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ÚVOD 

Nový handheld mořské radiostanice ARKTICKÝ je schopen uspokojit komunikační požadavky pro Nový handheld mořské radiostanice ARKTICKÝ je schopen uspokojit komunikační požadavky pro Nový handheld mořské radiostanice ARKTICKÝ je schopen uspokojit komunikační požadavky pro 

všechny typy navigace ať už profesionální nebo fandy. 

ARKTICKÝ je robustní zařízení s profesionálním designem, elektronicky pokročilé, která umožňuje jasné ARKTICKÝ je robustní zařízení s profesionálním designem, elektronicky pokročilé, která umožňuje jasné 

a spolehlivou komunikaci na VHF námořní pásmo pro všechny mezinárodními kanály přiřazenými ITU.

Nabízí bezpečnost pro všechny požadavky navigační také díky vyhrazené tlačítko, které umožňuje přístup 

okamžitě k nouzovému kanálu č.16.

ARKTICKÝ nabízí 57 kanálů a zaručuje nejlepší výkon ve všech situacích, a to i díky zámku ARKTICKÝ nabízí 57 kanálů a zaručuje nejlepší výkon ve všech situacích, a to i díky zámku 

klávesnice, který zabraňuje náhodnému tlačí tlačítek při manipulaci zařízení. Kromě LCD podsvícený 

displej umožňuje používat vysílačku ve tmě nebo za snížené viditelnosti.
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UPOZORNĚNÍ 

! Nepřenášejí s poškozenou anténou nebo bez antény kon-

zapojená, - když rádio je chráněno, může to vážně poškodit jeho RF výkonových stupních. zapojená, - když rádio je chráněno, může to vážně poškodit jeho RF výkonových stupních. zapojená, - když rádio je chráněno, může to vážně poškodit jeho RF výkonových stupních. 

Nepoužívejte transceiver v případě, že anténa je poškozen. ! Nenechávejte anténa příliš blízko Nepoužívejte transceiver v případě, že anténa je poškozen. ! Nenechávejte anténa příliš blízko 

u hlavy a tělo během transmis-u hlavy a tělo během transmis-

Sion.

! Nedržte vysílač anténou! Jedná se o delikátní součástí ! Nedržte vysílač anténou! Jedná se o delikátní součástí 

zařízení a je životně důležitý pro správné fungování rádia.

! Dávejte pozor na podmínky prostředí - když rádio bylo desi-! Dávejte pozor na podmínky prostředí - když rádio bylo desi-

gned pracovat za nejtěžších podmínek, že je důležité, aby se zabránilo vystavení prostředí, 

které jsou nadměrně vlhkých či prašných nebo teplotám mimo ni -15 ° až + 55 ° C ° rozsah. 

Také nevystavovat přímému slunečnímu záření.

! Vyhnout se silným nárazům a nadměrné vibrace, rádio de-! Vyhnout se silným nárazům a nadměrné vibrace, rádio de-

podepsané nést mechanické otřesy a vibrace, za předpokladu, že jsou to ty normální nesené 

jakéhokoliv jiného elektrického zařízení. ! Nepoužívejte vysílačku a jeho příslušenství v potenciálně 

výbušným prostředím,

chem. Jediná jiskra může způsobit výbuch.

! Neotvírejte rádia z nějakého důvodu! Rádiu je jemná mechanika a ! Neotvírejte rádia z nějakého důvodu! Rádiu je jemná mechanika a 

elektronika vyžadují zkušenosti a specializované zařízení; za stejné re- Ason, rádio by mělo 

být za žádných okolností znovu vyrovnat, jak to již bylo kalibrován pro dosažení 

maximálního výkonu. Neoprávněné otevření vysílače povede ke zrušení záruky.

! Nepoužívejte saponáty, alkohol, rozpouštědla či brusný materiál se čistit

zařízení. Stačí použít měkkou, čistou utěrkou. V případě, že rádio je velmi špinavá, mírně zařízení. Stačí použít měkkou, čistou utěrkou. V případě, že rádio je velmi špinavá, mírně 

navlhčete hadřík směsi vody a neutrálním mýdlem. ! Váš VHF mořské ruční radiostanice má 

zabudovaný-in VHF přenášen

ter. Uvědomte si, že po stisknutí tlačítka PTT, rádio se vysílá signály na rádiové frekvenci (RF) 

energie.

Programovací software (volitelné)

Díky Midland programování software PRG-G15, je možné zvýšit výkon vašeho rádia nebo Díky Midland programování software PRG-G15, je možné zvýšit výkon vašeho rádia nebo Díky Midland programování software PRG-G15, je možné zvýšit výkon vašeho rádia nebo 

snížit jeho funkčnost povolit nebo zakázat některé funkce (úspora energie, VOX, šumová 

brána, hlas, SCAN). Pro další informace naleznete v Programovací příručce k softwaru. 

Jakýkoli pokus o změnu frekvence nebo výstupní výkon rádia ruší platnost schválení.

CO JE V KRABICI

• 1 ARKTICKÝ vysílač1 ARKTICKÝ vysílač1 ARKTICKÝ vysílač

• 1600mAh Li-Ion akumulátor

• Spona na opasek

• stolní nabíječka

• adapter Wall

HLAVNÍ RYSY:

• Podsvícený LCD display - Neustále zobrazuje parametry a nastavení rádia. Podsvícení umožňuje Podsvícený LCD display - Neustále zobrazuje parametry a nastavení rádia. Podsvícení umožňuje 

zobrazit na obrazovce i za zhoršených světelných podmínek.

• Automatický squelch - v pohotovostním režimu, tato funkce automaticky Eliminace TES hluk Automatický squelch - v pohotovostním režimu, tato funkce automaticky Eliminace TES hluk 

obtěžující pozadí a snižuje vybíjení baterie.

• Tlačítko pro výběr kanálu 16 Recall - pro přístup k okamžité kanálu 16 (nejpoužívanější mořský kanál a Tlačítko pro výběr kanálu 16 Recall - pro přístup k okamžité kanálu 16 (nejpoužívanější mořský kanál a Tlačítko pro výběr kanálu 16 Recall - pro přístup k okamžité kanálu 16 (nejpoužívanější mořský kanál a 

slouží především pro mimořádné situace).

• High / low výběr výkon - snižuje vysílací výkon v komunikaci na krátkou vzdálenost, což je High / low výběr výkon - snižuje vysílací výkon v komunikaci na krátkou vzdálenost, což je High / low výběr výkon - snižuje vysílací výkon v komunikaci na krátkou vzdálenost, což je 

rádio pro úsporu energie.

• Zámek klávesnice - zámky transceiver klávesnice, aby se zabránilo náhodnému Aktivováním vání tlačítek nebo Zámek klávesnice - zámky transceiver klávesnice, aby se zabránilo náhodnému Aktivováním vání tlačítek nebo 

nastavení.

• Symbol slabých baterií - upozorní vás, když jsou baterie téměř vybité.Symbol slabých baterií - upozorní vás, když jsou baterie téměř vybité.Symbol slabých baterií - upozorní vás, když jsou baterie téměř vybité.

• Zásuvek (typ Motorola) pro reproduktor a mikrofon - Tyto zásuvky ena- Ob použití Zásuvek (typ Motorola) pro reproduktor a mikrofon - Tyto zásuvky ena- Ob použití Zásuvek (typ Motorola) pro reproduktor a mikrofon - Tyto zásuvky ena- Ob použití 

volitelných externích příslušenství (sluchátka, mikrofon / spe- Akers, apod), pro větší 

pohodlí, zejména v hlučném prostředí.

• vyhledávání kanálů - automaticky vyhledává signály na mořské pásma kanálů.vyhledávání kanálů - automaticky vyhledává signály na mořské pásma kanálů.vyhledávání kanálů - automaticky vyhledává signály na mořské pásma kanálů.

