
PD71X

EX DIGITÁLNÍ PŘENOSNÁ RADIOSTANICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Předmluva
Děkujeme Vám za zájem o náš produkt. Před prvním použitím radiostanice si prosím pečlivě 
přečtěte tuto příručku.
Abyste zabránili zranění či ztrátě na majetku způsobenou nesprávnou obsluhou radiostanice, 
přečtěte si prosím také bezpečnostní pokyny.

Tuto rychlou příručku lze použít pro následující modely:

PD71X Ex Digitální přenosná radiostanice (X zde zastupuje čísla 2, 5, 6 nebo 8)



vyzařující vysokofrekvenční záření, které slouží k 
zajištění zdravotně bezpečného používání, pracují 
experti z mnoha oborů vědy - inženýrství, lékařství a 
dozimetrie.
Vaše radiostanice odpovídá následujícím standardům a 
směrnicím o vyzařování vysokofrekvenční energie:

Informace o jiskrové bezpečnosti
Označení zařízení

FM/CAN
Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb
Class II, III Div 1, Group E, F, G T120℃

ATEX
II 2G Ex ib IIC T4
II 2D Ex ib IIIC T120℃ IP5X
I M2 Ex ib

IECEx
Ex ib IIC T4
Ex ib IIIC T120℃ IP5X
Ex ib I

Certifikace
FM13ATEX0023X
FMG 13.0010X

Omezení funkčnosti radiostanice
Přestaňte používat tuto radiostanici ve výbušném 
prostředí, pokud zjistíte závadu na bezpečnosti či 
integritě radiostanice a doručte radiostanici Vašemu 
prodejci na přezkoušení.
Následující položky mohou ohrozit bezpečnost či 
integritu Vaší radiostanice:

Použité symboly
: označuje funkce, které jsou dostupné pouze na 
digitálních kanálech. 

: označuje funkce, které jsou dostupné pouze na 
analogových kanálech. 

Funkce, které nejsou označeny žádnou ikonou, jsou 
dostupné na digitálních i na analogových kanálech.

Doložka
Snahou společnosti Hytera je dosažení správnosti a 
ucelenosti této příručky, přesto za ně společnost neručí. 
Změny všech těchto technických specifikací a návrhů v 
důsledku nepřetržitého technologického vývoje jsou 
vyhrazeny bez upozornění. Žádná část této příručky 
nesmí být bez výslovného písemného souhlasu 
společnosti Hytera žádným způsobem kopírována, 
upravována, překládána nebo distribuována. 
Společnost dále neručí za správnost, platnost, 
přesnost či legitimitu produktů třetích stran, které jsou 
obsaženy v této příručce
V případě dalších návrhů nebo otázek navštivte naše 
webové stránky na http://www.hyt.cz .

Informace o VF záření
Tento produkt lze používat jen v pracovním prostředí s 
povoleným vysokofrekvenčním zářením. Výrobek smí 
být používán osobami, které se vystříhají nebezpečí 
ozáření a jsou schopny vysokofrekvenční záření 
korigovat.

VF záření a technologie
Vysokofrekvenční záření (VF) je frekvence 
elektromagnetického záření v rozsahu, ve kterém jsou 
přenášeny radiové signály. Vysokofrekvenční 
technologie jsou používány v komunikačních oborech, 
lékařství, v potravinářském průmyslu a v jiných 
odvětvích, přičemž může při používání vznikat záření. 

Bezpečnost vysokofrekvenčního záření
Na vývoji směrnic pro bezpečné používání zařízení 

● United States Federal Communications 
Commission, Code of Federal Regulations; 
47CFR part 2 sub-part J; 

● American National Standards Institute (ANSI)/
Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) C95. 1-1992; 

● Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE) C95. 1 – 1999; 

● International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) 1998;

Směrnice FCC
Federální výbor pro komunikaci (FCC) stanovuje, že 
veškeré produkty používané pro radiokomunikaci musí 
odpovídat stanovám výše uvedených směrnic, dříve 
než mohou být uvedeny na trh Spojených států. 
Výrobce musí produkt označit štítkem o radiofrekvenci, 
ve kterém je uživatel informován o provozních 
instrukcích, sloužících ke zvýšení ochrany práce v 
rámci ochrany proti vysokofrekvenčnímu záření.

