Baofeng BF-888S
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100
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Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•
•
•

Uživatelský manuál v AJ
Vysílačka BF-888S
Nabíječka
Baterie
Sluchátko
Poutko

2. Popis zařízení

A - LED indikátor
Během přenosu svítí červeně, při příjmu signálu svítí zelená

B - Přepínač kanálů
Otočením zvolte kanál. Vysílačka má 16 přednastavených kanálů

C – Přepínač power / ovládání hlasitosti
Otáčením ve směru hodinových ručiček zapnete zařízení.
Otočením proti směru hodinových ručiček jej vypnete. Zároveň otáčení
kolečkem zvolite hlasitost.
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D - Tlačítko PTT (Push-to-Talk)
Stiskněte tlačítko pro přenos.
Uvolněte k přijetí přenosu.

E - Tlačítko MONI (Monitor)
Stisknutím a přidržením (Squelch OFF) uslyšíte šum pozadí; Uvolněte do
návrat do normálního provozu.

F - Tlačítko FUNC (funkční tlačítko)
Stisknutím aktivujete funkci LED svítilny.

G – Konektor pro reproduktorový mikrofon

3. Začátek
Našroubujte anténu na radiostanici

Dle potřeby připevněte klip radiostanice

Zapojte sluchátka do radiostanice
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Připevněte baterii k zařízení

4. Použití zařízení

Nabití baterie
Před použitím baterii nabijte. Nová baterie nemůže po prvním nabití dosáhnout
plné kapacity. Proto je dobré baterie 2x-3x plně vybít a nabít. Poté baterie
dosáhne plného nabití.
1. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Vložte zařízení do nabíjecí kolébky
3. Během nabíjení bude LED dioda svítit červeně.
4. Po 3 hodinách nabíjení se LED indikátor rozsvítí zeleně – baterie je nabitá
5. Vyjměte zařízení
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Zapnutí / vypnutí zařízení
Otočte spínač power / ovládání hlasitosti (A) ve směru hodinových ručiček.
Uslyšíte pípnutí a řeč indikující, že je zařízení zapnuté.

Nastavení hlasitosti
Otáčením spínače power / ovládání hlasitosti (A) ve směru hodinkových
ručiček zesilujete hlasitost. Otáčením opačným směrem jej snižujete.

Výběr kanálu
Přepínačem kanálů (B) zvolte požadovaný kanál (frekvenci). Zařízení
obsahuje 16 přednastavených kanálů na různých frekvencích. Přijímač a
vysílač musí být nastaveny na stejném kanálu.

Vysílání - přenos
Pro přenos stiskněte a přidržte tlačítko PTT (D) a mluvte do mikrofonu.
Při přenosu svítí kontrolka LED trvale červeně.
Pro maximální čistotu přenášeného zvuku na mluvte do mikrofonu ze
vzdálenosti 10-15cm.

Příjem
Příjem je automatický po zapnutí zařízení. Pokud Vám někdo volá přes
vysílačku, uslyšíte jej hned z vašeho zařízení.
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4. Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
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