Poznámka: Výrobce se svou snahou neustále zlepšovat kvalitu výrobků, znovu slouží právo na Poznámka: Výrobce se svou snahou neustále zlepšovat kvalitu výrobků, znovu slouží právo na 

vlastnostech změny a je k dispozici bez předchozího upozornění.
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Popis součástí 

RÁDIO

VOLUME knob- Otáčet, aby zapnutí / vypnutí vysílače a pro nastavení hlasitosti v rx.VOLUME knob- Otáčet, aby zapnutí / vypnutí vysílače a pro nastavení hlasitosti v rx.

1. PTT (Push to talk) - Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do režimu přenosu. PTT (Push to talk) - Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do režimu přenosu. 

2. tlačítko 16 - Press to pro přístup k instant na kanál 16. 2. tlačítko 16 - Press to pro přístup k instant na kanál 16. 2. tlačítko 16 - Press to pro přístup k instant na kanál 16. 

3. Zabudovaný mikrofon - Tady je místo, kde se zvuk zachycený pomocí mikro telefonu.3. Zabudovaný mikrofon - Tady je místo, kde se zvuk zachycený pomocí mikro telefonu.3. Zabudovaný mikrofon - Tady je místo, kde se zvuk zachycený pomocí mikro telefonu.

4. Vestavěný reproduktor - Tady je místo, kde se nachází reproduktor.4. Vestavěný reproduktor - Tady je místo, kde se nachází reproduktor.4. Vestavěný reproduktor - Tady je místo, kde se nachází reproduktor.

5. ANTÉNA - přijímá a vysílá signály.5. ANTÉNA - přijímá a vysílá signály.5. ANTÉNA - přijímá a vysílá signály.

6. MIC Zásuvka ( pod ochranným krytem) - Pro připojení k externím audio de-6. MIC Zásuvka ( pod ochranným krytem) - Pro připojení k externím audio de-6. MIC Zásuvka ( pod ochranným krytem) - Pro připojení k externím audio de-

svěráky (sluchátka, mikrofon, atd.) a na volitelnou programovací kabel.

7. JÍDELNÍ LÍSTEK - Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení menu zařízení. 7. JÍDELNÍ LÍSTEK - Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení menu zařízení. 7. JÍDELNÍ LÍSTEK - Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení menu zařízení. 

8. PF 3 ( Multi-funkční klávesa) - Pokud se krátkým stiskem tohoto tlačítka můžete aktivovat 8. PF 3 ( Multi-funkční klávesa) - Pokud se krátkým stiskem tohoto tlačítka můžete aktivovat 8. PF 3 ( Multi-funkční klávesa) - Pokud se krátkým stiskem tohoto tlačítka můžete aktivovat 

Funkce MON že dočasně přeruší umlčovačem přijímat velmi slabé signály. Dlouhý tlak 

tohoto tlačítka aktivuje funkci Triple Watch. S volitelným programovacím softwaru, který 

může odpovídat další funkce tohoto tlačítka.

9. Kodér / knoflík kanál - Chcete-li vybrat číslo kanálu a pro změnu nastavení v menu. Kodér / knoflík kanál - Chcete-li vybrat číslo kanálu a pro změnu nastavení v menu. 

10. PF4 (Multifunkční) - Lis PF4 po dobu 5 sekund a Dual Watch 10. PF4 (Multifunkční) - Lis PF4 po dobu 5 sekund a Dual Watch 10. PF4 (Multifunkční) - Lis PF4 po dobu 5 sekund a Dual Watch 10. PF4 (Multifunkční) - Lis PF4 po dobu 5 sekund a Dual Watch 10. PF4 (Multifunkční) - Lis PF4 po dobu 5 sekund a Dual Watch 

bude aktivována funkce. Je možné, aby odpovídala další funkce tohoto tlačítka volitelným 

programovacím softwarem.

11. klíčovým FUN - Zatlačte ji aktivovat režim funkce; Potom, pokud stisknete ENT 11. klíčovým FUN - Zatlačte ji aktivovat režim funkce; Potom, pokud stisknete ENT 11. klíčovým FUN - Zatlačte ji aktivovat režim funkce; Potom, pokud stisknete ENT 11. klíčovým FUN - Zatlačte ji aktivovat režim funkce; Potom, pokud stisknete ENT 

6

10

1

5

4

138

14

11 

9 2 

7

12

3

F D M C

AE

BGI

EL

ARKTICKÝ

DW

DW

blokování tlačítek je aktivováno. 

12. ENT 12. ENT 
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- Toto tlačítko je třeba stisknout pro potvrzení volby v menu rádia.

13. VÝSTUP - push tento ovládací prvek pro opuštění menu rádia bez kon- firmation.13. VÝSTUP - push tento ovládací prvek pro opuštění menu rádia bez kon- firmation.13. VÝSTUP - push tento ovládací prvek pro opuštění menu rádia bez kon- firmation.
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LCD DISPLAY

A.
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Aktivace funkce VOX.

B.
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Tento symbol se zobrazí během přenosu (po stisku tlačítka PTT) 

nebo příjem. Když je rádio v rx režimu, kontrolka svítí zeleně, 

zatímco v režimu TX bude červeně (vysoký výkon) nebo oranžová 

(nízký výkon).

C.
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vás upozorní o stavu baterie.

D.
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Tyto tři velké číslice ukazují vybranou mořskou chan- nel.

E.
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Označuje operační pásmo USA / International / Kanadě. To může být 

aktivován prostřednictvím volitelného pro- grammimg software 

PRG-G15, ale je vhodný pouze pro zemí mimo EU.

F.
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Objeví se, když je aktivován zámek klávesnice.

G.
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LO (nízká) / Hi (Vysoká) - zobrazuje zvolený stupeň výkonu.

I.
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DW DW - Zobrazí se při aktivaci Dual Watch Fun-DW DW - Zobrazí se při aktivaci Dual Watch Fun-

ction (stálý symbol) nebo Triple Watch (bliká).

L
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FUN (Function) aktivován. 

M.
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Dávají údaje o nabídce rádia.

BATERIE DOBÍJENÍ 

ARKTICKÝ je vybaven pro použití 7,4V Li-ion dobíjecí baterie a, která může být doplněna ARKTICKÝ je vybaven pro použití 7,4V Li-ion dobíjecí baterie a, která může být doplněna 

připojením objímku AC / DC stěny adaptéru do elektrické zásuvky a vložení zdířku stěny 

adaptéru do plochy konektoru nabíječky. Trvá 4 hodiny plné nabití rádio. LED dioda stolní 

nabíječce ukazuje stav nabití:

Červená = nabíjení, zelená 

= plné nabití

Pro maximální životnost baterie, doporučujeme nabít baterii, kdy ARKTICKÝ vypnutý a je Pro maximální životnost baterie, doporučujeme nabít baterii, kdy ARKTICKÝ vypnutý a je Pro maximální životnost baterie, doporučujeme nabít baterii, kdy ARKTICKÝ vypnutý a je 

baterie zcela vybitá.

! Použitím jiného nabíječku jiný než podle specifikace může způsobit da-

mage do svého zařízení, nebo může dokonce vést k explozi a zranění.

Funkce pro úsporu energie baterie umožňuje snížení spotřeby a šetří životnost baterie. Kdyby to bylo 

nastaveno, automaticky se aktivuje, když dělá transceiver nedostane žádný signál po dobu delší než 5 

sekund. Úspora energie může být zakázáno pouze pomocí programovacího softwaru.
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FUNKCE

POWER ON / OFF A VOLUME ADJUSTMENT 

Otočením Power / Volume knoflík ve směru hodinových ručiček otočit rádio. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček Otočením Power / Volume knoflík ve směru hodinových ručiček otočit rádio. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček Otočením Power / Volume knoflík ve směru hodinových ručiček otočit rádio. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček 

/ proti směru hodinových ručiček pro nastavení úrovně hlasitosti, jak si přejete.