Provozní pokyny
Pro zajištění optimálního výkonu v souladu s limity 
vysokofrekvenčního záření pro pracovní/řízené 
prostředí ve výše zmíněných standardech a směrnicích 
by uživatelé neměli vysílat více než 50 % času a měli 
by se řídit následujícími postupy:
● Vaše radiostanice vyzařuje vysokofrekvenční energii 
pouze v průběhu vysílání (během hovoru), nikoliv v 
průběhu příjmu (poslechu), nebo v režimu standby. 

● Radiostanice je nesprávně skladována;
● Radiostanice je porouchaná;
● Radiostanice se často přetíží;
● Mezní hodnoty některých ukazatelů jsou mimo 

povolený rozsah;
● Radiostanice byla během přepravy poškozena;
● Kryt radiostanice je prasklý nebo je jinak poškozen;
● Označení či typ radiostanice lze těžce rozeznat ;

Bezpečnostní instrukce
Upozornění :  Abyste předešli ztrátám na 
majetku, ublížení na zdraví či dokonce smrti, 
dodržujte následující pokyny:

http://www.hytera.com/
http://www.hytera.com/
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● Nesprávné použití výrobku může vést k ohrožení 
bezpečnosti produktu, Vás i Vašeho okolí.

Specifikace radiostanice
Položka Specifikace

Jmenovité operační napětí DC 7.4V
Max. operační napětí DC 8.4V
Max. operační proud 1.5A
Hmotnost (se standardní 
anténou a baterií) Přibližně 498g

Citlivost 0.3μV
RF výstupní výkon 1W
Jmenovitý výkon audio 
výstupu  0.5W

Zkreslení zvuku 3%
Teplota prostředí -20℃ to +50℃
Teplota skladování -30℃ to +60℃
Teplota při nabíjení 0℃ to +40℃

Baterie 
Ex-baterie BL1807-Ex 
(1800mAh)

Výdrž baterie Přibližně 14 hodin 
(pracovní cyklus 5-5-90)

Délka nabíjení Přibližně 4 hodiny

Soulad se standardy
Standard Rok vydání

FM
FM Class 3600 2011
FM Class 3611 2004
FM Class 3810 2005
ANSI/IEC-60529(Ed. 4.0) 2004
ANSI/ISA-60079-0(12.00.01) 2009
ANSI/ISA-60079-11(12.02.01) 2012
ANSI/ISA-60079-31(12.10.03) 2009
ANSI/ISA-61010-1(82.02.01) 2004
CAN
CAN/CSA-C22.2 No.0-M91 2006

CAN/CSA-C22.2 No.142-M1987 2009

Standard Rok vydání
CAN/CSA-C22.2 No.213-M1987 2008
CAN/CSA-C22.2 No.60079-0 (Ed. 
5.0)

2011

CAN/CSA-C22.2 No.60079-11 (Ed. 
5.0)

2011

CAN/CSA-C22.2 No.60079-31 
(Ed.1.0)

2012

CAN/CSA-C22.2 No.60529 (Ed. 5.0) 2005
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 (Ed. 2.0) 2009
ATEX
EN 60079-0 (Ed. 5.0) 2009
EN 60079-11 (Ed. 6.0) 2012
EN 60079-31 (Ed. 1.0) 2009
EN 60529+A1 (Ed. 2.0) 1992
IECEx
IEC-60079-0 (Ed. 6.0) 2011
IEC-60079-11 (Ed. 6.0) 2011
IEC-60079-31 (Ed. 1.0) 2008

