
SENCOR SMR  130        Osobní mobilní radiostanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LCD displej 
 

Číslo kanálu. Podle volby uživatele se mění v 
hodnotách od 1 do 8. 

 
Zobrazí se při poklesu energie baterie. 

 
Zobrazí se při aktivaci funkce skenování. 

 
Zobrazí se při aktivaci funkce zámku tlačítek.  
 
Zobrazí se při vysílání signálu. 
 
 
Zobrazí se při příjmu signálu. 
 
Zobrazí se při maximální hlasitosti. 
 
 

2. Instalace 
 

2.1 Sejmutí spony řemínku 
a.  Západku spony řemínku vysuňte směrem 

od těla PMR ven. 
b. Při současném tahu směrem ven sponu 

řemínku zdvihněte způsobem 
znázorněným na obrázku 1. 

 
 
 
2.2 Nasazení spony řemínku 
 a.    Sponu řemínku nasuňte do štěrbiny způsobem znázorněným na 

obrázku 2. 
 b. “Zacvaknutí” znamená, že je spona řemínku zajištěna na svém místě. 

 
2.3 Instalace baterií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Kryt prostoru pro baterie vysuňte směrem dolů. 
 b. Vložte 3 baterie typu AAA. Baterie uložte podle polarity vyznačené 

v prostoru pro baterie. Viz obr. 3 
 c. Vraťte kryt baterie na místo. Viz obr. 4. 

 
Poznámky: 

· V PMR radiostanicích používejte pouze baterie stejného typu a 
výrobce. 

· Radiostanice PMR mají vestavěný spořič energie (PS) pro větší 
výdrž baterií. Pokud ale radiostanice nepoužíváte, VYPNĚTE je, 
aby se energie z baterií nevyčerpala. 

· Pokud nejsou radiostanice delší dobu používány, baterie vyjměte. 
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Tlačítko PTT (push to talk) 
–Stisknutím a podržením 
vysílejte. 

Tlačítka (UP)/(DOWN) 
(nahoru)/(dol ů) 
-Stisknutím změňte kanál, 
hlasitost a zvolte nastavení 
během programování. 
 

Tlačítko CALL (vyzván ění) 
-Stisknutím odešlete vyzváněcí 
tón do jiných PMR radiostanic. 

Reproduktor 
 

LCD displej 
-Zobrazí aktuálně 
vybraný kanál a další 
symboly rádia. 
 

Tlačítko MENU 
-Stisknutím 
naprogramujete 
nastavení PMR 

Mikrofon 
 Tlačítko Power 

(napájení) 
-Stisknutím a 
podržením PMR 
radiostanici ZAPNETE 
nebo VYPNETE. 

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 



Měřič kapacity baterií 
Ikona baterií je umístěna v levém rohu LCD displeje. Při nízké úrovni 
nabití baterií se na displeji zobrazí tato ikona baterie. To znamená, že 
baterie dosáhly svého minima a v této fázi stanice dvakrát zapípá a potom 
se automaticky vypne. 

Výdrž baterie 
PMR radiostanice má vestavěný spořič energie pro větší výdrž baterií. 
Pokud ale radiostanice nepoužíváte, je vhodnější je vypnout, aby se 
energie z baterií nevyčerpala. 

 
 

3. Ovládání 
 

3.1 Zapnutí a vypnutí jednotky 
Zapnutí; 
a. Stiskněte a podržte tlačítko (Power). Ozve se specifické 

pípnutí. Na displeji LCD se zobrazí momentálně zvolený 
kanál. 

Vypnutí; 
b. Stiskněte a podržte tlačítko     (Power). Ozve se specifické 

pípnutí a displej LCD zhasne. 
 

3.2 Nastavení hlasitosti reproduktoru 
K dispozici je 8 úrovní hlasitosti, momentálně zvolená úroveň 
je zobrazena na displeji LCD. 
Hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka (UP) (nahoru) 
zesílíte a stisknutím tlačítka (DOWN) (dolů) zeslabíte. Na LCD 
displeji se zobrazí ikona hlasitosti s rostoucím, respektive s 
klesajícím ukazatelem. 

 
3.3 Příjem hovoru  

Pokud je radiostanice zapnuta a nevysílá, je trvale v režimu 
příjmu. Pokud je na zvoleném kanále přijat signál, na displeji 
LCD se rozsvítí ikona příjmu signálu “RX”. 

 
3.4 Přenos (vysílání)  

 
a. Pro přenos vašeho hovoru stiskněte a podržte tlačítko PTT 

(Push to Talk). 
b. Radiostanici držte ve svislé poloze s mikrofonem 5 cm od úst. 