Chcete-li rádio vypnout, otočte ovládací proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte me- chanických „click“.

VÝBĚR OPERAČNÍHO CHANNEL 

Otočením Kodér / knoflík kanál rolovat nahoru nebo dolů v seznamu kanálů, až vyberete požadovaný Otočením Kodér / knoflík kanál rolovat nahoru nebo dolů v seznamu kanálů, až vyberete požadovaný Otočením Kodér / knoflík kanál rolovat nahoru nebo dolů v seznamu kanálů, až vyberete požadovaný 

kanál.

Viz tabulka frekvencí. Navíc frekvence příjem může být různé (duplexních kanálů) z vysílací 

frekvenci, nebo to může být stejná (simplex kanálů). Normálně komunikace mezi plavidly se 

může uskutečnit pouze na simplexních kanálech.

Vysílací a přijímací 

 PTT Tlačítko se nachází na levé straně přístroje. Předat: PTT Tlačítko se nachází na levé straně přístroje. Předat: PTT Tlačítko se nachází na levé straně přístroje. Předat:

1. Ujistěte se, že zvolený kanál není povoleno přijímání pouze (jinak přenos bude 

deaktivován), a že nikdo jiný součas- časné době mluví;

2. udržet PTT Pevně stiskl: udržet PTT Pevně stiskl: udržet PTT Pevně stiskl: 
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objeví se na displeji 

a status LED dioda blikat červené nebo oranžové, v závislosti na úrovni výkonu, který jste vybrali;

3. Než začnete mluvit čekání na zlomek vteřiny a pak mluvit normálním ly, ve směru 

mikrofonu.

4. Když máte hotový uvolňovací PTT knoflík;4. Když máte hotový uvolňovací PTT knoflík;4. Když máte hotový uvolňovací PTT knoflík;

5. Pokud je tlačítko v režimu příjmu ( PTT Není stisknuto), budete auto-5. Pokud je tlačítko v režimu příjmu ( PTT Není stisknuto), budete auto-5. Pokud je tlačítko v režimu příjmu ( PTT Není stisknuto), budete auto-

maticky dostávají veškerou komunikaci;

2 Během vysílání a příjem se snaží udržet anténu ve vertikální poloze 2 Během vysílání a příjem se snaží udržet anténu ve vertikální poloze 

a vyhnout se překážkám ve směru z druhé strany.

PF 3 (MULTIFUNKČNÍ) TLAČÍTKO

 PF 3 Tlačítko je pro vyloučení (otevření) squelch s cílem naslouchat signálům, které jsou  PF 3 Tlačítko je pro vyloučení (otevření) squelch s cílem naslouchat signálům, které jsou  PF 3 Tlačítko je pro vyloučení (otevření) squelch s cílem naslouchat signálům, které jsou 

příliš slabé na to, udržet squelch trvale otevřeny. Vyloučením squelch vyhnete poslechu 

sdělení „chop- PED“.

Pro aktivaci funkce Monitor, krátce stiskněte PF 3 tlačítko na 2 sekundy pro poslech všechny Pro aktivaci funkce Monitor, krátce stiskněte PF 3 tlačítko na 2 sekundy pro poslech všechny Pro aktivaci funkce Monitor, krátce stiskněte PF 3 tlačítko na 2 sekundy pro poslech všechny 

signály na zvoleném kanále. Pro zrušení této funkce stiskněte PF 3 znovu. Tento klíč má také signály na zvoleném kanále. Pro zrušení této funkce stiskněte PF 3 znovu. Tento klíč má také signály na zvoleném kanále. Pro zrušení této funkce stiskněte PF 3 znovu. Tento klíč má také 

další funkce: pokud budete mít ho stisknuté po dobu 5 sekund budete aktivovat Funkce Triple další funkce: pokud budete mít ho stisknuté po dobu 5 sekund budete aktivovat Funkce Triple 

Watch ( DW bliká), který umožňuje současné sledování 3 kanály: kanál 16, prioritní kanál a Watch ( DW bliká), který umožňuje současné sledování 3 kanály: kanál 16, prioritní kanál a 

kanál, kde si aktivoval Triple Watch. Chcete-li změnit tento kanál máte otáčením Knoflík kanál, kde si aktivoval Triple Watch. Chcete-li změnit tento kanál máte otáčením Knoflík 

kodéru / kanál.

POW - NASTAVENÍ v převodovém 

ARKTICKÝ Má 2 stupně výkonu. Vyberte ARKTICKÝ Má 2 stupně výkonu. Vyberte 

požadovanou úroveň:

1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

2. Otočte enkodér knoflík až se na displeji zobrazí „POW“;2. Otočte enkodér knoflík až se na displeji zobrazí „POW“;2. Otočte enkodér knoflík až se na displeji zobrazí „POW“;2. Otočte enkodér knoflík až se na displeji zobrazí „POW“;

3. Stiskněte ENT 3. Stiskněte ENT 
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;

4. Otáčením enkodér knoflík a vyberte požadovanou úroveň výkonu;4. Otáčením enkodér knoflík a vyberte požadovanou úroveň výkonu;4. Otáčením enkodér knoflík a vyberte požadovanou úroveň výkonu;

5. Stiskněte ENT5. Stiskněte ENT
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potvrdit. Pokud jste vybrali nízký výkon, bude se na displeji

ukázat "NÍZKÝ"ukázat "NÍZKÝ"

Poznámka: vysoký výkon nemůže být zvolen na některých kanálech. 

LED podsvícení

Chcete-li zapnout / vypnout podsvícení LCD:

1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

2. Otočte enkodér knoflík dokud "VEDENÝ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "VEDENÝ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "VEDENÝ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "VEDENÝ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "VEDENÝ" je zobrazen;

3. Zatlačte ENT3. Zatlačte ENT
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vstoupit do funkce;

4. Otočte enkodér knoflík pro zapnutí / vypnutí podsvícení. K dispozici jsou 3 možnosti: "ZAPNUTO 4. Otočte enkodér knoflík pro zapnutí / vypnutí podsvícení. K dispozici jsou 3 možnosti: "ZAPNUTO 4. Otočte enkodér knoflík pro zapnutí / vypnutí podsvícení. K dispozici jsou 3 možnosti: "ZAPNUTO 4. Otočte enkodér knoflík pro zapnutí / vypnutí podsvícení. K dispozici jsou 3 možnosti: "ZAPNUTO 

VYPNUTO" a "AUTO". AUTO: podsvícení displeje se aktivuje při stisku libovolného tlačítka a VYPNUTO" a "AUTO". AUTO: podsvícení displeje se aktivuje při stisku libovolného tlačítka a VYPNUTO" a "AUTO". AUTO: podsvícení displeje se aktivuje při stisku libovolného tlačítka a VYPNUTO" a "AUTO". AUTO: podsvícení displeje se aktivuje při stisku libovolného tlačítka a 

trvá několik sekund. 

VYPNUTO: zadní světla off. VYPNUTO: zadní světla off. 

NA: podsvícení stále zapnuto. Pozor: v tomto režimu úspory energie vypnutý, proto je NA: podsvícení stále zapnuto. Pozor: v tomto režimu úspory energie vypnutý, proto je 

spotřeba baterie zvýší.

5. Svou volbu potvrďte ENT5. Svou volbu potvrďte ENT
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stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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INSTANT VÝBĚR KANÁLU 16

kanál 16 je mořský kanál nejčastěji používá pro mimořádné situace. Váš transceiver je vybaven kanál 16 je mořský kanál nejčastěji používá pro mimořádné situace. Váš transceiver je vybaven 

tlačítkem, které umožňuje přístup k této okamžité chan- nel. K rychle vyvolat kanál 16 stiskněte CH tlačítkem, které umožňuje přístup k této okamžité chan- nel. K rychle vyvolat kanál 16 stiskněte CH 

16 knoflík. Nezáleží na tom, v jakém režimu zařízení pracuje, kanál 16 bude okamžitě vybrán. 16 knoflík. Nezáleží na tom, v jakém režimu zařízení pracuje, kanál 16 bude okamžitě vybrán. 