Používejte pouze Ex-baterii BL1807-Ex 
specifikovanou společností Hytera. Použitím jiné 
baterie můžete ohrozit nevýbušnost radiostanice.
Nabíjejte baterii pouze v nevýbušném prostředí a 
pouze pomocí originálního nabíječe.
Nevyjímejte baterii z radiostanice v nebezpečném 
prostředí.
Nevnášejte samotnou baterii do nebezpečného 
prostředí.
Používejte pouze originální příslušenství 
specifikované společností Hytera. Nepřipojujte či 
neodpojujte příslušenství v nebezpečném prostředí.
Nepoužívejte poškozenou anténu. Pokud přijde 
Vaše pokožka do kontaktu s poškozenou anténou, 
může dojít k malému popálení.
Nenechávejte radiostanici na přímém slunci a ani ji 
nevystavujte účinkům zdroje tepla.
Držte radiostanici ve svislé pozici a během vysílání 
ji mějte od úst ve vzdálenosti od 2,5 do 5 cm.
Pokud nosíte radiostanici na Vašem těle, zajistěte, 
aby anténa radiostanice byla od Vás během 
přenosu vzdálena alespoň 2,5 cm.
Neprovozujte radiostanici v kategorii výbušného 
prostředí 0 a 20. Nepoužívejte radiostanici, pokud 
její provozní teplota přesahuje udávané meze.
Nepokoušejte se opravit radiostanici, baterie či 
příslušenství svépomocí. Pro opravy a údržbu 
prosím kontaktujte Vašeho prodejce.
Neprovádějte úpravy radiostanice. Jakákoli neodborná 
modifikace produktu může ohrozit nevýbušnost 
radiostanice a možnost použití radiostanice ve 
výbušném prostředí.  
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Obsah balení
Prosím, rozbalte opatrně balení a zkontrolujte, zda  
obsahuje všechny uvedené  položky. Pokud některá 
chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce.

 Baterie

Nabíječ Anténa

Poutko

Klips za opasek

  Napájecí adaptér

Radiostanice

Manuály

Informace o produktu

Ovládání produktu

Č. Název prvku Č. Název prvku
1 SK1 (Boční tlačítko 1) 8 Knoflík Zapnutí/Vypnutí, ovládání hlasitosti
2 PTT (Push-to-Talk) tlačítko 9 Mikrofon
3 SK2 (Boční tlačítko 2) 10 Konektor příslušenství
4 TK (Oranžové tlačítko) 11 Zámek baterie
5 Výběr kanálu 12 Anténa
6 Reproduktor 13 Klips za opasek
7 LED Indikátor 14 Baterie

Poznámka: Frekvenční pásmo antény je 
uvedeno na štítku antény; pokud ne, 
odpovídá informaci o frekvenčním pásmu 
na štítku radiostanice.
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Programovatelná tlačítka

Upozornění: Tlačítku TK je ve výchozím 
nastavení přiřazena funkce Emergency (Nouzový 
režim). Krátkým stiskem tlačítka nouzový režim 
aktivujete, dlouhým stisknutím nouzový režim 
deaktivujete. Tlačítko je možná naprogramovat 
Vaším prodejcem.

LED Indikace
LED Indikace Stav radiostanice

Zapínání 

Příjem 

Vysílání 

Skenování nebo Roaming 

Emergency (Stav nouze) 

Po ukončení hlasové komunikace 
stiskněte a držte tlačítko PTT pro 
další přenos (LED indikátor musí 
svítit oranžově).

Před použitím

Vložení baterie
1. Umístěte baterii do vodících drážek na zadní 

straně radiostanice (viz ①) a zasuňte baterii dle 
šipky ②.

2. Stiskněte a držte zámek baterie, a poté zasuňte 
baterii až na doraz (viz ③). 

3. Po zasunutí baterie uvolněte zámek, který zajistí 
baterii ve správné poloze (viz ④). 

Montáž antény

Montáž klipsu za opasek
1. Odšroubujte šrouby. 
2. Přiložte otvory pro šrouby na klipsu k otvorům na 

radiostanici a šrouby upevněte.

Připojení příslušenství
1. Otevřete krytku konektoru dle šipky na obrázku 

níže.

2. Zasuňte konektor příslušenství (audio nebo datové 
příslušenství) do zdířky radiostanice.

Pro zvýšení komfortu při používání radiostanice 
můžete požádat Vašeho prodejce, aby Vám 
naprogramoval tlačítka SK1, SK2 a TK (  ) pro 
rychlé vyvolání vybraných funkcí.

LED indikátor bliká 
zeleně. 

LED indikátor svítí 
zeleně. 

LED indikátor svítí 
červeně.

LED indikátor bliká 
pomalu oranžově.

