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Produkt č.

  POPIS

Vysílačky outdoorové T-388 černé - 2 kusy

Sada vysílaček s dosahem až 6 km v otevřeném 

terénu, každá vysílačka má 9 tlačítek, které mají 

různé funkce.

 

Vysílačky jsou napájeny ze 4 baterií AAA 

(součástí balení), lze vyměnit za klasické AAA 

baterie. Po zapnutí se rozsvítí displej, který je 

barevně podsvícený.

 

Vysílačky disponují zvukovým upozorněním na 

nízkou kapacitu baterií a svítilnou (zapíná se 

tlačítkem "LAMP").

1620724122

Počet kanálů 22 Frekvence 400 až 470 MHz

Počet “pod-kanálů” 99 Dosah (v otevřeném 
prostoru) max 3 km

Baterie 4XAAA Rozměry (mm) 145 x 55 x 36

  SPECIFIKACE

1verze 1.0
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● Používáte-li nějaká osobní lékařská zařízení, konzultujte s doktorem, jestli můžete vysílačky 
používat.

● Nepoužívejte zařízení u potenciálně výbušných věcí (petrolejové pumpy, kolem nádrže na 
palivo, nebo u chemikálií).

● Jestli cestujete v autě nebo kole, zastavte před použitím zařízení. 
● Vypněte zařízení, pokud jste v letadle nebo v nemocnici.
● Odeberte baterie pokud zařízení dlouho nepoužíváte.
● Nikdy nekombinujte staré a nové baterie.
● Čistěte pomocí vlhkého ubrousku, nikdy ne pomocí rozpouštědla.
● V žádném případě neupravujte zařízení. V případě poškození zajistěte prohlídku u 

kvalifikovaného pracovníka.
● Zařízení nemůže být použito pro kontaktování záchranných služeb.

 SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ

1. Anténa
2. RX/TX ikona
3. Hlasitost
4. Tlačítko nahoru
5. Tlačítko monitor
6. Zapínací tlačítko
7. Tlačítko dolů
8. Sluchátka/napájení (2,5mm jack)
9. Reproduktor
10. Mikrofon
11. Tlačítko menu
12. Vyzváněcí tlačítko
13. Zámek
14.  Stav Baterie
15. Tlačítko pro vysílání
16. Vox
17. Sken
18. Kanál/indikátor
19. CTCSS/nastavená hodnota
20. Tlačítko lam
21. Tlačítko sken
22. Svítilna
23. Zajištění klipsy
24. Klipsa
25. Baterie
26. Kryt na baterie

  POPIS OBRÁZKU
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  MANUÁL
1. Zapnutí/ vypnutí:

Pro zapnutí/vypnutí vysílačky podržte zapínací tlačítko (6) na 3 sekundy.

2. Změna tónu:
Pro změnu tónu zmáčkněte tlačítko nahoru (4), tlačítko dolů (7).
Stav tónu je vidět na displeji.

3. Indikátor baterie:
Po zapnutí vysílačky se vlevo dole objeví baterie, která indikuje stav nabití.

4. Vysílání/přijímání komunikace:
Vysílačky jsou vždy v “přijímacím” módu. Pokud zmáčknete zvonění (12) nebo tlačítko pro 
vysílání (15), tak se vysílačky přepnou do „vysílacího” módu (dokud tlačítko nepustíte). Pokud 
chcete mluvit, musíte zmáčknout a držet tlačítko pro vysílání (15) po celou dobu mluvení. 
Musíte hovořit do mikrofonu (10) ve vzdálenosti přibližně 5 cm od obličeje.

5. Změna kanálu:
Zmáčkněte tlačítko menu (11) a nastavte si, pomocí tlačítek nahoru (4) a dolů (7), kanál, poté 
zmáčkněte tlačítko pro vysílání (15).

6. CTCSS:
Vysílačky operují na frekvenci 400 až 470 MHz. Pokud máte kolem sebe hodně uživatelů,
kteří používají stejnou frekvenci, tak se stává, že se k Vám připojí náhodný uživatel.     
Aby se tomu zabránilo, tak jsou zde zabudovány „pod-kanály”. To znamená, že spolu budou 
moci komunikovat jenom dvě vysílačky se stejným kanálem a stejným „pod-kanálem”. Můžete 
si vybrat mezi 99 „pod-kanály”.

7. Monitor:
Můžete zjistit nejslabší signál v kanálu. zmáčknete a držte tlačítko MoN (5).

8. VOX:
Když máte zapnutý VOX, tak to znamená, že přenos zvuku je citlivější a může přenášet šum 
větru a hlas ostatních lidí. Doporučujeme mít VOX vypnutý, když je větrné počasí,
nebo v rušném prostředí.

9. Skenování pro aktivní rádiový kanál:
Po zmáčknutí tlačítka sken (21), bude vysílačka hledat vysílací signál.

10. Vyzváněcí tóny:
Máte na výběr z 10 tónů. Zmáčkněte tlačítko menu (11) 4 krát za sebou. Objeví se na displeji 
“CA” a vpravo nahoře uvidíte číslo 1-10, to reprezentuje vyzvánějící tón. Pro změnu tohoto tónu 
klikněte na tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).

11. Zvuk při stisknutí tlačítka: 
Zmáčkněte menu (11) 5 krát za sebou. Objeví se na displeji “to”.
V pravo nahoře máte napsáno ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Pro zapnutí/vypnutí 
zmáčkněte tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).
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12. Potvrzovací tón “PÍP”:
Pro zapnutí/vypnutí tónu “PÍP” po mluvení, zmáčkněte 6 krát za sebou menu (11). 
Objeví se na displeji “r0”. V pravo nahoře máte napsáno ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto).
Pro zapnutí/vypnut zmáčkněte tlačítko nahoru (4) nebo dolů (7).

13. Zamykací tlačítko:
Pro zapnutí/vypnutí zámku, zmáčkněte a držte tlačítko menu (11). Na displeji se Vám objeví 
ikona klíče, která symbolizuje stav “zapnuto”.

14. Podsvícený displej:
Pro aktivaci podsvícení zmáčkněte kterékoliv tlačítko. Podsvícení je zapnuto na 5 sekund.

15. Připojení sluchátka:
Pro připojení sluchátka, odeberte kryt na horní straně vysílačky (8). Tam je konektor 
2,5mm jack.
pozn. Když máte připojený sluchátka, vysílačka bude používat mikrofon ze sluchátek.

16. Funkce šetření baterie:
Funkce šetření baterie se aktivuje po nějaké době co je přístroj nečinný. Automaticky
se deaktivuje, když detekuje signál.

17. Zabudovaná svítilna:
Pro zapnutí svítilny, stačí zmáčknout tlačítko lam (20).


