
FREE TALKER
MODEL F-618

Informace o výrobku
 TV PRODUCTS CZ tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními 
požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. 
(resp. Směrnice 1999/5/ES).

Údržba přístroje

Dodržujte následující pokyny.
- Chraňte přístroj před jakýmkoli mechanickým poškozením.
- Udržujte přístroj mimo prašné prostory.
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroj před působením extémních teplot.

Charakteristika

- Komunikace zdarma
- Dosah až do 3 km 
- Frekvence 446,00625-446,09375 MHz
- 8 kanálů
- 38 CTCSS sub-kanálů
- 8 vyzváněcích tónů
- vyhledávání a monitoring kanálů 
- tlačítko pro uzamčení kláves
- tón zapnutí/vypnutí
- potvrzovací tón
- LCD displej
- konektor pro sluchátka s mikrofonem
- spona na pásek

Popis vysílačky

1. Spínač (zapnuto/vypnuto) se světelným indikátorem
2. Tlačítko pro Menu
3. Tlačítko následující kanál/zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko předchozí kanál/snížení hlasitosti
5. Vestavěný mikrofon
6. Tlačítko PTT - pro hovor
7. Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů
8. Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka
9. Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonem
10. Kryt přihrádky pro baterie
11. Anténa
12. displej LCD
13. Vestavěný reproduktor
14. Odnímatelná spona na pásek
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LCD displej

ICON 1 Širší volba kanálu: číslo komunikačního kanálu - od 1 do 8
ICON 2 Indikátor uzamčení tlačítek: ikonka se zobrazí, pokud jsou klávesy uzamčené
ICON 3 Užší volba kanálu (CTCSS): číslo CTCSS tónu pro daný sub-kanál - od 1 do 38
ICON 4 Kontrolka stavu nabití baterií
ICON 5 Indikátor skenování/vyhledávání kanálů
ICON 6  VOX indikátor: funkce umožňuje hands-free konverzaci při připojení externích 

sluchátek s mikrofonem
ICON 7 Indikátor úsporného režimu
ICON 8 Indikátor zapnutí zvukové signalizace při stlačení tlačítek
ICON 9 Indikátor zapnutí zvukové signalizace potvrzení příjmu („rozumím“)

Instrukce k použití

Instalace baterií
1. Stlačte zámek krytu přihrádky na aku-blok baterií (10).
2. Vložte aku-blok baterií. Dbejte na správnou polaritu.

Spínač On/Off (zapnuto/vypnuto) (1)
Stlačte a podržte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin. Ozve se potvrzující tón a rozsvítí se světla u disple-
je -  vysílačka je zapnuta.
Vypnutí vysílačky - stlačte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin.

Tlačítko Menu (2)
Tlačítko pro práci s menu, umožňuje změnit nastavení různých parametrů jako kanály, sub-kanály, 
VOX, atd..
 
Nastavení hlasitosti (3,4)
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko + (3), pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko - (4). Na displeji 
se zobrazí číslo úrovně hlasitosti v rozsahu od 1-8 (ICON 1).

Tlačítko PTT (6)
Pokud chcete hovořit do vysílačky, stlačte a držte tlačítko PTT (6) po dobu Vašeho hovoru. Vysílač-
ku držte tak, aby vestavěný mikrofon (5) byl od Vašich úst vzdálen cca 3-5 cm. Po ukončení Vašeho 
hovoru uvolněte tlačítko PTT, abyste umožnili příjem signálu z vysílačky druhého účastníka, protože 
signál nelze zároveň přijímat i vysílat. Při stlačení a držení tlačítka PTT zároveň svítí červené světlo 
spínače (1). Komunikovat můžete s vysílačkou, která je nastavená na stejný kanál jako Vaše vysílačka.
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Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů (7)
Pomocí tlačítka si můžete ověřit aktivitu na aktuální frekvenci před spojením. Stlačte a podržte 
tlačítko (7), uslyšíte jak moc je spojení rušeno. Nevysílejte, pokud slyšíte konverzaci. Tato funkce je 
užitečná, pokud používáte vysílačku na velkou vzdálenost.

Indikátor skenování/vyhledávání kanálů (ICON 5)
Funkce umožňuje automaticky skenovat/monitorovat všechny aktuální signály. V průběhu monito-
rování můžete signál příjímat i vysílat. Jakmile je signál přijat, skenování se  přeruší a po 5 vteřinách 
se opět funkce skenování obnoví.
Poznámka: Během skenování není funkční tlačítko MENU (2). Používání této funkce snižuje život-
nost baterií.

Funkce skenování:
-    stlačte tlačítko (7) na displeji se zobrazí ikonka (ICON 5). Na displeji se zobrazují čísla skenovaných 

kanálů (1-8) - probíhá vyhledávání signálu. Pokud není žádný signál monitorován a vy chcete 
vysílat, stlačte tlačítko PTT, po uvolnění tlačítka PTT se automaticky obnoví funkce skenování. Pro 
návrat do normálního režimu stiskněte tlačítko (7), ikonka (ICON 5) zmizí z displeje.

Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka (8)
Vysílačka má 8 různých melodií pro oznámení příchozího hovoru.

