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1 Příprava přístroje k provozu Vyzváněcí tón 2 Spuštění 
Můžete poslat jiným stanicím na stejném kanálu v dosahu 
vyzváněcí tón, na znamení že s nimi chcete komunikovat. 

Potřebujete čtyři baterie 1.5 V AAA/LR03 pro každý 
přístroj. 
 
Odejmutí spony na pásek 
 

                                     
Vložení baterií 
 
 
 
 

 

                                      
Nasazení páskové spony 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapnutí a vypnutí 

středí a terénu. Nejvyšší je 
) v otevřeném terénu, bez 
 nebo budovy.  Nepoužívejte 2 
sou od sebe blíže než 1,5 

Stiskněte a uvolněte tlačítko CALL 
Po dobu asi 3 sekund uslyšíte vyzváněcí 
tón a bude svítit kontrolka vysílání. 

 

Zapnutí – stiskněte a
držte tlačítko ON/OF
dokud se nerozsvítí 
displej 
Vypnutí - stiskněte a
držte tlačítko ON/OF
dokud displej nezhasn
Pokaždé uslyšíte 

Vložte nehet 
za zoubek Baterie se lépe vkládají 

bez nasazené páskové 
spony. 
 
 
Odehněte zoubek dopředu 
(směrem od přístroje) pro 
uvolnění spony. Pak 
páskovou sponu 
vytáhněte. 

 
Vytáhněte 
sponu na 
pásek 

Podsvícení displeje 

 
Podsvícení zapnete a 
vypnete  krátkým stis
tlačítka ENTER 

2 jemným 
zatlačením vložte 
čtyři baterie 

1 Otevřete zajištující 
západku a sejměte kryt 
baterií. 

 
Životnost baterií 
SMR200 je vybaven funkcí  šetření b
umožňuje delší životnost baterií. Ale
přístroj nepoužíváte, je nejlepší ho vy
se ušetřily baterie. Také zjistíte, že ba
déle, pokud ponecháte podsvícení dis
vypnuté. 

Ujistěte se, že kladné a 
záporné konce baterií 
jsou umístěny dle obr. 

 
Ovládání hlasitosti 

Pro nastavení hlasitosti t
tlačítka se šipkou nahoru
Úroveň hlasitosti je znáz
čárkami na displeji. 
Hlasitost je možno změn
provozu, nebo v klidové
(zapnuto, ale nepoužíván Zasuňte sponu do 

drážky směrem 
dolů dokud 
nezacvakne 

 
 
Bezpečnostní upozornění 
DÚLEŽITÉ 
 
• Pokud používáte zařízení hands-fr

ochrany Vašeho sluchu nepouštějt
na plný výkon. 

Upozornění 
• Nezkoušejte dobíjet alkalické baterie 
• S použitými bateriemi nakládejte opatrně-  nikdy    

se nepokoušejte je spálit, ani je nevystavujte žáru či 
propíchnutí 

• Pokud nebudete Váš SMR200 používat několik 
týdnů -  vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku 
koroze-tvorných látek 

• Pokud displej ukazuje nízkou hladinu nabití baterií, 
vyměňte najednou všechny  čtyři baterie. 

• Neponechávejte v přístroji vybité baterie – mohou 
vytéci. 

 

• Pro minimalizaci vystavení se záře
držte přístroj alespoň 5 cm od hlav

• Nikdy nepoužívejte Váš SMR200 
• SMR200 je vlhkotěsný.  Ale poku

nebezpečí vystavení vlhkosti – vlo
do plastikového sáčku – je možno
i přes sáček.  

• Pokud Váš SMR200 navlhne, vyp
vyjměte baterie. Vysušte  přihrádk
a ponechte jej několik hodin otevř
Nepoužívejte přístroj, dokud nebu
kompletně vysušen. 
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3 Používán
mobilní rad
Rozsah vysílání 
Dosah závisí na  pro
dosahován (až 3km,
překážek jako kopce
radiostanice pokud j

 
F 
metru. Mohlo by dojít k interferencím. 

 

Jakákoliv radiostanice v dosahu naladěná 
na stejný kanál uslyší vyzváněcí tón a 
může se rozhodnout s Vámi navázat relaci. 
Také můžete použít vyzváněcí tón na 
konci vysílání jako signalizaci, že jste  
ukončil mluvení.

 
F 
e 

!  Radiostanice vysílá ve veřejně přístupném 
občanském pásmu – při vysílání se vždy 
identifikujte, protože na dané frekvenci mohou 
komunikovat jiní lidé. 
  
Přepínání kanálů Režim hlasem aktivovaného vysílání VOX (voice-

activated transmission) Radiostanice má 8 kanálů, číslovaných 1 až 8. Pro 
komunikaci s ostatními uživateli radiostanice 
v dosahu, musíte mít všichni své radiostanice 
naladěny na stejný kanál. 

knutím  
V režimu VOX bude Vaše stanice vysílat vždy, když 
detekuje Váš hlas (nebo jiný hluk), aniž by jste stisknuly 
tlačítko TALK. Tuto funkci můžete využít například 
pokud používáte soupravu hands-free. (viz druhá strana). 

