívajte iné batérie než originálne battery packy, ktoré sú súčasťou dodávky. 

 Sieťový AC adaptér zapájajte iba do odborne inštalovanej sieťovej zásuvky 220 V, 50 Hz 
vyhovujúcej príslušným normám. 

 Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je sieťový AC adaptér zapojený, bola vždy prístupná 
a ovládateľná. 

 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 ich neskúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť 
alebo byť prerazené. 

 
Pred vložením vysielačiek do nabíjacej základni sa uistite, že sú vypnuté.  
 
Použitie nabíjacej základne: 

1) Zapojte koncovku sieťového AC adaptéru do zásuvky označenej DC IN 9V na zadnej strane 
nabíjacej základne. Potom zapojte sieťový AC adaptér do elektrickej sieťovej zásuvky 220V. 
Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je sieťový AC adaptér zapojený, bola vždy prístupná 
a ovládateľná. 

2) Umiestnite nabíjaciu základňu na stôl alebo na inú rovnú pevnú plochu a vložte do nej 
vysielačky klávesnicou smerom vpred. 

3) Presvedčte sa, že červené LED diódy na nabíjacej základni svietia. Nabíjajte po dobu 16 hodín 
a po nabití vyberte vysielačky z nabíjacej základne. 

 
Poznámka:  

 Doba nabíjania závisí od stavu nabitia batérií.  

 Pre urýchlenie nabíjania vypnite pred začiatkom nabíjania vysielačku. 
 
VAROVANIE:  

 Nabíjacia základňa nie je vodotesná. Pokiaľ spadne nabíjacia základňa do vody, odpojte ju 
predtým, než sa ju pokúsite z vody vytiahnuť. Nechajte nabíjaciu základňu celú vyschnúť pred 
tým, než ju opäť pripojíte. 

 Pokiaľ boli vysielačky mokré alebo špinavé od blata vyčistite a vysušte ich ešte pred tým, než 
ich vložíte do nabíjacej základne. 

 

Použitie vysielačiek 
 
Pre najlepšie využitie vysielačiek si pred ich použitím pozorne prečítajte celý tento návod k obsluhe. 
 
Dôležité bezpečnostné upozornenia: 

 K zníženiu vplyvu elektromagnetického žiarenia držte pri používaní vysielačku minimálne 5 
cm (2 palce) od tváre. 

 Nikdy nepoužívajte vysielačku vonku pri búrke. 

 Držte vysielačky i príslušenstvo k nim z dosahu nemluvniat a malých detí. 
 
 



Zapnutie vysielačky a nastavenie hlasitosti 
1) Stlačte a držte stlačené tlačidlo , dokiaľ sa vysielačka nezapne. 
2) Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo VOL  alebo  pre zvýšenie alebo zníženie 

hlasitosti. 
3) Stlačte a držte stlačené tlačidlo , dokiaľ sa vysielačka nevypne. 

 
Nastavenie kanálu 
 
Vysielačka má 8 kanálov a 121 privátnych kódov. Pre vzájomnú komunikáciu medzi sebou musí byť 
nastavený rovnaký kanál. Nastavením privátnych kódov môžete zabrániť vzájomnému rušeniu 
komunikácie pri použití rovnakého kanálu. 
 
Pre voľbu kanálu 
 
Stlačte tlačidlo CH  alebo  pre prechod do režimu voľby kanálov. Stlačením tlačidiel CH  alebo 

 nastavte požadovaný kanál. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo ENTER / . 
 

Nastavenie režimu SKUPINA 
 
Pre prácu v režime SKUPINA (GROUP) je potrebné na vysielačke nastaviť niekoľko parametrov: 

 Prepnúť vysielačku do režimu SKUPINA 

 Nastaviť kód SKUPINY 

 Nastaviť číslo jednotky 

 Nastaviť „Prezývku“ (NickName) 
 
Prepnutie vysielačky do režimu SKUPINA 
Pre prepnutie vysielačky do režimu skupina, čo umožňuje použitie Priameho volania, Automatické 
zmeny kanálu a Volanie všetkým, stlačte a podržte tlačidlo TONE/GROUP po dobu 2 sekúnd. Na 
displeji sa zobrazí GRP a kód SKUPINY „0“. Vysielačka je v režime SKUPINA. 
 
