
Návod k použití – bezpe čnostní informace k radiostanici 
 
 
Vážení zákazníci,  
Věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním a dalším pokynům pro ovládání a péči 
o radiostanici. 
 

 
 

 
 
 Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic ohledně  
elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami,  
odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.  
 
 
 
 
 



Na přístrojí nesmějí být prováděny změny a tento přístroj smí být dále používán pouze 
s určenou anténou. Nesmíte provádět žádné zásahy na zvýšení vysílacího  výkonu nad rámec 
určený zákonem. 
 
Tato vysílačka nevyzařuje žádná škodlivá (nebezpečná) elektromagnetická pole  
(rušení) a přijímá všechny signály i s možným rušením. 
 
Rradiostanice je vybavena vysílačem a přijímačem. Stisknutím tlačítka „PTT“  
(tlačítko vysílání) a jeho podržením přepnete radiostanici do režimu vysílání. Po  
uvolnění tohoto tlačítka (nebude-li toto tlačítko stisknuté) je stanice trvala přepnuta do  
režimu příjmu (v tomto režimu příjmu můžete poslouchat sdělení svého partnera).  
 
Radiostanice a její konstrukce splňuje mezinárodní normy a směrnice ohledně  
elektromagnetického smogu (zatížení lidského organismu elektromagnetickým zářením  
ve vysokofrekvenčním pásmu).  
 
 
PMR radiostanice 
 
V případě radiostanic PMR používejte pouze k přístroji připevněnou anténu - podle 
evropských norem nelze používat v tomto pásmu jiné antény a zvyšovat vysílací výkon. Při 
používání vysílačky se nedotýkejte její antény (nedržte ji v ruce).  
  
 
 
CB radiostanice  
 
Tuto stanici můžete používat v automobilu nebo ji použít jako pevnou domácí radiostanici. 
Mezi důležitá hlediska pro výběr místa montáže radiostanice v automobilu patří následující 
skutečnosti:  
• Radiostanice a její používání nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost silničního 
provozu.  
• Ovládací prvky (tlačítka, mikrofon) musejí být snadno dosažitelné.  
• V okolí radiostanice musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, aby nedocházelo při 
vysílání k jejímu přehřívání.  
• Radiostanice nesmí být vystavena přímému dopadu slunečního záření.  
Zajistěte, aby byl dobře viditelný displej (LED) radiostanice. Při přímém dopadu slunečních 
paprsků na displej dochází ke  
značnému snížení jeho čitelnosti. Před konečnou montáží radiostanice vyzkoušejte její 
nejlepší možné umístění. K připevnění  
stanice použijte přiložený montážní třmen, který Vám umožní rychlou a snadnou montáž 
(nebo demontáž) radiostanice na  
různých místech Vašeho automobilu.  
Připojení antény  
Do zdířky „ANT“ na zadní straně radiostanice zapojte konektor (typ „PL259“) anténního 
(koaxiálního) kabelu.  
Nesprávně provedené připojení antény může značně snížit dosah radiostanice. Abyste zajistili 
bezvadné spojení anténního  
kabelu s radiostanicí, utáhněte pevně převlečnou matici konektoru kabelu. Zajistěte rovněž 
bezvadné spojení kabelu s patou  

(držákem) antény. Anténní zařízení (není součástí dodávky), je třeba dobře přizpůsobit 
parametrům radiostanice, neboť jinak  
dochází při vysílání k odrazu a nikoliv k vyzáření celého vysílacího výkonu. Toto způsobí 
značné snížení dosahu radiostanice.  
Budete-li mít možnost použít měřič stojatých vln, proveďte přizpůsobení délky antény na 
minimální poměr stojatých vln.  
 
Námořní a lodní (Marine) radiostanice 
Na tyto radiostanice se vztahují další národní i mezinárodní předpisy! Prostudujte si 
příslušnou legislativu před použitím radiostanice! 
  
Další bezpečnostní předpisy  
Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! 
Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, 
úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním 
bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.  
  
• Tato radiostanice vyzařuje při vysílání elektromagnetická vysokofrekvenční pole. Dejte 
prosím pozor na bezpečnou vzdálenost  
umístění antény.  
• Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a 
nesmějí být prováděny žádné změny v  
jeho zapojení.  
• V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají 
elektrických zařízení a provozních  
prostředků.  
• Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny. Pokud by se do vnitřku radiostanice dostala 
voda nebo jiná kapalina, odpojte ji od  
napájení a obraťte se na odborný servis.  
• Dopad přímého slunečního záření může ovlivnit (znemožnit) čitelnost displeje stanice.  
• Pokud si nebudete vědět rady, jak radiostanici používat a v návodu k obsluze nenajdete 
potřebné informace, spojte se prosím s  
naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného 
odborníka.  
• Dejte prosím pozor na to, že jako řidič motorového vozidla musíte při používání 
radiostanice v automobilu dodržovat platné  
předpisy pro silniční provoz. V tomto případě je nutné požívat při jízdě vhodné zařízení 
„hands-free“ (obě Vaše ruce musejí  
zůstat volné).  
• Při montáži radiostanice do automobilu dodržujte pokyny, které uvádí výrobce automobilu.  
• Vypněte radiostanici vždy v místech, která jsou opatřena varovnými nápisy a upozorněními 
ohledně zákazu požívání  
bezdrátových (mobilních) telefonů a vysílaček.  
• Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří tak do dětských rukou. Za přítomnosti děti 
buďte zvláště opatrní.  
• Vyhrazujeme si právo na změny v technických údajích a na změny provedení přístroje bez 
předchozího upozornění.  
 
 
 