LED indikátor bliká 
rychle oranžově.

LED indikátor svítí 
oranžově. 

Poznámka: Před vyjmutím baterie 
radiostanici vypněte. Poté držením uvolněte 
zámek baterie a baterii posunutím vyjměte 
z radiostanice.

Pro montáž otáčejte 
anténou po směru 
hodinových ručiček.

Upozornění: Nenoste radiostanici přímo za 
anténu, jinak hrozí poškození antény či 
radiostanice.

Upozornění: Prosím, připojte konektor 
příslušenství k radiostanici pečlivě. Při 
nesprávném připojení hrozí ztráta 
vodotěsnosti radiostanice.



3

√ X X
3. Utáhněte šroub na konektoru příslušenství.

Nabíjení baterie
Upozornění: 
● Používejte pouze nabíječ doporučený
     společností Hytera.
● Ujistěte se, že je radiostanice před

nabíjením vypnuta. Více informací o 
bezpečnosti naleznete v příslušné 
příručce.

● Pro dosažení optimálního výkonu baterie

Zjištění stavu nabití baterie
Držením předprogramovaného tlačítka pro Zjištění 
stavu nabití baterie, které může být naprogramováno 
Vaším prodejcem, zjistíte aktuální úroveň nabití baterie. 
Uvolněním tlačítka funkci ukončíte. Signalizace LED 
indikace odpovídá následujícímu nabití baterie:

LED Indikace/tón Stav nabití baterie

Vysoký 

Střední 

Nízký 

Velmi nízký. Baterii prosím 
nabijte nebo vyměňte za 
novou, jinak nebude 
radiostanice schopna operovat.

Základní operace

Zapnutí/Vypnutí radiostanice

Nastavení hlasitosti

Výběr zóny
Zóna je skupina kanálů, která je naprogramována 
Vaším prodejcem a usnadňuje operování s kanály. 
Radiostanice podporuje celkem 3 zóny a v každé zóně 
může být až 16 kanálů. Váš prodejce může zóny 
naprogramovat dle Vašich požadavků. Mezi zónami 
můžete přepínat pomocí předprogramovaných tlačítek 
Zóna nahoru a Zóna dolů.

Výběr kanálu 

-           +

nabíjejte baterii po dobu 5 hodin před 
prvním použitím radiostanice.

Nabíjení baterie v radiostanici

Nabíjení samotné 
baterie

LED indikace nabíjení na nabíječi 

LED Indikace Stav nabíjení
LED indikátor bliká pomalu 

červeně. Standby (čeká)

LED indikátor svítí červeně. Nabíjení 

LED indikátor svítí oranžově. Nabito na 90 % 

LED indikátor svítí zeleně. Plně nabito

LED indikátor bliká rychle červeně Chyba při nabíjení

LED indikátor svítí 
červeně a zní 

zvukové 
upozornění 

LED indikátor svítí 
zeleně 

LED indikátor svítí 
oranžově 

LED indikátor svítí 
červeně 

“cvaknutí” “cvaknutí”
Zapnutí Vypnutí
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Poznámka: Pokud je Vaším prodejcem 
aktivována funkce Oznámení aktuálního 
kanálu, Vaše radiostanice oznámí číslo 
kanálu, na který jste přepnuli.

Volání
Po zapnutí radiostanice můžete zahájit a přijmout 
volání. Pro dosažení optimální hlasitosti přenášeného 
hlasu, držte radiostanici přibližně 2,5 - 5 centimetrů od 
Vašich úst.

2.5~5.0CM

Přímé volání
Zahájení Přímého volání
Hovor Přímé volání na přednastavený kontakt na 
daném kanálu zahájíte stisknutím a držením tlačítka 
PTT.
Váš prodejce Vám může přednastavit kontakt pro každý 
digitální kanál.

Příjem hovoru a odpověď na Přímé volání
Hovor Přímé volání radiostanice přijímá automaticky. 
Pokud chcete na tento hovor odpovědět, stiskněte a 
držte tlačítko PTT před vypršením nastaveného 
časového limitu.

Skupinový hovor 
Zahájení skupinového hovoru
Na domovské obrazovce stiskněte a držte tlačítko PTT 
pro zahájení hovoru s kontaktem (číslem skupiny), který 
je přednastaven pro aktuální kanál.