Poznámka: V režime SKUPINA nemôžete prijímať vysielanie iných vysielačiek, pokiaľ nevysielajú na 
rovnakom kanály a s rovnakým kódom skupiny. 
 
Nastavenie kódu SKUPINY 
Nastavenie kódu skupiny pre vašu vysielačku v rozsahu 0-121. Každý vo vašej skupine musí zvoliť 
rovnaký kód skupiny, aby ste mohli medzi sebou vzájomne komunikovať. 
 

1) V režime SKUPINY. Stlačte tlačidlo TONE/GROUP. Kód skupiny začne blikať. Stlačte CH  
alebo  pre nastavenie kódu skupiny v rozsahu 1-121. 

2) Pre potvrdenie stlačte tlačidlo ENTER /  alebo TONE/GROUP. 
3) Pre ukončenie režimu SKUPINA stlačte a podržte tlačidlo TONE/GROUP po dobu 3 sekúnd. 

Vysielačka ukončí režim SKUPINA a vráti sa do normálneho režimu. 
 
Nastavenie čísla jednotky 
Každá vysielačka vo vašej skupine musí byť nastavená na jedinečné číslo v rozsahu 1-16. 
 

1) Stláčajte tlačidlo MENU, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis UNIT. Potom stlačte tlačidlo 
ENTER / . Aktuálne číslo jednotky začne blikať. 

2) Stlačením tlačidiel CH  alebo  nastavte požadované číslo jednotky v rozsahu 1-16. 
3) Stlačením tlačidla ENTER /  potvrďte zvolené číslo jednotky a prejdite do ďalšieho kroku - 

nastavenie „Prezývky“ (Nickname). 



 
Nastavenie „Prezývky“ (Nickname) 
Vaša „Prezývka“ sa zobrazí na displeji iných vysielačiek v skupine, pokiaľ zvolíte „Priame volanie“ 
alebo Volanie všetkým“. Táto prezývka sa zobrazí na displeji tiež tomu, kto volí „Priame volanie“ vám. 
Pokiaľ nie je nastavená žiadna „Prezývka“ zobrazí sa číslo jednotky. 
 

1) Stláčajte tlačidlo MENU, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis UNIT. Potom stlačte tlačidlo 
ENTER / . Aktuálne číslo jednotky začne blikať. Potom stlačením tlačidiel CH  alebo  
nastavte požadované číslo jednotky v rozsahu 1-16 (bude to číslo jednotky v režime 
SKUPINA). Stlačením tlačidla ENTER /  potvrďte. Na displeji sa krátko zobrazí NAME a 
potom ----. Kurzor na mieste prvého písmena bude blikať. 

2) Stlačením tlačidiel CH  alebo  zvoľte písmeno, potvrďte tlačidlom ENTER /  a prejdete 
na ďalšie písmeno. Postup opakujte, pokiaľ nezadáte všetky 4 znaky „prezývky“. 

3) Stlačením tlačidla MENU potvrdíte nastavenie a opustíte menu. 
 
Používanie režimu SKUPINA 
Režim SKUPINA Vám umožňuje priame volanie a komunikáciu s konkrétnou osobou v skupine bez 
toho, aby ste obťažovali všetkých členov skupiny. Zároveň umožňuje rýchlo zmeniť kanál všetkých 
členov v skupine z jednej vysielačky. Pred použitím režimu skupina vykonajte všetky nastavenia na 
všetkých vysielačkách v skupine. Potom zaznamenajte čísla jednotiek a prezývky jednotlivých 
vysielačiek v skupine do ostatných vysielačiek v skupine tak, že z každej vysielačky v skupine vykonáte 
„Volať všetkým“ (každou vysielačkou „prezvoníte“ ostatné vysielačky). 
 