Chcete-li se vrátit k předchozímu vybranému kanálu stiskněte znovu CH 16 knoflík.Chcete-li se vrátit k předchozímu vybranému kanálu stiskněte znovu CH 16 knoflík.Chcete-li se vrátit k předchozímu vybranému kanálu stiskněte znovu CH 16 knoflík.

ÚSPORA ENERGIE

Napájecí baterie úsporné funkce umožňuje snížení spotřeby; po- úspora wer automaticky 

zapne, když dělá transceiver nedostane žádný signál po dobu delší než sedm sekund.

Tento parametr lze změnit pomocí volitelného programovacích soft ware. 

SQUELCH

Funkce Squelch potlačuje hluk na volné kanály a umožňuje přijímat i slabé signály.

ARKTICKÝ má 10 (0-9), různé úrovně šumové brány:ARKTICKÝ má 10 (0-9), různé úrovně šumové brány:ARKTICKÝ má 10 (0-9), různé úrovně šumové brány:

0 znamená, že šumová brána je vypnutý; z úrovně 1 na úroveň 9, budete mít různé úrovně redukce 

šumu. Čím vyšší je úroveň, tím hlasitější bude Squelch. Ve výchozím stavu, umlčovačem úroveň je šumu. Čím vyšší je úroveň, tím hlasitější bude Squelch. Ve výchozím stavu, umlčovačem úroveň je 

nastavena na úrovni 5 ale to lze změnit pomocí programovacího software nebo menu. Chcete-li vybrat nastavena na úrovni 5 ale to lze změnit pomocí programovacího software nebo menu. Chcete-li vybrat 

umlčovačem úroveň:

1. zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

1. Otočte enkodér knoflík dokud „SQL“ je zobrazen;Otočte enkodér knoflík dokud „SQL“ je zobrazen;Otočte enkodér knoflík dokud „SQL“ je zobrazen;Otočte enkodér knoflík dokud „SQL“ je zobrazen;Otočte enkodér knoflík dokud „SQL“ je zobrazen;

1. zmáčkni ENTzmáčkni ENT
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knoflík;

1. Otočte enkodér knoflík a vyberte požadovaný Squelche úroveň (dostupné úrovně jsou 10);Otočte enkodér knoflík a vyberte požadovaný Squelche úroveň (dostupné úrovně jsou 10);Otočte enkodér knoflík a vyberte požadovaný Squelche úroveň (dostupné úrovně jsou 10);Otočte enkodér knoflík a vyberte požadovaný Squelche úroveň (dostupné úrovně jsou 10);Otočte enkodér knoflík a vyberte požadovaný Squelche úroveň (dostupné úrovně jsou 10);

1. Potvrďte výběr ENTPotvrďte výběr ENT
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Ujistěte se, že není nastavena příliš vysoké úrovně umlčení, protože v tomto případě nemusí být 

schopen přijímat slabší signály. Na druhé straně je nadměrně nízké hodnoty Squelch může umožnit 

umlčovačem, i když nejsou k dispozici žádné signály.

Squelch je vždy nutné nastavit, pokud nejsou k dispozici žádné signály.

PRIORITY CHANNEL 

Je-li nastavena priorita kanálu, bude možné sledovat v trojitého Watch Fun-ction. zmáčkni JÍDELNÍ Je-li nastavena priorita kanálu, bude možné sledovat v trojitého Watch Fun-ction. zmáčkni JÍDELNÍ 

LÍSTEK tlačítko, zvolte „PRI“ lis ENT LÍSTEK tlačítko, zvolte „PRI“ lis ENT LÍSTEK tlačítko, zvolte „PRI“ lis ENT LÍSTEK tlačítko, zvolte „PRI“ lis ENT LÍSTEK tlačítko, zvolte „PRI“ lis ENT 
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a pak otočte en-a pak otočte en-

kodér knoflík vyberte požadovaný kanál. Dalším stisknutím kodér knoflík vyberte požadovaný kanál. Dalším stisknutím 

tlačítka ENTtlačítka ENT
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pro potvrzení výběru. 

Nyní je prioritou kanál je nastaven. 

KEYPAD BEEP ON / OFF 

Pokaždé, když je stisknuto tlačítko, ozve se zvukový signál. Klávesnice pípání je aktivována ve výchozím 

nastavení. Chcete-li zakázat zvukový signál, postupujte takto:

1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

2. Otočte enkodér knoflík dokud "PÍPNUTÍ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "PÍPNUTÍ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "PÍPNUTÍ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "PÍPNUTÍ" je zobrazen;2. Otočte enkodér knoflík dokud "PÍPNUTÍ" je zobrazen;

3. Zatlačte ENT3. Zatlačte ENT

6

10

1

5

4

138

14

11 

9 2 

7

12

3

F D M C

AE

BGI

EL

ARKTICKÝ

DW

DW

vstoupit do funkce;

4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 4. Otočte enkodér knoflík Chcete-li aktivovat / deaktivovat tóny Zvukové: „ON“ ( aktivovat), nebo "VYPNUTO" 

( pro deaktivaci);( pro deaktivaci);

5. Svou volbu potvrďte ENT5. Svou volbu potvrďte ENT
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Pro změnu pásma ( „BAND“)

Tato funkce může být aktivována a používat pouze ve mimo EU verze. Prostřednictvím volitelného Tato funkce může být aktivována a používat pouze ve mimo EU verze. Prostřednictvím volitelného Tato funkce může být aktivována a používat pouze ve mimo EU verze. Prostřednictvím volitelného 

programovacího softwaru operativní pásmo lze měnit od mezinárodního pásma (výchozí) do USA 

nebo v Kanadě.

• lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".lis JÍDELNÍ LÍSTEK a otáčením enkodér knoflík vybrat " KAPELA".

• lis ENTlis ENT
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; otáčením Kodér / knoflík kanál vyberte požadovanou ope-; otáčením Kodér / knoflík kanál vyberte požadovanou ope-; otáčením Kodér / knoflík kanál vyberte požadovanou ope-

rative band. 

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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pokročilých funkcí 

Skenování všech kanálů (pomocí volitelného programovací software)

ARKTICKÝ automaticky vyhledat signály v celé mořské pásmo skenování, tedy výběr kanálů v ARKTICKÝ automaticky vyhledat signály v celé mořské pásmo skenování, tedy výběr kanálů v 

rychlém sledu. Je-li signál de- něn se skenování pozastaví na tomto kanálu a zůstává 

blokován po dobu 5 secon- DS před automatickým opětovným spuštěním skenování, aby 

vám šanci najít jinou komunikaci.

Poté, co jsou laděny v komunikaci, kterou hledali, stiskněte PTT mluvit na zvoleném kanálu. Poté, co jsou laděny v komunikaci, kterou hledali, stiskněte PTT mluvit na zvoleném kanálu. Poté, co jsou laděny v komunikaci, kterou hledali, stiskněte PTT mluvit na zvoleném kanálu. 

Pokud stisknete PTT Během skenování můžete vysílat na kanálu, ze kterého skenování začal. Encoder Pokud stisknete PTT Během skenování můžete vysílat na kanálu, ze kterého skenování začal. Encoder Pokud stisknete PTT Během skenování můžete vysílat na kanálu, ze kterého skenování začal. Encoder Pokud stisknete PTT Během skenování můžete vysílat na kanálu, ze kterého skenování začal. Encoder 

/ knoflík Channel umožňuje změnit směr snímání (z nižších kanálů do vyšších ty, nebo / knoflík Channel umožňuje změnit směr snímání (z nižších kanálů do vyšších ty, nebo 

obráceně), a proto vynechat sdělení, která jsou nezajímavé.