Pro výběr Vaší oblíbené melodie:
-    Stlačte tlačítko MENU 3-krát. Na displeji se zobrazí CA (vpravo nahoře) a zároveň se rozbliká číslo 

od 1 do 8. Pomocí tlačítek + (3) a - (4) se budete přepínat mezi jednotlivými melodiemi. Stlačte 
tlačítko PTT pro potvrzení výběru. Stlačte tlačítko pro prozvonění (8) 
pro prozvonění 2. účastníka.

Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonem (9)
Vysílačku můžete používat také se zapojenými externími sluchátkami s mikrofonem.

Volba kanálu pro komunikaci (3,4)
Zvolit můžete jakýkoli z 8 kanálů. Stiskněte tlačítko MENU (2) a pomocí tlačítek + (3) a - (4) volíte 
následující/předchozí číslo kanálu.

Indikátor uzamčení tlačítek (ICON 2)
Uzamčení tlačítek zabrání náhodnému stisknutí tlačítek, změně nastavených parametrů. Stiskněte 
a podržte tlačítko MENU (2) po dobu 2 vteřin pro uzamčení tlačítek. Stejným postupem odemkněte 
tlačítka. V režimu „uzamčení tlačítek“ budou aktivovány nadále všechna tlačítka kromě MENU (2), 
MON (7) a PTT (6). Pokud jsou tlačítka uzamčená, objeví se na dispeji ikona (ICON 2).

Volba CTCSS sub-kanálů (ICON 3)
Systém CTCSS nabízí 38 podkanálů. Funkce umožňuje využívat kódované potlačené tóny uvnitř 
hlavního kanálu a umožňuje Vám komunikovat s 2. účastníkem na stejném hlavním kanálu použí-
vající stejný sub-kanál. (Odfiltrují se nežádoucí přenosy mimo stejný kódovaný potlačený kanál.) Pro 
každý z 8 kanálů můžete zvolit jeden z 38 sub-kanálů.
Změna sub-kanálu CTCSS:
Stiskněte tlačítko MENU 2-krát, číslo sub-kanálu (menší) se rozbliká na dispeji. Stiskem tlačítek + (3) 
a - (4) navolte požadované číslo sub-kanálu. Stlačte PTT pro potvrzení volby. Režim CTCSS můžete 
vypnout navolením čísla „sub-kanálu“ 0 (ICON 3).
Poznámka: Pro komunikaci s druhou vysílačkou musí být obě vysílačky zapnuty na shodném sub-
-kanálu. Pro komunikaci s vysílačkami, které nemají systém CTCSS, přepněte vysílačku na shodný 
kanál a jako „sub-kanál“ navolte 0. Systém CTCSS neumožňuje znemožnění odposlechu. Systém 
umožňuje pouze potlačení všech rušení na daném sub-kanálu.
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Volba režimu funkce VOX (ICON 6)
Funkce umožňuje hands-free komunikaci s připojenými sluchátky s mikrofonem. Vysílačka detekuje 
hlas a okolní zvuky bez nutnosti stláčení tlačítka PTT.
Pro přepnutí vysílačky do režimu VOX:
- stlačte tlačítko MENU (2) 4-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka VOX (ICON 6). Stlačte tlačítko 
+ (3) nebo - (4)  pro potrzení výběru VOX On. Nastavte citlivost 1-3 VOX - stlačte tlačítko PTT pro 
povrzení VOX. Na displeji se zůstane zobrazeno VOX (ICON 6). VOX zrušíte volbou 0.

Zvuk tlačítek On/Off (ICON)
Nastavení zapnutí zvuku tlačítek:
- stiskněte tlačítko MENU (2) 5-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka (ICON 8). Stiskněte tlačítko 
+ nebo - pro výběr volby zvuk tlačítek On/Off. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko PTT. Při zapnutí 
zvuku tlačítek na displeji zůstane zobrazena ikonka (ICON 8).

Dosah
Dosah vysílaček je až 3km. Efektivní dosah se mění v závislosti na prostorových podmínkách.

            1    2         3

1. Maximální dosah - rovná plocha bez překážek, otevřený prostor.
2. Překážky jako stromy, budovy, atd. snižují dosah vysílačky.
3. Kopcovitý terén také snižuje dosah vysílačky.

Upozornění
Před zapojením do el. sítě vždy zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku nabíječky v souladu 
se zdrojem elektrického proudu.
Baterie a adaptér nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místech zajišťujících jejich 
recyklaci.
Vždy odpojte nabíječku z el. sítě, pokud ji právě nepoužíváte.
Nepoužívejte přístroj ve vlhku, mokru.
Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.

Provoz rádiového vysílacího zařízení je volný v celé EU.
V České republice je možný na základě všeobecného oprávnění číslo VO - R/3/07. 2007 - 13.
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Informace o výrobku

Prohlášení o shodě

 TV PRODUCTS CZ tímto prohlašuje, že tento výrobek - MODEL F-618 je ve shodě 
se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. 
(resp. Směrnice 1999/5/ES). Prohlášení o shodě v plném znění najdete na našich wwwstrán-
kách (www.tvproducts.cz)

       IM - 26-02-2009-1.vydání


