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Uživatelský manuál



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRODUKTU A RF ZÁŘENÍ
PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE

POZOR!
Před použitím tohoto produktu si přečtěte 
pozorně uživatelský manuál pro bezpečné 
použití, uvedené v bezpečnostních pokynech 
a brožuře RF záření přiložené k radiostanici.

OBSAH BALENÍ

T42 TWIN PACK

Radiostanice 2 ks

Spona na opasek 2 ks

Samolepky (16 ks) 1 ks

Uživatelský manuál 1 ks

T42 TRIPLE PACK

Radiostanice 3 ks

Spona na opasek 3 ks

Samolepky (8 ks) 3 ks

Uživatelský manuál 1 ks

SAMOLEPKY
Samolepky pro personalizaci a lepší 
přehled držitelů radiostanic. Na popis 
samolepek používejte permanentní fix.

PŘEHLED FREKVENCÍ

Kanál      Frekv. (MHz)      Kanál      Frekv. (MHz)  

01          446.00625       09          446.10625

02          446.01875        10          446.11875        

03          446.03125        11          446.13125        

04          446.04375        12          446.14375       

05          446.05625        13          446.15625

06          446.06875        14         446.16875

07          446.08125         15         446.18125

08          446.09375        16         446.19375

Poznámka:
V předvoleném nastavení jsou k dispozici 
jen kanály 1–8. Kanály 9–16 musí být 
uživatelem aktivovány předtím, než je lze 
vybrat. Kanály 9–16 by měly být používány 
pouze v zemích, kde tyto frekvence 
povolují státní orgány. Kanály 9–16 nejsou 
v Rusku povoleny.



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ
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INSTALACE BATERIÍ
1. Ujistěte se, že je radiostanice vypnutá.
2. K otevření zadního krytu baterie zmáčkněte   
    kolík na spodní části krytu, kryt sejměte
    a vložte 3 AAA baterie do prostoru pro baterie.
3. Zavřete zadní kryt.

UKAZATEL STAVU BATERIE A VÝSTRAHA
VYBITÉ BATERIE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RADIOSTANICE
Stiskněte tlačítko ‚Zap/Vyp‘ pro zapnutí nebo 
vypnutí radiostanice.

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Hlasitost upravujte stisknutím tlačítka ‚+/-‘.

PROVEDENÍ A PŘIJMUTÍ HOVORU
Všechny radiostanice ve skupině musí být 
nastaveny na stejný kanál.

Znázorňuje, že baterie je plně nabitá.

Bliká ve chvíli, kdy je baterie vybitá 
(baterie ihned vyměňte).

1. Držte radiostanici 2–3 cm od úst.
2. Stiskněte a držte tlačítko ‚PTT‘ během 
    hovoru. Na displeji se zobrazí ikona ‚Tx‘.
3. Uvolněte tlačítko ‚PTT‘. Nyní můžete 
    přijímat příchozí hovory. Na displeji se 
    zobrazí ikona ‚Rx‘.

Pro maximální jasnost hlasu držte 
radiostanici 2–3 cm od úst a zabraňte 
zakrývání mikrofonu během hovoru.

DOSAH VYSÍLÁNÍ
Vaše radiostanice je navržena tak, aby 
maximalizovala výkon a dosáhla požado- 
vaného dosahu. Zajistěte, aby radiostanice 
byly při používání alespoň 1,5 m od sebe.

ČASOVAČ VYPNUTÍ HOVORU (PTT)
Abyste předešli náhodným přenosům 
a šetřili životnost baterie, držíte nepřetr- 
žitě tlačítko ‚PTT‘ po dobu 60 sekund. 
Z reproduktoru se ozve výstražný tón 
a radiostanice přestane vysílat.



MENU

VÝBĚR KANÁLU
Kanál je frekvence vysílání, kterou radiostanice 
používá.
1. Stisk tlačítka ‚Menu‘, spustí blikáním výběr 
    čísla kanálu.
2. Stisk tlačítka ‚+‘ nebo ‚-‘ změní kanál. 
    Dlouhým stiskem těchto tlačítek můžete 
    procházet kanály v rychlém sledu jak 
    nahoru, tak dolů.
3. Krátký stisk tlačítka ‚PTT‘ nebo ‚Menu‘ uloží 
    vybraný kanál.