Pro aktivaci této funkce naleznete v návodu k obsluze programovacího softwaru.

VOX 

 VOX Funkce umožňuje hands-free hovory bez použití PTT: Jen mluvit ve směru mikrofonu a  VOX Funkce umožňuje hands-free hovory bez použití PTT: Jen mluvit ve směru mikrofonu a  VOX Funkce umožňuje hands-free hovory bez použití PTT: Jen mluvit ve směru mikrofonu a  VOX Funkce umožňuje hands-free hovory bez použití PTT: Jen mluvit ve směru mikrofonu a  VOX Funkce umožňuje hands-free hovory bez použití PTT: Jen mluvit ve směru mikrofonu a 

komunikace bude auto- maticky aktivována. VOX Citlivost může být nastavena v 10 různých komunikace bude auto- maticky aktivována. VOX Citlivost může být nastavena v 10 různých komunikace bude auto- maticky aktivována. VOX Citlivost může být nastavena v 10 různých komunikace bude auto- maticky aktivována. VOX Citlivost může být nastavena v 10 různých 

úrovní ( 0,1,2,3 ... 9) přes menu nebo programovacím softwarem:úrovní ( 0,1,2,3 ... 9) přes menu nebo programovacím softwarem:

VYPNUTO znamená, že VOX je vypnutý, úroveň 1 je standardně nastavena a má nejnižší citlivost VOX, VYPNUTO znamená, že VOX je vypnutý, úroveň 1 je standardně nastavena a má nejnižší citlivost VOX, 

9 je nejvyšší. Aktivovat VOX hladiny, postupujte podle následujících kroků:9 je nejvyšší. Aktivovat VOX hladiny, postupujte podle následujících kroků:9 je nejvyšší. Aktivovat VOX hladiny, postupujte podle následujících kroků:

1. zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

2. Otočte enkodér knoflík dokud se na displeji pořady „VOX“;Otočte enkodér knoflík dokud se na displeji pořady „VOX“;Otočte enkodér knoflík dokud se na displeji pořady „VOX“;Otočte enkodér knoflík dokud se na displeji pořady „VOX“;Otočte enkodér knoflík dokud se na displeji pořady „VOX“;

3. zmáčkni ENT zmáčkni ENT 
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4. Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = Otočte opět enkodér knoflík a vyberte požadovanou VOX úroveň : 1 = lo w citlivosti; 9 = 

nejvyšší citlivost.

5. Potvrďte svou volbu s ENT5. Potvrďte svou volbu s ENT
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Zámek klávesnice (KEYBO)

Je možné si vybrat mezi dvěma typy režimu Lock:

1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;1. Stisknutím tlačítka JÍDELNÍ LÍSTEK knoflík;

2. Otočením knoflíku Encoder, dokud „KEYBO“ je zobrazen;Otočením knoflíku Encoder, dokud „KEYBO“ je zobrazen;Otočením knoflíku Encoder, dokud „KEYBO“ je zobrazen;

3. Zatlačte ENT3. Zatlačte ENT
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vstoupit do funkce;

4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".4. Otočte enkodér knoflík a vybrat si mezi "MANUÁL" nebo "AUTO".

5. Svou volbu potvrďte ENT 5. Svou volbu potvrďte ENT 
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Jak již bylo zmíněno, existují dva způsoby, jak zamknout klávesnici:

"MANUÁL": zamknout klávesnici, jednoduše stiskněte ZÁBAVA a ENT"MANUÁL": zamknout klávesnici, jednoduše stiskněte ZÁBAVA a ENT"MANUÁL": zamknout klávesnici, jednoduše stiskněte ZÁBAVA a ENT"MANUÁL": zamknout klávesnici, jednoduše stiskněte ZÁBAVA a ENT"MANUÁL": zamknout klávesnici, jednoduše stiskněte ZÁBAVA a ENT
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bude 

zobrazeny.

"AUTO": Klávesnice se automaticky zablokuje po 20 sekundách. Odemknout rádia, stiskněte ZÁBAVA"AUTO": Klávesnice se automaticky zablokuje po 20 sekundách. Odemknout rádia, stiskněte ZÁBAVA"AUTO": Klávesnice se automaticky zablokuje po 20 sekundách. Odemknout rádia, stiskněte ZÁBAVA

a ENTa ENT
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DUAL WATCH

Tato funkce umožňuje sledování 2 kanálů Vašeho výběru výběrem kanálů v rychlém sledu. 

Postup:

1. Vyberte kanál, který chcete sledovat.

2. Keep lisované PF4 Klíč pro téměř 5 sekund. 2. Keep lisované PF4 Klíč pro téměř 5 sekund. 2. Keep lisované PF4 Klíč pro téměř 5 sekund. 

3. Vyberte jiný kanál na monitoru.

4. Nyní Dual Watch je povoleno: Na displeji se zobrazí pouze dvě monito-4. Nyní Dual Watch je povoleno: Na displeji se zobrazí pouze dvě monito-4. Nyní Dual Watch je povoleno: Na displeji se zobrazí pouze dvě monito-

červené kanály a stálý „DW“ ikona. Máte-li vysílat, když je Dual Watch se aktivuje, červené kanály a stálý „DW“ ikona. Máte-li vysílat, když je Dual Watch se aktivuje, červené kanály a stálý „DW“ ikona. Máte-li vysílat, když je Dual Watch se aktivuje, červené kanály a stálý „DW“ ikona. Máte-li vysílat, když je Dual Watch se aktivuje, červené kanály a stálý „DW“ ikona. Máte-li vysílat, když je Dual Watch se aktivuje, 

komunikační zůstává blokován na tomto kanálu po dobu asi 5 sekund, aby vám 

naslouchal druhé straně. Potom začne znovu skenování dvou kanálů.

5. Chcete-li zakázat Dual Watch podržet zmáčknuté tlačítko PF4 po dobu asi 5 sekund.Chcete-li zakázat Dual Watch podržet zmáčknuté tlačítko PF4 po dobu asi 5 sekund.Chcete-li zakázat Dual Watch podržet zmáčknuté tlačítko PF4 po dobu asi 5 sekund.

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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ACTIVE BAND

Výběr kanálu může být změněn v souladu s pravidly USA, Kanady nebo mezinárodním 

předpisům.

INT (mezinárodní) - používá v Itálii a ve většině zemí světaINT (mezinárodní) - používá v Itálii a ve většině zemí světa

Spojené státy americké - používá se ve Spojených státechSpojené státy americké - používá se ve Spojených státech

UMĚT - používá v KanaděUMĚT - používá v Kanadě

Tyto pásy nechat váš transceiver pracovat správně v závislosti na oblasti, kde jste. 

! USA a může kapely: pouze pro zvláštní oblasti EU. !

Je to vaše vlastní odpovědnost za výběr správného pásma (pomocí optio- nal 

programovacího softwaru PRG-G15), jinak může dojít k rušení s jinými službami nebo 

nemusí být schopen komunikovat.

Soukromých kanálů: Tvorba programů a výběr 

jsou povoleny pouze oprávněným zákazníkům používat soukromé kanály. Pro podrobnější 

informace se obraťte na místní rádiové komunikace orgánů. Programovat soukromé kanály, je 

nutné připojit volitelný pro- gramming kit PRG-G15 nebo požádat o informace od svého prodejce.

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

tvůj ARKTICKÝ Je navržen tak, aby vám poskytl roky optimální výkon. Pokud z nějakých důvodů většinou vznikají problémy, naleznete v této kapitole, než se obrátíte na servisní středisko ve vaší oblasti.tvůj ARKTICKÝ Je navržen tak, aby vám poskytl roky optimální výkon. Pokud z nějakých důvodů většinou vznikají problémy, naleznete v této kapitole, než se obrátíte na servisní středisko ve vaší oblasti.tvůj ARKTICKÝ Je navržen tak, aby vám poskytl roky optimální výkon. Pokud z nějakých důvodů většinou vznikají problémy, naleznete v této kapitole, než se obrátíte na servisní středisko ve vaší oblasti.