Priame volanie, Volanie všetkým 
„Volanie všetkým“ vám umožňuje naraz volať všetkým členom skupiny. Naopak „Priame volanie“ 
vám umožňuje volať jednej konkrétnej osobe v skupine bez toho, aby vaša komunikácia rušila 
ostatných členov skupiny. 
 
Volanie všetkým 
Pre volanie všetkým v skupine stlačte v režime skupiny tlačidlo CALL. Na displeji bliká ALL (všetci). 
Opätovným stlačením tlačidla CALL alebo ENTER /  potvrďte voľbu ALL. Každý v skupine bude 
počuť po dobu 3 sekúnd „cvrlikanie“. Po skončení cvrlikania môžete začať hovoriť. 
 
POZNÁMKA: Pokiaľ používate „Volanie všetkým“ posiela vaša vysielačka tiež číslo vašej jednotky 
alebo prezývku, takže sa objaví každému vo vašej skupine na displeji a v prehľade volania. 
 
Priame volanie 
Pre volanie konkrétnej osobe v skupine bez toho, aby ste rušili ostatných členov skupiny, stlačte v 
režime skupiny tlačidlo CALL. Potom tlačidlá CH  alebo  zvoľte osobu alebo číslo jednotky osoby, 
ktorej chcete volať a potvrďte opätovným stlačením tlačidla CALL alebo tlačidlom ENTER / . 
Vaša vysielačka odošle vyzváňací signál trvajúci cca 3 sekundy. Volaná jednotka príjme a začne 
vydávať rovnaký vyzváňací tón. 
Vyzváňací tón môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla PTT. Pokiaľ neukončíte ručne vyzváňací 
tón, bude volaná jednotka vydávať vyzváňací tón 15 sekúnd a potom automaticky prestane. 
 
Automatická zmena kanálu 
Automatická zmena kanálu vám umožňuje ľahko koordinovať a meniť kanál každému v skupine. 
Môžete to potrebovať napríklad vtedy, keď zistíte, že ste na používanom kanály často rušený inými 
užívateľmi vysielačiek. 
 
Pre zahájenie automatickej zmeny kanálu na všetkých vysielačkách v skupine stlačte tlačidlo MENU 
toľkokrát, kým sa na displeji objaví CHCX. Potom stlačte tlačidlo ENTER / . Aktuálne číslo kanálu 



začne blikať. Tlačidlami CH  alebo  zvoľte nový požadovaný kanál (na displeji bude zobrazený 
Aktuálny kanál TO Nový kanál). Môžete skontrolovať, či je nový požadovaný kanál čistý. Potom 
stlačte tlačidlo CALL alebo ENTER / . 
 
Vaša vysielačka bude „cvrlikať“ po dobu asi 10 sekúnd zatiaľ čo bude vysielať signál pre zmenu 
kanálu. Ako náhle iná vysielačka v skupine prijme signál s inštrukciou k zmene kanálu, raz „zacvrliká“ 
a zmení kanál. 
 
Aby ste sa presvedčili, že všetky vysielačky v skupine zmenili kanál, odporúčame: 

 Bežte so svojou vysielačkou von do otvoreného priestranstva, kde je najlepší dosah signálu. 

 Optimalizujte dosah vašej vysielačky v dobe vysielania signálu s pokynom k zmene kanálu tak, 
že ju zdvihnete nad hlavu kam až to pôjde. 

 Po zmene postupne jednotlivo zavolajte na všetky jednotky v skupine, aby ste sa presvedčili, 
že žiadna jednotka nebola vynechaná. Pokiaľ niektorá jednotka bola vynechaná, nastavte na 
svojej vysielačke späť pôvodný kanál a opakujte volanie na pôvodnom kanály. 

 

Použitie vysielačky v štandardnom režime 
 
Používajte vysielačky v štandardnom (nie v skupinovom) režime vtedy, pokiaľ potrebujete 
komunikovať s vysielačkami, ktoré nie sú vybavené funkciou SKUPINA (GROUP). Zaistite, aby i druhé 
strany boli na rovnakom kanály (1-8). 
 