Obousměrný režim

Tlačítko MENU

Tlačítko MENU

Tlačítko MENU

Tlačítko MENU

Kanál (1–8 / 1–16)

Režim skenování

Režim monitorování

Poznámka:
Ve výchozím nastavení má vaše radiostanice 
8 kanálů. V zemích, kde je povoleno 16 
kanálů, můžete tyto kanály (9–16) aktivovat 
pomocí následujících kroků:
1. Stisk tlačítka ‚Menu‘, spustí blikáním 
    výběr čísla kanálu.
2. Stisk obou tlačítek ‚+‘ a ‚-‘ současně po 
    dobu 3 vteřin, přepne radiostanici do 
    16 kanálového módu.

Kanály 9–16 by měly být používány pouze 
v zemích, kde tyto frekvence povolují státní 
orgány. Kanály 9–16 nejsou v Rusku povo- 
leny.

PODKÓDY
Tato radiostanice nepodporuje funkci 
podkódů. Při použití této radiostanice 
s radiostanicí, která podporuje podkódy se 
prosím ujistěte, že má radiostanice 
podkódy zakázané (nastavte hodnotu 
podkódu na nulu).

TÓN VOLÁNÍ
Radiostanice je vybavena vyzváněcím 
tónem. Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte 
tlačítko ‚Vyzváněcí tón/Zámek‘.



TÓN KLÁVES
Můžete povolit nebo zakázat tón kláves. 
V případě povolení uslyšíte tón při každém 
stisknutí klávesy.
1. Pro vypnutí tónu kláves stiskněte a držte 
    tlačítko ‚-‘ při zapnutí radiostanice.
2. Pro zapnutí tónu kláves vypněte a zapněte 
    radiostanici bez držení tlačítka ‚-‘.

TÓN ROGER
Radiostanici můžete nastavit tak, aby vysílala 
jedinečný tón dokončení vysílání. Je to jako 
říkat ‚Přepínám‘ nebo ‚Roger‘ upozorňující 
ostatní, že jste ukončili relaci.
1. Pro vypnutí tónu stiskněte a držte tlačítko 
    ‚+‘ při zapnutí radiostanice.
2. Pro zapnutí tónu vypněte a zapněte radio- 
    stanici bez držení tlačítka ‚+‘.

ZÁMEK KLÁVESNICE
Chcete-li zabránit náhodné změně nastavení 
radiostanice:
1. Stiskněte tlačítko ‚Vyzváněcí tón/Zámek‘ do 
    doby zobrazení ikony zámku na displeji.
2. Můžete zapnout a vypnout radiostanici, 
    upravit hlasitost, přijímat, odesílat hovory
    a odesílat tón volání v režimu zámku.  
    Všechny ostatní funkce zůstávají zamknuté.

3. Stisk a podržení tlačítka ‚Vyzváněcí 
     tón/Zámek‘ odemkne radiostanici 
    (ikona zámku na displeji zmizí).

REŽIM SKENOVÁNÍ KANÁLŮ
Umožňuje radiostanici vyhledávat aktivní 
kanály. Pokud je detekována nějaká aktivita, 
radiostanice přestane vyhledávat (zůstává 
na tomto kanálu) po dobu 2 sekund. Pro 
vysílání na daném kanálu, stiskněte tlačítko 
‚PTT‘. Po ukončení aktivity pokračuje 
radiostanice ve skenování dalších kanálů.
Režim skenování kanálů zapnete:
1. Stiskněte tlačítko ‚Menu‘ pro vstup do 
    nabídky. Postupujte dopředu, dokud 
    nezačne blikat ikona ukazatele skenování.
2. Stiskněte tlačítko ‚Vyzváněcí tón/Zámek‘ 
    pro  zapnutí funkce skenování kanálu nebo 
    stiskněte tlačítko ‚PTT‘ nebo ‚Menu‘ pro 
    ukončení režimu skenování.