 

Jednou stiskněte tlačítko MENU 
Na displeji bude blikat číslo  
navoleného kanálu 
Šipkami nahoru a dolu navolte 
kanál, který chcete. 
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka 
ENTER 

Úroveň citlivosti funkce VOX je znázorněna čárkami na 
displeji. Na nejvyšší úrovni (nejvíce čárek), bude stanice 
přijímat jemné zvuky (včetně šumu v pozadí), na nejnižší 
úrovni bude přijímat jen silné zvuky. 

aterií, která 
 pokud 
pnout, aby 
terie vydrží 
pleje 

 
Zapnutí a vypnutí režimu VOX: 
Čtyřikrát stiskněte tlačítko MENU 
Na displeji bliká „VOX“ a je zobrazena 
aktuální úroveň citlivosti 
 
Šipkami nahoru a dolů nastavíte úroveň 
citlivosti. 
 
Pokud opakovaně stisknete šipku dolů, až 

ice vysílá „jednosměrně“ -  
 přijímat  vysílání 

iskněte  
 a dolu. 
orněna  

it buď z
m režimu
o)  
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Vysílání a příjem 

! Poznámka: Radiostan
když vysíláte, nemůžete

a 
 

 
Vysílání pro jiného už

Stiskněte1
 všechny čárky „citlivosti“ zmizí, vypnete 
režim VOX a nápis VOX zmizí z displeje. 
 
Stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte 
nastavení. Dokud je stanice v režimu 
VOX, je nápis VOX stále na displeji. 

 
 

tak aby svítila kontrolka  vysíláni 
Jasně hovořte do mikrofonu, 
normálním tónem – nekřičte 
Po skončení mluvení uvolněte 
tlačítko TALK 

 
mu 
st 

Pro poslouchání jiné stanice  
se ujistěte, že netisknete tlačítko TALK Používání (náhlavní) soupravy hands-free 
Pokud je na displeji BUSY – hovoří druhá osoba. 
Nevysílejte dokud neukončí svoji relaci. 

 
ní, 

Do zásuvky v horní části SMR200 je možno připojit 
hands-free soupravu (není součástí balení). Při používání 
hands-free soupravy můžete pro vysílání využít režimu 
VOX, ale pokud Vám toto nebude vyhovovat, můžete 
režim VOX vypnout a pro vysílání stisknout tlačítko 
TALK. 

 
y 

Sledování navoleného kanálu roj 
ívat Obvykle  SMR200 nesleduje velmi slabé signály. 

Ale je možné sledovat všechny zvuky na frekv. 
Stiskněte a uvolněte tlač. MONI
Vaše stanice bude sledovat 
všechny signály na daném kanálu, 
včetně šumu v pozadí. Sledování 
bude trvat asi 20 sekund, i přes 
zmáčknutí a uvolnění  tl. MONI  

 
 
rie 
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Používání osobní mobilní 
radiostanice, pokračování 
 
Prohledávání kanálů 
Pokud je zapnuta funkce SCAN, 
všech osm kanálů dokud nenalezn
vysílá. 

 
 
Sledování dvou kanálů najedno
 

 
 
Zajištění tlačítek 
 
Se zajištěnými tlačítky můžete vy
nebo sledovat (MONI) aktuální k
hlasitost nebo používat tlačítko M

 
 
 

4 Používání vteřinového 
počítadla 

opky) může 

7 Odstraňování problémů 
 

Problém možná příčina – řešení 
Žádná funkčnost • baterie nejsou správně vloženy – 

zkontrolujte, vyměňte baterie 
• stanice není zapnuta 

Slabý / žádný / 
zarušený příjem 

• Baterie jsou slabé nebo   nesprávně 
vloženy 

• Jiná stanice není v dosahu – 
zkontrolujte 

• Stanice nejsou naladěny na stejný 
kanál – zkontrolujte 

• Je nastavená slabá hlasitost – 
zvyšte jí 

• Do mikrofonu mluvte normálním 
hlasem ze vzdálenosti 5 - 8cm. 

• Místní podmínky zhoršují příjem – 
přemisťte se na jiné místo, pryč od 

 
Model 0503           Uživatelská příručka 

Tlačítka nahoru a dolu. 
Stisknete pro změnu 
hlasitosti nebo po stisknutí
MENU pro změnu kanálu 

displej 

Tlačítko CALL 
- stisknutím pošlete 
zvonění na ostatní 
stanice 

Kontrolka vysílání 

Zásuvka pro soupravu 
hands-free * 

Zapnutí & vypn. 