Funkcie Skenovanie kanálov 
Vysielačka je vybavená funkciou skenovanie kanálov, ktorá umožňuje ľahko skenovať všetkých 8 
kanálov. Ak je detekovaný aktívny kanál, zastaví sa skenovanie na tomto kanály. Ako náhle 
komunikácia na tomto kanále skončí (kanál je čistý) obnoví sa po cca 2 sekundách skenovania. 
Stlačením tlačidla PTT v dobe pozastavenia skenovania, dôjde k ukončeniu skenovania a vysielačka 
zostane nastavená na kanále, na ktorom došlo k pozastaveniu skenovania. 
 
Aktivácia funkcie Skenovanie kanálov 
Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa objaví hlásenie SCAN. Potvrďte tlačidlom ENTER / . Číslo 
kanálu sa mení, ako vysielačka rýchlo cyklicky mení kanál. 
 
Vypnutie funkcie Skenovanie kanálov 
Kedykoľvek stlačíte tlačidlo MENU, PTT alebo CALL. Vysielačka ukončí skenovanie kanálov. 
 
Hovorenie do vysielačky 
ako hovoriť do vysielačky aby vás ostatní počuli. 

1) Stlačte a držte stlačené tlačidlo PTT a hovorte normálnym jasným hlasom smerom do 
mikrofónu. Vysielačku držte vo vzdialenosti 5 -10 cm od úst. Po dobu vysielania sa na displeji 
zobrazuje TX. Po stlačení tlačidla PTT urobte krátku pauzu pred tým, než začnete hovoriť. 
Zamedzíte tým odrezaniu prvých častí vašich slov. 

2) Ako náhle ukončíte svoju reč, pusťte tlačidlo PTT. Inak nebudete môcť prijímať prichádzajúcu 
odpoveď (hovor). V dobe príjmu sa na displeji zobrazuje RX. 

 
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla PTT, sa objaví na displeji symbol TX. Pokiaľ je tlačidlo PTT nepretržite 
stlačené po dobu jednej minúty vysielanie sa ukončí a vysielačka začne vydávať varovný chybový tón. 
 
Funkcia Monitorovanie kanálu 
Funkciu Monitorovanie kanálu môžete použiť na overenie, či na aktuálnom kanály neprebieha slabá 
vzdialená komunikácia. 



 

 Stlačte tlačidlo MON po dobu 2 sekúnd, pokiaľ nezaznie dvojité pípnutie. Na displeji sa 
zobrazí hlásenie MON a symbol RX bude blikať. Vysielačka bude trvalo prijímať a vy budete 
počuť  šum,  i slabé signály v pozadí (ak sú nejaké). Vysielačka je v režime monitorovania. Ako 
náhle vysielačka zachytí signál, šum sa stíši. Vysielačka tak môže monitorovať slabé signály. 

 
Vypnutie režimu monitorovania: 
Pre ukončenie monitorovania kanálu a návrat do štandardného režimu krátko stlačte tlačidlo MON. 
Hlásenie MON a symbol RX zhasnú. 
 
Prechádzanie MENU 
Pre prístup k vyspelým funkciám je vysielačka vybavená systémom MENU. 
 

1) Pre vstup do systému Menu stlačte tlačidlo MENU. 
2) Pre prechádzanie jednotlivými položkami menu opakovane stláčajte tlačidlo MENU. Po 

dosiahnutí poslednej položky menu (TONE), opustíte prechádzanie menu. 
3) Ďalšie spôsoby ako opustiť systém menu. 

a. Stlačte: PTT, MON, CALL alebo TONE/GROUP.  
b. Počkajte 10 sekúnd, až sa vysielačka automaticky vráti do predchádzajúceho režimu. 

 
 

 
Tichý režim 
Pokiaľ zapnete tichý režim, všetky prichádzajúce volania budú stíšené. Podsvietený displej vysielačky, 
indikátor kanálu, hlásenie SLNT a CALL začnú blikať, aby vás upozornili na prichádzajúce volanie. 
Pokiaľ do 15 sekúnd neodpoviete, podsvietenie displeja sa vypne. Vysielačka bude vibrovať, aby vás 
upozornila na zmeškané volanie.  
 