REŽIM MONITOROVÁNÍ
Režim monitorování zapnete:
1. Stiskněte tlačítko ‚Menu‘ pro vstup do 
    nabídky. Postupujte dopředu, dokud 
    nezačne blikat ikona ‚Rx‘ (příjem). 



2. Stiskněte tlačítko ‚Vyzváněcí tón/Zámek‘ 
    pro nepřetržitý poslech. Ikona ‚Rx‘ bude 
    stále blikat.  

Pro ukončení režimu monitorování stiskněte 
tlačítko ‚Menu‘ pro návrat do ‚normálního‘ 
režimu. Ikona ‚Rx‘ přestane blikat.

REŽIM SNADNÉ PÁROVÁNÍ
Snadné párování umožňuje skupině uživatelů 
radiostanic, naprogramovat všechna jejich 
zařízení rychle a současně na stejný kanál 
a podkód. Každá radiostanice v rámci skupiny 
může být označena jako ‚hlavní radiostanice‘ 
a má tedy možnost přenášet svůj kanál a pod- 
kód do dalších radiostanic, které si kanál 
a podkód automaticky uloží a vytvoří tím 
skupinu.

Poznámka:
Pokud ‚hlavní radiostanice‘ nemá funkci 
podkód, jako tato radiostanice (T42), všechny 
radiostanice ve skupině budou mít svůj 
podkód nastaven na hodnotu 0 (zakázán). 
Když je podkód nastaven na hodnotu 0, budou 
slyšet všechny přenosy na zvoleném kanálu, 
bez ohledu na nastavení podkódu další 
radiostanice.

1. Vyberte si ‚hlavní radiostanici‘. Na 
    této radiostanici nastavte kanál a podkód 
    na požadované hodnoty viz část ‚Výběr 
    kanálu‘ a ‚Podkódy‘ v tomto uživatel-
    ském manuálu. Podkód pro radiostanici 
    T42 je pevně nastaven na 0 a nelze 
    změnit.
2. Pro kopírování kombinace kanálů 
    a podkódů na všechny další členy 
    skupiny stiskněte a přidržte tlačítko 
    ‚Párování ‘, dokud neuslyšíte pípnutí. 
    Uvolněte tlačítko po zaznění pípnutí 
    a počkejte na přenos nastavení z ‚hlavní 
    radiostanice‘ na ostatní členy skupiny.

Poznámka:
Na displeji se zobrazí ikona párování, která 
bliká. To potvrzuje, že radiostanice je v 
režimu ‚snadné párování‘ a čeká na příjem 
nastavení kanálu a podkódu z ‚hlavní  
radiostanice‘. Radiostanice všech členů 
zůstanou v tomto režimu po dobu 3 minut. 
Skupina s více radiostanicemi by měla 
všechny uživatele párovat současně.



3. Pro nastavení ‚hlavní radiostanice‘ stiskněte 
    a držte tlačítko ‚Párování ‘ až do chvíle, kdy 
    se ozve dvojité pípnutí. 

Poznámka:
• Po dvojím pípnutí ‚hlavní radiostanice‘ se 
   nastavení kanálu a podkódu bude přenášet 
   a kopírovat do ostatních radiostanic v režimu 
   snadné párování.
• ‚Hlavní radiostanice‘ musí provést tento 
   přenos do 3 minut, kdy ostatní radiostanice 
   ve skupině jsou v režimu snadné párování, 
   jinak nebude přenos proveden.
• Uživatel ‚hlavní radiostanice‘ nesmí 
   zapomenout, že se jeho radiostanice 
   dostává do režimu ‚hlavní radiostanice‘ až 
   po dvojím pípnutí, tedy po dlouhém stisku 
   a držení tlačítka ‚Párování ‘. Pokud k tomu 
   nedojde, resetujte radiostanici stiskem
   tlačítka ‚PTT‘ a operaci opakujte viz bod 3.
• Pokud je ‚hlavní radiostanice‘ nastavena na 
   kanál mezi 9–16, ujistěte se, že ostatní 
   radiostanice mají kanály 9–16 aktivované.
• Pokud ostatní členové nemají aktivovány 
   kanály 9–16, pak tyto radiostanice nemohou 
   být spárovány s ‚hlavní radiostanicí ‘. Tato 
   nezdařilá operace se projeví krátkou 
   chybovou hláškou ‚rr‘ (Error – chyba) na  
   displeji.