Mikrofon

Tlač.  TALK 
Stiskněte a držte 
pro vysílání 

Tlač. MENU

ítko MENU 
ikat 00 
ry stiskněte šipku 
ží, když dosáhne 
ly. 
dla stiskněte 
 bliká, můžete 
ru  pro restart, 

tadla na 00 
kud displej bliká

Dvakrát stiskněte tlačí
bude blikat nápis SCA
Šipkami nahoru nebo d
zastavíte prohledávání
aktivní kanál tak na ně
Stiskněte: 
Tlačítko ENTER pro n
jako aktuálního 
Tlačítko TALK pro vy
Šipky nahoru a dolů pr

Třikrát stiskněte tlačítk
Na displeji se objeví  D
 
Šipkami nahoru a dolů
Displej přeskakuje mez
kanály. Pokud je na ně
zaznamenáno vysílání 
vysílání. 
NEBO, pokud chcete s
aktuálním kanálu: 
Stiskněte tlačítko MON
sledování opět stisknět
 
Pro ukončení režimu d
stiskněte tlačítko TAL

Pro zajištění tlačí
Stiskněte tlačítko

dokud se na displ
 
Pro odjištění tlač
Stiskněte tlačítko

dokud  nezmiz

1
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SMR
stanice postupně prohledá 
e nějaký na kterém někdo 

Vteřinové počítadlo SMR200 (st
počítat až do 99 sekund 

Pětkrát stiskněte tlač
- na displeji bude bl
Pro spuštění časomí
nahoru- počítadlo bě
99, začne opět od nu
Pro zastavení počíta
šipku dolů – displej
stisknout šipku naho
nebo… 
 
Pro vynulování počí
stiskněte ENTER do
Až skončíte… 
 

tko MENU, na displeji 
N 
olů spustíte nebo 

.. Když  stanice najde 
m zastaví.  

astavení tohoto kanálu 

sílání na tomto kanálu 
o další hledání 

1

2

3

4

u (Dual Watch) 

sílat (TALK), přijímat 
anál. Ale  nemůžete měnit 
ENU. 

 

5 Čištění a údržba 

rušivých prvků a co nejvýše 
• Máte stanici příliš blízko u těla – 

oddalte ji 
• Jiný  uživatel nevysílá – 

zkontrolujte 
• Dochází k interferenci různých 

vysílání na stejném kanálu – 
změňte kanál 

e je zajištěná – zkontr. 
e jsou slabé nebo špatně 
y 
 pozadí je silný – přemístěte 
lidnější místo 
st VOX je příliš vysoká – 

 její úroveň 
st VOX je příliš nízká – 
te vyšší úroveň 
e silnějším hlasem, blíže k 
fonu 

 

Tlačítko ENTER 
Stiskněte pro zapnutí a 
vypnutí podsvícení. 
Stiskněte a držte pro 
zajištění a odjištění 
tlačítek 
Stiskněte pro potvrzení 
výběru 

Číslo kanálu ( 1 až 8) 

• souprava hands-free není standardně dodávána 

 
 
 

     Informace na displeji 

   
 

 
Stav baterií – pokud je 
na displeji  
(vybití), ujistěte se zda 

Tlač. MONI 
Stiskněte a držte 
pro hledání 
signálů na 
aktuálním kanálu

Stiskněte pro  
změnu kanálu 
a pro 
přepínání 
mezi režimy

Jednou stiskněte tlačítko MENU pro 
návrat do normálního režimu 
Pokud stanice za běhu počítadla 
zachytí signál, automaticky přejde do 
normálního režimu a přijímá vysílánío MENU 

W a číslo kanálu 

 vyberte druhý kanál. 
i těmito vybranými 

kterém z nich 
– zastaví a přijímá 

ledovat slabé signály na 

I, pro zastavení 
e tlačítko MONI 

uálního sledování 
K,CALL nebo ENTER 

tek: 
 ENTER a držte jej 

eji neobjeví  
ítek: 
 ENTER a držte jej 

í 
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SCAN
VOX

DW
BUSY
Pro čištění Vašeho SMR200 použijte lehce 
navlhčenou měkkou látku. Nepoužívejte čistidla 
nebo rozpouštědla, která by mohla způsobit 
poškození na která se nevztahuje záruka. 
 

6 Technická specifikace 
Provozní frekvence 446.00625 až 446.09375 
MHZ (osm kanálů) 
Rozestup kanálů 12,5 KHz 
Výstupní výkon 0,5 W 
 

Nelze změnit 
kanál 

• Stanic
• Bateri

vložen
V režimu VOX  
stanice stále 
vysílá 

• Šum v
se na k

• Citlivo
snižte

Stanice v režimu 
VOX vůbec 
nevysílá 

• Citlivo
nastav

• Mluvt
mikro

 
 
 

Kanál    Frekvence
(MHz) 

Kanál Frekvence
(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
 
Prohlášení o shodě 
 
Sencor SMR200 odpovídá následujícím 
standardům: 

• EN 300296  
• EN 300279 
• EN 60065 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

máte nové baterie 

DW Dual Watch – 
indikuje, že sledujete 
dva kanály najednou 

 

Označuje, že tlačítka 
jsou zajištěna 

BUSY Označuje, že přijímáte 
signál 

SCAN Znamená, že stanice 
prohledává všechny 
kanály 

VOX Zobrazuje se, když je 
stanice v  režimu 
aktivace hlasem VOX 

 Úroveň hlasitosti 

 

 