Příjem a odpověď na Skupinový hovor
Skupinový hovor radiostanice přijímá automaticky. 
Pokud chcete na tento hovor odpovědět, stiskněte a 
držte tlačítko PTT před vypršením nastaveného 
časového limitu.

Volání na analogových kanálech 
(bez signalizace) 
Pro zahájení hovoru na analogovém kanálu držte 
tlačítko PTT a mluvte do mikrofonu. Pro příjem hovoru 
tlačítko PTT uvolněte.
Pro popis postupu volání na analogových kanálech se 
signalizací nahlédněte, prosím, do příslušné příručky.

Emergency Call (Nouzové volání)
V případě nouze můžete použít tuto funkci pro přivolání 
pomoci Vašich kolegů nebo řídícího centra. Tato funkce 
musí být nastavena Vaším prodejcem. Více informací o 
Stavu nouze naleznete v příslušné příručce.
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Funkce radiostanice
Následující funkce jsou dostupné na Vaší radiostanici: 

Typ funkce Detaily funkce

Základní funkce

● Indikace: LED dioda, Tóny, Vibrace
● Audio funkce: Mic AGC, Vylepšení výšek, LQO (Automatické nastavení hlasitosti), Omezení zpětné vazby audia
● Skenování: Zapnutí skenování, Vypnutí skenování, Seznam skenování
● Další funkce: Nastavení vysílacího výkonu, VOX, Hovor stiskem jednoho tlačítka, Výpůjční doba radiostanice, Programování, Režim utajení

Funkce na digitálních kanálech 

● Hlasové služby: Skupinový hovor, Přímé volání (individuální hovor), Volání všem
● Kontrolní služby: Výstražné volání, Kontrola stavu radiostanice, Vzdálený monitoring, Zapnutí/Vypnutí radiostanice, Přerušení dle priority, TOT
● Bezpečnostní funkce: Nouzový alarm, Man Down (Ležící muž), Lone Worker (Osamocený pracovník)
● Kódování
● Síť: Talk Around, Roaming
● Ostatní funkce: Pseudo Trunking

Funkce na analogových 
kanálech

● Hlasové funkce: Volání bez signalizace, Volání se signalizací
● Kontrolní služby: Kompandér, Time-out Timer (TOT), Monitorování, Vypnutí  a nastavení úrovně umlčovače šumu (Squelch), CTCSS/CDCSS
● Bezpečnostní funkce: Nouzový alarm, Man Down (Ležící muž), Lone Worker (Osamocený pracovník)
● Šifrování
● Talk Around

Funkce dostupné dle příslušenství ● BT

API Funkce
● GPS Report (Zpráva GPS)
● Služby pro registraci radiostanice
● Telemetrie
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Řešení při potížích

Problém Příčina Řešení 

Radiostanici nelze zapnout. 

Baterie není řádně vložena. Vyjměte baterii a zasuňte ji znovu. 
Baterie je vybitá. Nabijte baterii, nebo vložte baterii jinou. 
Baterie má špatný kontakt způsobený znečištěnými, nebo 
poškozenými kontakty.  Vyčistěte kontakty baterie, nebo vložte baterii novou. 

V průběhu příjmu signálu je zvuk 
slabý, kolísavý a absolutně 

nezřetelný.

Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii, nebo vložte baterii jinou. 
Hlasitost je nastavená na nízkou úroveň. Zvyšte hlasitost reproduktoru otáčením knoflíku Ovládání hlasitosti. 

Anténa se povolila nebo není řádně připevněna. Vypněte radiostanici, znovu upevněte anténu a znovu zapněte radiostanici. 

Reproduktor je zanesený nebo poškozený. Vyčistěte povrch reproduktoru. 

Nemůžete komunikovat s 
ostatními uživateli.

Kmitočet, nebo signalizace se neshoduje s těmi, které 
používají ostatní uživatelé. Nastavte vysílací/přijímací kmitočet a signalizaci stejně jako ostatní členové. 

Typ kanálu (digitální/analogový) je nastaven nesprávně. Ujistěte se, že ostatní členové týmu mají nastavený stejný kanál. 