Zapnutie tichého režimu. 

1) Vstúpte do menu. Prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí SLNT. Potom stlačte 
ENTER / . Aktuálne nastavenie začne blikať. 

2) Pre zapnutie vyberte tlačidlá CH  alebo  voľbu ON a potvrďte stiskom tlačidlá ENTER / 
. Tichý režim je aktivovaný. 

 



POZNÁMKA: Aby ste zabránili nežiaducim hláseniam prichádzajúcich volaní v tichom režime, uistite 
sa, že ste v režime Skupiny alebo používate privátny kód.  
Pokiaľ zapnete funkciu skenovanie kanálov a je detekovaný aktívny kanál, budete počuť hovor na 
tomto kanále i pokiaľ je vysielačka v tichom režime. 
 
Zmeškané volanie 
Ak počas tichého režimu dostanete volanie a neodpoviete, na displeji vysielačky sa zobrazí symbol 
MISS CALL – zmeškané volanie. Pokiaľ používate režim SKUPINA, zobrazí sa na displeji vysielačky i 
„prezývka“ osoby, ktorá volala. 
 
Vysielačka vám navyše bude vibráciami každú minútu po dobu 3 minút pripomínať zmeškané volanie. 
 
Vysielanie volacieho tónu 
Vysielačka je vybavená 10 rôznymi voliteľnými volacími tónmi, ktoré sú vysielané v normálnom 
režime po stlačený tlačidla CALL. Zvolený tón budete tiež počuť, pokiaľ niekto učiní Priame volanie na 
vás. 
 
Pre nastavenie volacieho tónu: 

1) Vstúpte do menu a prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji neobjaví CALL. Potom stlačte 
tlačidlo ENTER / . Na displeji začne blikať aktuálne číslo (1-10) volacieho tónu. 

2) Pre zmenu volacieho tónu stlačte tlačidlo CH  alebo . Po každej zmene zaznie ukážka 
nastaveného tónu.  

 
Pre odoslanie zvoleného volacieho tónu stlačte tlačidlo CALL. Zvolený tón bude vysielaný po pevne 
nastavenú dobu. Vysielanie volacieho tónu zrušíte stlačením tlačidla PTT. 
 
Roger Beep – zvuková indikácia ukončenie vysielania 
Roger beep je zažité medzinárodné pomenovanie krátkeho pípnutia, ktoré je odoslané nakoniec pri 
ukončení vysielania, aby druhá strana vedela, že ste ukončili vysielanie. Toto pípnutie môžete počuť 
v okamihu ukončenia vášho vysielania, pokiaľ máte nastavené voľby Roger Beep a Beep Tone na ON 
(zapnuté). Pokiaľ máte nastavené Roger Beep na ON (zapnuté) a Beep Tone na OFF (vypnuté) vy 
Roger Beep pípnutie nepočujete, ale bude odoslané a druhá strana ho pri ukončení vášho vysielania 
bude počuť. 
 
Pre nastavenie Roger Beep stlačte tlačidlo MENU a prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 
RGR. Potom stlačte tlačidlo ENTER / . Aktuálne nastavenie začne na displeji blikať. 

 Pre vypnutie vysielania signálu Roger Beep stlačte tlačidlo CH  - zobrazí sa oF (vypnuté) a 
potom potvrďte tlačidlom ENTER / . 

 Pre zapnutie vysielania signálu Roger Beep stlačte tlačidlo CH  - zobrazí sa on (zapnuté) a 
potom potvrďte tlačidlom ENTER / . 

 
Zapnutie a vypnutie zvukovej indikácie stlačenia tlačidla – Beep Tone 
Vysielačka pri každom stlačení tlačidla (s výnimkou tlačidla PTT) vydá krátke pípnutie.  
 
Pre zapnutie alebo vypnutie tejto zvukovej indikácie stlačte tlačidlo MENU a prechádzajte menu, 
pokiaľ sa na displeji nezobrazí TONE. Potom stlačte tlačidlo ENTER / . Aktuálne nastavenie začne na 
displeji blikať.  