• Tato radiostanice (T42) nemá funkci 
   podkódu a není kompatibilní s 
   radiostanicemi s povoleným podkódem. 
   Ujistěte se prosím, že všechny radio- 
   stanice ve skupině mají zakázaný podkód 
   (je nastaven na hodnotu 0). Při snad- 
   ném párováním použijte T42 jako 
   ‚hlavní radiostanici‘ nebo požádejte 
   majitele radiostanice se zapnutým 
   podkódem, aby před provedením 
   snadného párování podkód nastavil na 
   hodnotu 0 (zakázal).



INFORMACE O ZÁRUCE
O tuto záruku a zajištění záručních služeb se 
postará autorizovaný prodejce společnosti 
Motorola, u kterého jste zakoupili radiostanici 
a originální doplňky značky Motorola. 
V případě nutnosti záruční opravy vraťte 
radiostanici svému prodejci. Nevracejte 
radiostanice společnosti Motorola. Abyste 
měli nárok na záruční služby, musíte předložit 
účtenku nebo podobný náhradní doklad 
o zakoupení, na kterém je uvedeno datum 
zakoupení. Na radiostanici by také mělo být 
jasně vidět sériové číslo. Tato záruka nebude 
platit v případě, že by došlo k pozměnění, 
vymazání, odstranění nebo poškození štítku 
sériového čísla radiostanice.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE
• Poruchy a škody plynoucí z používání 
   produktu jiným, než normálním a běžným 
   způsobem nebo nedodržováním pokynů    
   uvedených v této uživatelské příručce.
• Poruchy a škody vzniklé v důsledku špatného 
   používání.
• Poruchy a škody způsobené nesprávným 
   zkoušením, provozem, údržbou, seřízením 
   nebo jakýmkoliv pozměněním nebo úpravou. 

• Zlomení nebo škody na anténách, pokud 
   nebyly způsobeny přímou závadou na 
   materiálu nebo zpracováním.
• Produkty rozebrané nebo opravené    
   takovým způsobem, který nevhodným 
   způsobem ovlivní výkon nebo zabrání 
   řádné kontrole a otestování, které by 
   ověřily nárok na záruku.
• Poruchy a poškození v důsledku dosahu.
• Závady způsobené vlhkostí, kapalinou 
   nebo politím.
• Všechny plastové povrchy a všechny 
   ostatní vnější součásti poškrábané 
   a poškozené v důsledku normálního 
   používání. 
• Produkty pronajímané na určitou dobu. 
• Pravidelnou údržbu a opravy nebo 
   výměnu součástí v důsledku normálního 
   používání, opotřebení a poškození.



INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
Produkty společnosti Motorola popisované 
v této příručce mohou obsahovat zákonem 
o ochranných právech chráněné počítačové 
programy Motorola, obsažené v pamětech 
polovodičů nebo na jiných médiích. Zákony 
Spojených států a dalších zemí vyhrazují 
společnosti Motorola jistá exkluzivní práva 
na chráněné počítačové programy, včetně 
exkluzivního práva kopírovat nebo reprodu- 
kovat programy Motorola chráněné zákony 
o autorských právech. V souladu s touto 
skutečností nesmějí být jakékoliv počítačové 
programy chráněné autorskými právy společ- 
nosti Motorola a popisované v této příručce 
kopírovány nebo jakýmkoliv způsobem 
reprodukovány bez výslovného písemného 
souhlasu společnosti Motorola. Kromě toho 
koupě výrobků Motorola nesmí být považo- 
vána, a to ani přímo ani odvozeně nebo jiným 
způsobem, za licenci dle práva duševního 
vlastnictví, patent nebo použití patentu značky 
Motorola, s výjimkou běžné nevýhradní 
licence TRSB (bez poplatku), která vychází 
z právních předpisů uplatněných na prodej 
výrobku.



POZNÁMKY
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