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komunikovat. 
 
Volání jiné stanice 
Stiskem tlačítka CALL zavoláte stanici naladěnou na stejném kanálu 
 
Squelch 
Stanice je vybavena obvodem automatického potlačení slabých signálů a šumu. 
 
Monitor 
Stiskem a podržením tlačítka MON je možno vypnout funkci squelch. Tím je umožněn příjem 
slabých signálů a šumu. 
Dalším stiskem tlačítka MON se squelch obnoví. 
 
Indikátor slabé baterie 
Pokud jsou baterie téměř vybité na displeji začne blikat symbol baterie vlevo dole, vyměňte 
je co nejdříve. 
 
Spořič baterií 
Stanice je vybavena obvodem šetřícím baterie. Pokud stanice není používána déle než 4 
sec. přepne se do režimu nízké spotřeby. Tato vlastnost však neomezuje schopnost stanice 
přijímat signály. Pokud je detekován signál stanice se ihned vrátí do normálního režimu. 
 
Použití sluchátek s mikrofonem 
Do zdířky pod gumovým krytem zasuňte konektor sluchátek s mikrofonem. Reproduktor 
stanice se vypne. 
 
Nabíjení  
Pokud k napájení stanice používáte akumulátory, nejlépe 4 “AAA” Ni-MH je možno je nabíjet 
aniž by musely být ze stanice vyjmuty. Do zdířky zasuňte konektor nabíječky. 
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Návod k použití 
Přečtěte si tento návod pečlivě před použitím a uschovejte. 
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Popis: 
1. Napájení: 4 “AAA” baterie. 
2. Tlačítko CALL: Stiskem tohoto tlačítka se spustí volací tón. 
3. LCD displej: Na displeji je zobrazen nastavený kanál a symboly aktuálního nastavení 

stanice. 
4. Tlačítko Zapnuto: Stiskem tohoto tlačítka se stanice zapne nebo vypne. 
5. Tlačítko LED světla: Stiskem tohoto tlačítka se rozsvítí LED světlo. 
6. Tlačítko SCAN: Stiskem tohoto tlačítka se zapne skenování kanálů. 
7. Tlačítko MENU: Stiskem tohoto tlačítka se otevře nabídka volby kanálu a funkcí. 
8. Tlačítko MON: Po stisku a přidržení tlačítka je možno poslouchat slabé signály. 
9. Tlačítko TALK: Stiskem tohoto tlačítka se zapne vysílání. 
10. UP▲/DOWN▼ tlačítka: Stiskem tohoto tlačítka se reguluje hlasitost stanice 
11. Vedle světla LED je konektor pro připojení sluchátek 
Displej 
- Na displeji vpravo dole je symbol stanice na příjmu. 
- Při vysílání se nad symbolem příjmu zobrazí symbol vysílání. 
-Uprostřed dole se zobrazuje právě nastavená hlasitost. 
-Vlevo nahoře se zobrazí symbol SCAN při stisknutém tlačítku SCAN. 
-Vedle symbolu baterie se zobrazuje symbol uzamčení kanálů. 
-Vlevo dole se zobrazuje symbol stavu baterie. 
-Uprostřed nahoře se zobrazuje nastavené číslo kanálu. 
 
Vložení baterií 
Stáhněte kryt baterií a vložte 4 nejlépe alkalické “AAA” baterie a vraťte kryt na původní 
místo. 
Pozor: Nemíchejte použité a nepoužité baterie, nemíchejte různé typy baterií 
 
Zapnutí a vypnutí stanice 
Stiskněte a podržte tlačítko ZAPNUTO. Stanice zvukovým signálem potvrdí zapnutí a 
rozsvítí se LCD displej.  
Dalším stiskem a podržením tlačítka ZAPNUTO stanice potvrdí zvukovým signálem vypnutí 
a vypne se. LCD displej zhasne. 
 
Nastavení hlasitosti reproduktoru 
Po stisku tlačítka ▲ se hlasitost reproduktoru zvýší, po stisku tlačítka ▼ se hlasitost sníží 
Nastavená hlasitost je na displeji indikovaná počtem čárek uprostřed dole.  
 
Příjem 
Pokud je stanice zapnuta, je nastavena na příjem. 
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Stiskem tlačítek TALK nebo CALL se přepne na vysílání, po jejich uvolnění se opět přepne 
na příjem 
Pozor: Stanice se kterou chcete komunikovat musí být na stejném kanálu jako vaše stanice 
 
Uzamčení kanálu 
Tato možnost brání nechtěnému přepnutí kanálu 
Po stisku tlačítek ▼+MENU na 2 sec. dokud se neozve pípnutí. Symbol uzamčení se 
zobrazí vlevo dole na displeji.  
Dalším stiskem tlačítek ▼+MENU na 2 sec. dokud se nezve pípnutí se přepínání kanálů 
uvolní, symbol uzamčení zmizí. 
 
Změna kanálu: 
K dispozici je 8 kanálů.  
Po stisku tlačítka MENU začne blikat číslo nastaveného kanálu a vpravo nahoře na displeji 
bliká ch. Tlačítky UP▲/DOWN▼ nastavíte požadovaný kanál. Stiskem tlačítka TALK nebo 
opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaný kanál uloží. 
 
Nastavení volací melodie 
K dispozici je 5 melodií. 
Po dvojím stisku tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena CR a jedno z čísel 1, 2, 3, 
4, 5 nebo OF.  
Tlačítky UP▲/DOWN▼ nastavíte požadovanou melodii nebo ji vypnete, OF. Stiskem 
tlačítka TALK nebo opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaný kanál uloží. 
 
Zapnutí/vypnutí tónu tlačítek 
Pípnutí při stisku tlačítka jde zapnout nebo vypnout. 
Po trojím stisku tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena to a on nebo oF.  
Tlačítky UP▲/DOWN▼ zapnete on nebo vypnete oF signalizaci stisku tlačítka. Stiskem 
tlačítka TALK nebo opakovaným stiskem tlačítka MENU se požadovaná volba uloží. 
 
Zapnutí/vypnutí tónu při uvolnění tlačítka TALK 
Pípnutí při uvolnění tlačítka TALK je možno zapnout nebo vypnout. 
Po čtyřech stisknutích tlačítka MENU na displeji začnou blikat písmena ro a on nebo oF.  
Tlačítky UP▲/DOWN▼ zapnete on nebo vypnete oF signalizaci uvolnění tlačítka. Stiskem 
tlačítka TALK nebo stiskem tlačítka MENU se požadovaná volba uloží. 
 
Prohledávání kanálů 
Po stisku tlačítka SCAN je možno prohledávat další kanály bez nutnosti měnit nastavený 
kanál. Číslo kanálu se na displeji začne rychle měnit. Pokud je detekován signál, 
prohledávání kanálů se zastaví na aktivním kanálu. Po stisku tlačítka TALK můžete začít 