 Pre vypnutie zvukovej indikácie stlačením tlačidla stlačte tlačidlo CH  - zobrazí sa oF 
(vypnuté) a potom potvrďte tlačidlom ENTER / . 

 Pre zapnutie zvukovej indikácie stlačením tlačidla stlačte tlačidlo CH  - zobrazí sa on 
(zapnuté) a potom potvrďte tlačidlom ENTER / . 



Zámok tlačidiel 
Stlačte a držte tlačidlo ENTER /  pokiaľ sa na displeji nezobrazí hlásenie LOCK (zamknuté). Po 3 
sekundách hlásenie LOCK zmizne. V režime zamknutých tlačidiel sa pri stlačení tlačidla (s výnimkou 
tlačidiel PTT a ) zobrazí na displeji hlásenie LOCK a zaznie varovné pípnutie. 
Pre ukončenie zámku tlačidiel opätovne stlačte a držte tlačidlo ENTER /  pokiaľ sa na displeji 
nezobrazí hlásenie UNLK (skratka pre UNLOCK - odomknuté). 
 
POZNÁMKA:  

 I v režime zámok tlačidiel môžete stále používať vysielačku a prijímať vysielanie alebo 
vysielačku tlačidlom  zapnúť alebo vypnúť. 

 Vysielačka zostane v režime zámku tlačidiel i potom čo ju vypnete a opäť zapnete. 
 
Funkcia automatického úsporného režimu 
Vysielačka je vybavená obvodom pre automatické zvýšenie výdrže batérie. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd 
nie je prijímaný ani vysielaný žiadny hovor, vysielačka sa prepne do úsporného režimu. I v úspornom 
režime je napriek tomu vysielačka schopná prijímať vysielanie. 
 
Podsvietenie LCD displeja 
Pri stlačení ľubovoľného tlačidla (s výnimkou tlačidla PTT) sa automaticky zapne podsvietenie LCD 
displeja. Podsvietenie LCD displeja bude svietiť po dobu 10 sekúnd než sa vypne. 
 

Čistenie a údržba 
Pri čistení vysielačiek použite jemnú utierku navlhčenú vodou. Nepoužívajte čističe alebo rozpúšťadlá, 
ktoré môžu spôsobiť škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 

Technické parametre 
Dostupné kanály  8 kanálov 
Sub-kanály   38 subkanálov 
    83 DCS kódov 
Frekvenčný rozsah  446,00625 – 446,09375 MHz 
Výstupný výkon (TX)  max 0,5 W 
Napájanie   Ni-MH Battery Pack 
Dosah až 10 km vo voľnom priestranstve na priamu viditeľnosť bez prekážok 

pri plne nabitých batériách 

Tabuľka frekvencií kanálov 
Kanál Frekvencie (MHz)  Kanál Frekvencie (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 
Mobilné zariadenie určené pre hlasovú komunikáciu štandardu PMR 446 vo frekvenčnom pásme 
446,0-446,1 MHz. Vyžiarený výkon maximálne 500 mW e.r.p. Toto rádiové zariadenie je možné na 
Slovensku prevádzkovať v rámci Všeobecného povolenia TÚ SR č. VPR-02/2006. 

Zoznam zemí a prípadné obmedzenia, v ktorých možno prevádzkovať zariadenie 
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 
Francúzsko Obmedzené Nie je povolené použitie 1. a 2. kanálu 
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 Obmedzené Nie je povolené použitie 1. a 8. kanálu 
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 

Bezpečnosť 
Pred použitím PMR vysielačiek a celého ich príslušenstva ako sú nabíjačky batérií a batérie si 
prečítajte a dodržujte 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, pokiaľ 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 vykonajte údržbu alebo čistenie. Použitie akéhokoľvek nedoporučeného 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 vysielačku 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 korálky, dotkne holých koncoviek. Materiál môže 
vytvoriť elektrický obvod (skrat) a rýchlo 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 
Nedávajte vysielačky do miest nad air bag alebo do oblasti vystrelenia air bagu. Air bag sa nafukuje 
veľkou silou. Pokiaľ umiestnite vysielačku do oblasti rozbalenia air-bagu môže byť vysielačka vrhnutá 
veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie pasažierom vozidla. 