ŘEŠENÍ TABLE 

Problém Možná příčina Řešení

Rádio se nezapne Baterie nejsou nabité Nabít baterie jsou zpoplatněny 

Rádio se zapne, ale nebude přijímat signály Hlasitost je příliš nízká Nastavení úrovně hlasitosti

Nelze navázat spojení s vaší osobou Nesprávná volba mořského kanálu Zkontrolujte kanál a můžete také změnit!

Recepce je rozbité a / nebo hlučný Signál je velmi slabý Držet stisknuté tlačítko PF 3 nebo snížit úroveň umlčování

Vaše strana je příliš daleko a nebo vysílač anténa je chráněna 

překážky ve směru vaší party 

Přesunout blíže k osobě a / nebo přesunout vysílač na méně stíněného 

prostoru

Ostatní uživatelé používají stejný rádiový kanál Zkontrolujte rádiový provoz na vybraném kanálu a v případě potřeby přepínat 

kanály 

ARKTICKÝ je umístěn příliš blízko k ostatním elektronickým zařízením ARKTICKÝ je umístěn příliš blízko k ostatním elektronickým zařízením 

(televize, počítač, vysílače atd.) 

Hýbat se ARKTICKÝ od těchto přístrojů Hýbat se ARKTICKÝ od těchto přístrojů Hýbat se ARKTICKÝ od těchto přístrojů 

Chybná volba skvelče úrovni Nastavte squelch na nižší úroveň 

Životnost baterie je krátká Nadměrné používání podsvícení displeje Spotřebují méně podsvícení displeje

Nadměrné používání přenosu Pokusit se snížit přenosové časy a / nebo používat Low Tx výkon 

Low Power save Změna nastavení úsporného režimu volitelným programovacím softwarem

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kanály ................................................. ......................................... 57 International generace frekvence ..... 

.................................................. ............. syntetizátor typu PLL Frekvenční rozsah (Mezinárodní skupina) 

.................... TX 156.025 - 157.425 MHz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RX 156.300 - 162.000 MHz

Impedance antény ................................................ .................................. 50 Ohm napájení ............ 

.................................................. .................. 7,4 VDC +/- 10% Provozní teplota ....................... 

.................................... od -15 ° do + 55 ° C Rozměry .... .................................................. ................ 

115x55x37 mm (HxLxD) Hmotnost (s baterií) ........................ .................................................. ........... 

230 g Pracovní cyklus ................................... ........................... TX 5%, RX 5%, Stand-by 90%

VYSÍLAČ

Výstupní výkon ................................................ .................... 1 nebo 5 Watt (volitelný) Druh modulace 

..................... .................................................. ............................ FM Zbytkový útlum hluku .................. 

.................................................. .......... 40 dB Audio zkreslení ..................................... 

.................................................. .............. 3% těsné výkon kanálu ............................... 

................................................. < 70 dB

PŘIJÍMAČ 

Citlivost @ 20dB SINAD .............................................. ............................. ≤ 0,3μV Squelch citlivost. 

.................................................. ....................................... 12dBV přilehlém kanálu odmítnutí ....... 

.................................................. .................... 70 dB Audio výstupní výkon .......................... 

.................................. 300 mW @ 10% THD Rušivé odmítnutí ......... .................................................. 

..............................- útlum hluku 40 dB Zbytková ............... .................................................. ............. 40 

dB Socket (typ Motorola) pro ext. mic / programování .............. 2,5 mm stereo jack zásuvka (typ 

Motorola) pro externí reproduktor ................... ....... 3,5mm mono jack

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ

Přímý plug-in AC / DC napájení musí být použit pro odpojení vysílač od sítě; nabíječka 

desktop musí být umístěna v blízkosti zařízení a snadno přístupná.

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače
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27 157.350 MHz 161.950 MHz

28 157.400 MHz 162.000 MHz

60 156.025 MHz 160.625 MHz

61 156.075 MHz 160.675 MHz

62 156.125 MHz 160.725 MHz

63 156.175 MHz 160.775 MHz

64 156.225 MHz 160.825 MHz

65 156.275 MHz 160.875 MHz

66 156.325 MHz 160.925 MHz

67 156.375 MHz 156.375 MHz

68 156.425 MHz 156.425 MHz

69 156.475 MHz 156.475 MHz

70 156.525 MHz

71 156.575 MHz 156.575 MHz

72 156.625 MHz 156.625 MHz

73 156.675 MHz 156.675 MHz

74 156.725 MHz 156.725 MHz

75 156.775 MHz 156.775 MHz

76 156.825 MHz 156.825 MHz

77 156.875 MHz 156.875 MHz

78 156.925 MHz 161.525 MHz

79 156.975 MHz 161.575 MHz

80 157.025 MHz 161.625 MHz

81 157.075 MHz 161.675 MHz

82 157.125 MHz 161.725 MHz

83 157.175 MHz 161.775 MHz

84 157.225 MHz 161.825 MHz

85 157.275 MHz 161.875 MHz

86 157.325 MHz 161.925 MHz

87 157.375 MHz 157.375 MHz

88 157.425 MHz 157.425 MHz

INTERNATIONAL CHANNEL (INT)

ID kanálu stanice loď

Tx frekvence Rx Frequency

01 156.050 MHz 160.650 MHz

02 156.100 MHz 160.700 MHz

03 156.150 MHz 160.750 MHz

04 156.200 MHz 160.800 MHz

05 156.250 MHz 160.850 MHz

06 156.300 MHz 156.300 MHz

07 156.350 MHz 160.950 MHz

08 156.400 MHz 156.400 MHz

09 156.450 MHz 156.450 MHz

10 156.500 MHz 156.500 MHz

11 156.550 MHz 156.550 MHz

12 156.600 MHz 156.600 MHz

13 156.650 MHz 156.650 MHz

14 156.700 MHz 156.700 MHz

15 156.750 MHz 156.750 MHz

16 156.800 MHz 156.800 MHz

17 156.850 MHz 156.850 MHz

18 156.900 MHz 161.500 MHz

19 156.950 MHz 161.550 MHz

20 157.000 MHz 161.600 MHz

21 157.050 MHz 161.650 MHz

22 157.100 MHz 161.700 MHz

23 157.150 MHz 161.750 MHz

24 157.200 MHz 161.800 MHz

25 157.250 MHz 161.850 MHz

26 157.300 MHz 161.900 MHz
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RTTE

I / RSM CTE International Srl dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti 

essenziali e alle disposizioni della Direttiva 1999/5 / CE. La Prohlášení di 

conformità si può scaricare dal sito

www.midlandeurope.com

UK / CY / M Tímto Cte International Srl prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se 

základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / 

EC. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.midlandeurope.comEC. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách www.midlandeurope.com

A / D / CH / FL Hiermit erklärt CTE INTERNATIONAL SRL, dass das Produkt zemřít 

grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 

der Richtlinie 1999/5 / EC erfüllt. Die Konformitätserklärung ist unter 

folgendem Link verfügbar:

www.midlandeurope.com

E CTE International SRL. declara, Bajo su responsabilidad, que este aparato 

cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05 / CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 9 de marzo de