Jste příliš daleko od členů týmu. Přesuňte se blíže k ostatním členům. 

Na kanálu je slyšet vedlejší 
komunikace nebo hluk.

Jste rušeni stanicemi používajícími stejný kmitočet. Změňte kmitočet, nebo přizpůsobte úroveň omezovače šumu. 

Radiostanice nemá nastavenou signalizaci. Nastavte signalizaci všem členům týmu, abyste zamezili rušení na stejném 
kmitočtu.  

Hluk je příliš hlasitý.

Jste příliš daleko od členů týmu. Přesuňte se blíže k ostatním členům. 
Nacházíte se na nevýhodné pozici. Vaše komunikace může 
být blokována např. vysokými budovami, nebo tím, že se 
nacházíte v podzemí.

Přesuňte se do otevřeného prostoru a restartujte radiostanici. 

Jste rušeni externím zdrojem (elektromagnetické rušení). Vzdalte se od zařízení, která mohou způsobovat rušení. 

Pokud Vám výše uvedené postupy nepomohou vyřešit Váš problém s radiostanicí, obraťte se, prosím, na Vašeho prodejce, který Vám poskytne další technickou podporu.  
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Péče a údržba
Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti 
Vaší radiostanice se řiďte následujícími radami.

Péče o radiostanici

Volitelné příslušenství
Následující položky patří mezi nejčastěji volitelné příslušenství radiostanice. Pokud máte zájem o jiné příslušenství, 
obraťte se na svého prodejce.

Upozornění: Používejte pouze příslušenství doporučené společností Hytera. Společnost Hytera neručí 
za ztráty a škody způsobené používáním neschváleného příslušenství.

Typ Označení Název příslušenství

Příslušenství
k nabíjení

CH10A06 MCU dvojitý stolní nabíječ (pro Li-ion/Ni-MH Baterie)

MCA05 Optimalizační systém pro baterie

MCA08 MCU Multinabíječ (pro silnější baterie)

POA38 Aku adaptér pro optimalizační systém MCA05

POA59 Aku adaptér pro MCA08 a MCA10

Audio příslušenství

EBN10-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (IP57)

EBN11-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (IP57)

EBN12-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (IP57)

ECN20-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí redukce šumu) (IP57)

ECN21-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí redukce šumu) (IP57)

ECN22-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí redukce šumu) (IP57)

ELN09-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí Throat-vibrating) (IP57)

ELN10-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí Throat-vibrating) (IP57)

ELN11-Ex Sluchátková souprava pro výbušné prostředí (s funkcí Throat-vibrating) (IP57)

SM18N4-Ex Externí mikro/repro pro výbušné prostředí (IP57)

SM24N1-Ex Externí multifunkční mikro/repro pro výbušné prostředí (IP57)

SM24N2-Ex Externí multifunkční mikro/repro pro výbušné prostředí (IP57)

POA63-Ex Velké externí tlačítko PTT pro výbušné prostředí (IP57)

Kabely PC38 Programovací kabel (USB port)
Pouzdra LCY005 Přenosné kožené pouzdro (s otočným čepem)

● Zabraňte proražení nebo poškrábání produktu.
● Nevystavujte radiostanici působení kyselin, zásad a 
lihovin. 
● Nenoste radiostanici za anténu nebo za kabel 
sluchátka.
● Pokud radiostanici nepoužíváte, připevněte na
radiostanici krytku příslušenství. 

Đdrģba radiostanice

Xsr}ruqėqé= Sļhg ČlńwĚqìp/ survìp/ 
udglrvwdqlfl y|sqĚwh d y|mpĚwh edwhull1 

● Otřete prachové částice na povrchu radiostanice a na 
kontaktech baterie pomocí suchého hadříku, který 
nepouští vlákna, nebo pomocí kartáčku. 
● Pro čištění klávesnice, knoflíků a předního krytu 
použijte neutrální čistící prostředek a netkanou textílii. 
Nepoužívejte chemické přípravky jako například 
odstraňovače skvrn nebo přípravky na bázi alkoholu či 
oleje. 

● Před použitím se přesvědčte, že je radiostanice 
kompletně suchá.
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