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 
Pokiaľ sa nachádzate v priestore s potenciálne výbušnými plynmi, vypnite vašu vysielačku. Iskri v 
takomto prostredí môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následnými poraneniami alebo dokonca 
smrteľný úraz. 

Batérie 
Nevymieňajte alebo nenabíjajte batérie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Iskra medzi 
kontaktmi pri inštalácii alebo výmene batérií môže spôsobiť výbuch. 

Rozbušky a výbušné oblasti 
Aby nedošlo k možnej interferencii s výbušnými úkonmi, vypnite vysielačku v blízkosti rozbušiek 
alebo vo "výbušných oblastiach" alebo v oblastiach označených "vypnite dvojcestné vysielačky". 
Dbajte na všetky výstražné značky a pokyny. 
POZNÁMKA: 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 so systémom zberu separovaného odpadu. 
Tento symbol uvedený na výrobku, na obale alebo v dokumentácii označuje, že tento 
výrobok nesmie byť po skončení životnosti likvidovaný spolu s bežným domovým 

odpadom. 



Ak chcete zabrániť nebezpečnému pôsobeniu na životnom prostredí alebo na ľudskom zdraví 
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 spôsobe 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 dotknuté zákonné práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona na ochranu spotrebiteľa. 
Záručná doba na výrobok činí 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 akumulátora spôsobené obvyklým opotrebením, a na toto zníženie kapacity 
sa už záruka nevzťahuje. Kapacita a životnosť nedobíjacej batérie, ktorá je súčasťou balenia výrobku, 
je limitovaná konštrukciou a kapacitou batérie, 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 závada autorizovanému servisnému stredisku * alebo 
priamo predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený. Výrobok musí byť predaný spolu s dokladom o 
kúpe a celým príslušenstvom (batérie, nabíjačky, adaptéry, káble, príručky a ostatné príslušenstvo). 
Pri zaslaní dopravnou službou musí byť výrobok riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 
 
Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 
- Neodborná inštalácia, zachádzanie či obsluha a použitie, ktoré sú v rozpore s návodom k 

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

návodom k používaniu. 
- Výrobok bol poškodený pri preprave. 
- Výrobok bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej STN alebo bol pripojený na iné 

napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii. 
- Chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením. 
- Poškodenie v dôsledku zásahu vyššej moci. 
- Ak bol výrobok používaný pre iné účely ako obvyklé. 

 
Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v prípade, ak vyžaduje kupujúci modifikácie alebo adaptácie k 
rozšíreniu funkcií výrobku oproti výrobcom štandardnému prevedeniu alebo ak bude počas záručnej 
doby 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 chyby reklamovaného výrobku a je 
povinný pri vykonávaní záručnej opravy poskytovať potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorú po ňom 
možno spravodlivo požadovať. 
 
Poskytnutím záruky nie sú dotknuté 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 Nautilus musí byť opravovaná výlučne v autorizovanom servisnom stredisku odborne 
školeným technikom. NIKDY sa nepokúšajte opravovať alebo nastavovať prístroj sami – môžete 
problém viac zhoršiť. 
 

CE Prehlásenie o zhode 
 
Spoločnosť Brondi S.p.A. registrovaná v Taliansku, Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma s prevádzkovou 
jednotkou v Taliansku, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), týmto prehlasuje, že výrobok:  
 
FX Nautilus 
 
vyhovuje smernici 1999/5/CE (R&TTE) týkajúcej sa rozhlasových a telekomunikačných koncových 
zariadení a spĺňa 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), týkajúce sa bezpečnostných noriem. 
 
Kompletné Prehlásenie o zhode je možné si vyžiadať mailom na: info@brondi.it. 
 
  

http://www.brondi.cz/
mailto:info@brondi.it
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