1999 transpuesta a la legislación española Mediante el Real Decreto 

1890/2000, de 20 de Noviembre. La declaración de Conformidad está en 

disponible www.midlandeurope.comdisponible www.midlandeurope.com

F / LUX / CH odstavec la présente Cte International Srl deklarovat que le modèle est 

conforme aux exigences essentielles et autres dispozice pertinentes de 

la směrnice 1999/5 / EC. La déclaration de Conformité est disponible sur 

le site internet

www.midlandeurope.com

P CTE INTERNATIONAL declara que este aparelho cumpre com o disposto na 

Directiva 1999/5 / CE dělat Parlamento Europeu e dělat Conselho de 9 de 

Marco de 1999, transposta para o legislação nacional Pelô Decreto-Lei n.º 

192/2000, de 18 de Agosto. Declaração de Conformidade está disponível 

žádný sitio na Internet em www.midlandeurope.comžádný sitio na Internet em www.midlandeurope.com

GR Με το παρών, η Cte International Srl δηλώνει οτι si bezplatný όνομα του μοντέλου 

συμμορφώνεται ως προς τις βασικές απαιτήσεις DHE άλλες σχετικές διατάξεις του 

Κανονισμού 1999/5 / ES. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

www.midlandeurope.com

NL Hierbij verklaard CTE INTERNATIONAL SRL dat dit model (-naam) voldoet aan 

de essentiële Eisen en Andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5 / EG. De 

verklaring van conformiteit je beschikbaar op de stránkách www.midlandeurope.comverklaring van conformiteit je beschikbaar op de stránkách www.midlandeurope.com

BÝT CTE INTERNATIONAL Srl verklaart Dat het produkt 

overeenstemt setkal de voorschriften en Andere bepalingen van de richtlijn 1999/5 

/ EC. De conformiteitsverklaring je voorhanden op de stránkách www.midlandeurope.com/ EC. De conformiteitsverklaring je voorhanden op de stránkách www.midlandeurope.com

PL CTE International Srl deklaruje, ze ten model, jest zgodny z wymaganiami 

zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 / EC. 

Deklaracja Zgodności žertu dostepna na Stronie www.midlandeurope.comDeklaracja Zgodności žertu dostepna na Stronie www.midlandeurope.com

RO CTE International Srl declara ca acest modelu este v conformitate cu cerintele 

esentiale Si alte prevederi pivo Directivei 1999/5 / EC. Declaratia de 

confomitate este disponibila si pe site-ul

www.midlandeurope.com.

BG С настоящото CTE INTERNATIONAL SRL декларира, че продукта е в съответствие 

с основните изисквания и съответните модификации на Директива 1999/5 / EC. 

Декларацията за съвместимост е налична на сайта: www.midlandeurope.comДекларацията за съвместимост е налична на сайта: www.midlandeurope.com

N CTE INTERNATIONAL Srl erklærer na produktet er já 

overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante betingelser i 

Direktivet 1999/5 / EF. Samsvarserklæringen finnes tilg jengelig på nettstedet www.midlandeurope.comDirektivet 1999/5 / EF. Samsvarserklæringen finnes tilg jengelig på nettstedet www.midlandeurope.com

DK Hermed erklærer Cte International Srl v dette apperat er i overensstemmelse 

med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5 / EF. 

Overensstemmelseserklæringen findes på webstedet www.midlandeurope.comOverensstemmelseserklæringen findes på webstedet www.midlandeurope.com

SE CTE INTERNATIONAL Srl förkunnar att PRODUKTEN 

överensstämmer med de väsentliga Kraven och 

övriga bestämmelser já direktiv 1999/5 / EG. Denna

försäkran om överensstämmelse Finové på webbplatsen 

www.midlandeurope.com

PLOUTEV CTE INTERNATIONAL Srl vakuuttaa, että tuote täyttää direktiivin 1999/5 / EY 

asettamat olennaiset vaatimukset ja muut ASIAA koskevat määräykset. 

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus na saatavilla www.midlandeurope.com -verkkosivuilla.Vaatimuksenmukaisuusvakuutus na saatavilla www.midlandeurope.com -verkkosivuilla.Vaatimuksenmukaisuusvakuutus na saatavilla www.midlandeurope.com -verkkosivuilla.

HR CTE International Srl ovime izjavljuje da je ime ovog MODELA u suglasnosti 

sa bitnim zahtjevima te ostalim relevantnim odredbama Propisa 1999/5 / EC. 

Vajíčka Izjava o suglasnosti JE Dostupná na web Stranici www.midlandeurope.com.Vajíčka Izjava o suglasnosti JE Dostupná na web Stranici www.midlandeurope.com.

ES Käesolevaga kinnitab Cte International Srl selle mudeli 

vastavust  direktiivi 1999/5 / EC  olulistele nõuetele 

ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon na kättesaadav 

veebilehel www.midlandeurope.comveebilehel www.midlandeurope.com

LT CTE International patvirtina, kad SiS modelis atitinka visus esminius 

direktyvos 1999/5 / EC bei su ja susijusių dokumentu 
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reikalavinus.Atitikties deklaracija yra pateikiama internetinėje svetainėje www.midlandeurope.comreikalavinus.Atitikties deklaracija yra pateikiama internetinėje svetainėje www.midlandeurope.com

LV CTE INTERNATIONAL Srl deklarē, ka produkts atbilst pamatprasībām un 

citiem ar do saistītajiem Direktīvas 1999/5 / EK noteikumiem. Atbilstības 

deklarācija ir pieejama mājas Lapa:

www.midlandeurope.com

SK Týmto Cte International Srl prehlasuje, ZE TENTO názov modelu JE V zhode tak 

základnými požiadavkami na ďalšími príslušnými ustanoveniami Směrnice 1999/5 

/ ES. VYHLÁSENIE o zhode je k dispozícii na webových stránkach www.midlandeurope.com/ ES. VYHLÁSENIE o zhode je k dispozícii na webových stránkach www.midlandeurope.com

SL CTE International Srl deklarira da je ta modelovat skladen z bistvenimi zahtevami 

v drugimi relevantnimi določili EU Direktive 1999/5 / EC. Deklaracija o skladnosti

JE na voljo na spletni strani 

www.midlandeurope.com

CZ CTE INTERNATIONAL SRL prohlašuje, ZE výrobek JE V souladu s 1999/5 / ES. 

Prohlášení o shodě JE k dispozici na webových stránkách www.midlandeurope.comProhlášení o shodě JE k dispozici na webových stránkách www.midlandeurope.com

H Mi, je CTE International Srl. saját felelősségre kijelentjük, hogy eZEN 

elnevezésű termék megfelel az 1999/5 / EC alapvető követelményeinek 

és Různé releváns előírásoknak. megfelelőségi

nyilatkozat elérhető weboldalunkon 

www.midlandeurope.com  Cimen.www.midlandeurope.com  Cimen.

SAR

I / RSM Důležité: L'apparato deve essere utilizzato ad una distanza superiore 20 Důležité: L'apparato deve essere utilizzato ad una distanza superiore 20 

cm dal corpo

UK / CY / IRL / M Důležité: Zařízení musí být použity ve větší vzdálenosti UK / CY / IRL / M Důležité: Zařízení musí být použity ve větší vzdálenosti UK / CY / IRL / M Důležité: Zařízení musí být použity ve větší vzdálenosti 

než 20cm od těla.

A / D / CH / FL Wichtig: Bei Verwendung des Gerätes muss ein Abstand von mehr als 20 cm Wichtig: Bei Verwendung des Gerätes muss ein Abstand von mehr als 20 cm 

zum körper eingehalten werden.

BÝT Belangrijk: De apparatuur moet gebruikt Worden op een afstand van het lichaam Belangrijk: De apparatuur moet gebruikt Worden op een afstand van het lichaam 

die groter je dan 20cm

BG ВАЖНО: Оборудването трябва да се използва на дистанция не по-малка от 20 см ВАЖНО: Оборудването трябва да се използва на дистанция не по-малка от 20 см 

от тялото.

CZ Důležité: ZAŘÍZENÍ nesmí Být používáno ve vzdálenosti mene nez 20 cm od Důležité: ZAŘÍZENÍ nesmí Být používáno ve vzdálenosti mene nez 20 cm od 

Těla.

DK Vigtigt: Udstyret skal skal være mindst 20cm fra Kroppen pod anvendelseVigtigt: Udstyret skal skal være mindst 20cm fra Kroppen pod anvendelse

E El equipo Debe usarse una distancia superior 20 cm del cuerpo. 

EST Markus: Seade tuleb kasutada kaugemal kui 20 cm kehastMarkus: Seade tuleb kasutada kaugemal kui 20 cm kehast

F / LUX / CH Důležité: l'appareil doit être utilisé à une vzdálenost supérieure à 20 cm du corps. Důležité: l'appareil doit être utilisé à une vzdálenost supérieure à 20 cm du corps. 

PLOUTEV Důležité: Laitetta na käytettävä etäisyydellä Yli 20cm kehostaDůležité: Laitetta na käytettävä etäisyydellä Yli 20cm kehosta

GR Σημαντικό: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη Σημαντικό: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη 

των 20cm από το σώμα σας.

HR Važno: Oprema se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm od tijelaVažno: Oprema se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm od tijela

U Důležité! Használat közben győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább 20cm-re se Důležité! Használat közben győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább 20cm-re se 

testétől dodávku.

JE Búnaðurinn verður AD nota í fjarlægð sem er meiri en 20cm úr líkamanum

LT svarbu: Įranga turi būti naudojama ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo svarbu: Įranga turi būti naudojama ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo 

Kuno.

LV Aparāts jāizmanto attālumā na Více Neka 20 cm ne organisma

N Důležité: Apparatet MA brukes i en avstand på mer ENN 20cm fra KroppenDůležité: Apparatet MA brukes i en avstand på mer ENN 20cm fra Kroppen

NL Belangrijk: Het apparaat moet op een afstand van minimaal 20 cm van het Belangrijk: Het apparaat moet op een afstand van minimaal 20 cm van het 

lichaam gebruikt Worden.

P Důležité: O Equipamento tem de ser usado s UMA značkou distancia dělat corpo vyšší o Důležité: O Equipamento tem de ser usado s UMA značkou distancia dělat corpo vyšší o 

20 cm.

PL Uwaga: Urządzenie podczas pracy nie może się znajdować bliżej niż 20 cm od Uwaga: Urządzenie podczas pracy nie może się znajdować bliżej niż 20 cm od 

Ciała.

RO Důležité: produsul trebuie utilizat la o distanta mai mare de 20cm fata de Důležité: produsul trebuie utilizat la o distanta mai mare de 20cm fata de 

corp.

SE Viktigt: Apparaten mistry användas på ett avstånd AV mer Nehodnoceno 20 cm från Viktigt: Apparaten mistry användas på ett avstånd AV mer Nehodnoceno 20 cm från 

Kroppen

SK Dôležité:  Pri pouziti prístroja Musi byť dodržaná minimálna vzdialenosť od Dôležité:  Pri pouziti prístroja Musi byť dodržaná minimálna vzdialenosť od 

tela 20 cm!

SL Pomembno: Napravo se mora uporabljati vsaj 20 cm oddaljeno od človeškega Pomembno: Napravo se mora uporabljati vsaj 20 cm oddaljeno od človeškega 

telesa
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• Informazione agli Utenti: i Sensi dell'art. 13 del relevantní legislativní 25 luglio 2005, n.151 „Attuazione Informazione agli Utenti: i Sensi dell'art. 13 del relevantní legislativní 25 luglio 2005, n.151 „Attuazione 

delle Direttive 2002/95 / ES, 2002/96 / CE e 2003/108 / ES, relativní alla riduzione Dell'uso di 

sostanze pericolose nelle appa- recchiature ELETTRICHE ed ELETTRONICHE, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti“. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il 

pro- Dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente Dagli altri rifiuti. 

L'utente Dovra, Pertanto, conferire l'apparecchiatura Giunta jemná vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 

dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di Tipo equivalente, v Ragione di uno uno. L'adeguata 

raccolta differenziata per l'Avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 

trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce reklamní evitare Možnost 

zajistit effetti negativi sull'ambiente e kopyšník pozdrav e favorisce il riciclo dei MATERIALI di cui è 

composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del Pro- Dotto da parte dell'utente Comporta 

l'Applicazione delle sanzioni amministrative di CUI al dlgs. č.22 / 1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. 

č.22 / 1997).

• Všechny články zobrazují tento symbol na těle, obalu nebo návodu k použití stejné, nesmí 

být vyhozeny do běžných popelnic na likvidaci, ale přivedl do specializovaných center pro 

likvidaci odpadu. Zde jsou různé materiály vydělí vlastnostmi a recykluje, čímž významně 

přispívají k škodami na ronmental ochranu.

• Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchanweisung Dieses Symbol tragen, dürfen 

nicht v den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen gesonderten Sammelstellen 

abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, 

um einen Beitrag zum UMWELTSCHUTZ zu Liefern, wiederverwertet.

• Todos los que Artículos exhiban este Simbolo en el cuerpo del Producto, en el Embalaje o en el 

manuální de instrucciones del mismo, ne Deben ser desechados Junto Los residuos Urbanos 

normales sino que Deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En estos 

Centros, los materiales sobě dividirán en báze Sus VLASTNOSTI y Seran reciclados, para así 

Výkon contribuir de MA-nera Důležité la Proteccion y conservación del medio ambiente.

• Tous les články présentant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel d'využití de Celui-ci 

ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais être amenés dans des center de 

traitement spécialisés. La, les différents MATÉRIAUX seront séparés par caractéristiques et 

recykluje, permettant Ainsi de contribuer à la ochrana de l'environnement.

• Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο 

χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται 

στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υκλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος.

stažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávačestažen z www.Manualslib.com manuály vyhledávače

http://www.manualslib.com/


Prodotto o importato da: 

CTE INTERNATIONAL srl 

Přes. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

www.midlandeurope.com 

L'uso di questo prodotto può essere soggetto restrizioni Nazionali. 

Prima Dell'uso leggere attenta- mente le UTASÍTÁSA. Se il 

prodotto contiene Baterie: non gettare nel fuoco, non disperdere 

nell'ambiente dopo l'uso, usare Gli appositi contenitori per la 

raccolta.

Vyráběné nebo dovážené podle: 

CTE INTERNATIONAL srl 

Přes. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia Itálie Imported 

by:

ALAN - NEVADA UK 

Jednotka 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants. 

P06 1TT - Velká Británie 

www.nevada.co.uk 

Použití tohoto vysílače mohou podléhat národním res tri roti. Použití tohoto vysílače mohou podléhat národním res tri roti. Použití tohoto vysílače mohou podléhat národním res tri roti. 

pečlivě Před instalací a použitím si přečtěte návod. V případě, 

že výrobek obsahuje baterie: neházejte baterii do ohně. 

Rozptýlit po použití vyhodit do vhodných nádob.

Importado por: 

ALAN KOMUNIKACE, SA 

C / Cobalt, 48 - 08.940 Cornellà de Llobregat (Barcelona 

- España) Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155 

www.midland.es 

El uso de este equipo puede estar sujeto la obten- návrhu Komise de la 

correspondiente Autorización administrativa. Lea atentamente las 

instrucciones antes de USAR el Equipo. Si el Producto contiene Pily o 

baterias no las pneumatika al fuego ni las disperzní en el ambiente 

despues de su uso, utilice Los CONTENEDORES apropiados para su 

reciclaje. Vertrieb durch:

ALAN ELECTRONICS GmbH 

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland 

www.alan-electronics.de 

Die Benutzung dieses Handfunkgerätes ist von den 

landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung 

Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien 

beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien Niemals 

inů offene Feuer Werfen und nur v dafür vorgesehene 

Sammelbehälter entsorgen.

WWW.MIDLANDEUROPE.COM |
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