Držte stisknuté tlačítko PTT a běžným tónem hlasu hovořte 
do mikrofonu. 

c. Po ukončení přenosu tlačítko PTT uvolněte. 
 

Důležité: 
·Aby mohli ostatní přijímat vaše vysílání, musí s vámi být na 
stejném kanále. Podrobnější informace naleznete v kapitole 
“Změna kanálu”. 
·Pokud jsou trvale stlačena tlačítka PTT anebo CALL, vaše PMR 
radiostanice nebude moci přijmout žádné vysílání. 
 

3.5 Pípnutí "Roger Beep" 
Pípnutí "Roger Beep" je tón, automaticky vysílaný při každém 
uvolnění tlačítka PTT. Upozorňuje toho, kdo je na příjmu, že jste 
ukončili vysílání a nyní jste v režimu příjmu. 
 

3.6 Přepínání kanál ů 
Radiostanice PMR má k dispozici 8 kanál ů. Změna kanálu v 

normálním režimu;  
a. Stiskněte tlačítko         (Menu), na LCD obrazovce začne blikat 

ikona kanálu “1”. 
b. Zatímco ikona kanálu bliká, stisknutím tlačítka      nebo     zvolte 

požadovaný kanál. Podle volby se kanál mění v hodnotách od 1 
do 8 a naopak. 

c. Stisknutím tlačítka        (Menu) potvrďte vaše nastavení a vraťte 
se zpět do pohotovostního režimu. 

 
 

Poznámka: 
Podrobný výpis kmitočtů naleznete v části “Tabulka 
seznamu kanálů” této uživatelské příručky. 
 
 

3.7 Vyzváněcí tón (tón pagingu)  
 

Můžete použít tlačítko CALL k odeslání vyzváněcího tónu ostatním 
uživatelům na stejném kanále. Tuto funkci aktivujete následovně; 
a. Na PMR radiostanici v normálním režimu stiskněte a podržte 

tlačítko      . Radiostanice vyšle k druhé 
radiostanici(radiostanicím), které jsou v dosahu na stejném 
kanále, 2sekundový tón. 



3.8 Hledání kanál ů 
Vaše radiostanice může prohledat 8 kanálů, zda nejsou aktivní. 
Tato funkce umožňuje vyhledat další vysílání, aniž byste museli 
měnit stávající kanál. 
Tuto funkci aktivujete následovně; 

a. Stiskněte a podržte tlačítko         a     zároveň a okamžitě se 
spustí hledání kanálů, na obrazovce se zobrazí SC a čísla 
prohledávaných kanálů. 
Jakmile je detekován signál, jednotka se na tomto kanálu 
zastaví - během příjmu signálu a následující 3 sekundy. 

b. Stisknutím tlačítka PTT hledání zastavíte a můžete s daným 
kanálem komunikovat, nebo stisknutím tlačítka     nebo     
hledání ručně opět spustíte. 

c. Hledání zastavíte stisknutím tlačítka         a vrátíte se do 
pohotovostního režimu. 
 

3.9 Funkce monitorování 
Můžete použít funkci monitorování ke kontrole slabších signálů 
na zvoleném kanále. 

a. Stiskněte a podržte současně tlačítka         a .    Na displeji se 
zobrazí ikona příjmu “RX”. 

b. Monitorování ukončíte stisknutím tlačítka        . 
 

4.0 Zamknout klávesy  
Se zamčenými klávesami můžete stále vysílat (TX) nebo 
vyzvánět v rámci aktuálního kanálu, ale nebudete moci měnit 
hlasitost. Tuto funkci aktivujete následovně; 
V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko     , 
až se na LCD displeji zobrazí ikona zámku . 
 
Odemknout klávesy  
Opět stiskněte a podržte tlačítko , až ikona zámku na 
LCD displeji zhasne. 
 

5. Pomocné funkce  
 
5.1 Úspora energie  

Vaše radiostanice PMR je vybavena speciálním obvodem, který 
zvyšuje výdrž vaší baterie. Pokud není radiostanice použita po 
dobu 4 sekund, automaticky se přepne do úsporného režimu. 
Funkce úsporného režimu nemá vliv na příjem vysílání 
radiostanice PMR. Při detekci signálu se radiostanice vrátí do 
režimu plného výkonu. 
 
 

5.2 Indikátor vybité baterie  
 
Při poklesu napětí může radiostanice PMR detekovat vybití 
baterie. Ikona baterie zobrazí stav nabití následovně. 
Pokud je baterie již vybitá, zobrazí se v této fázi symbol prázdné 
baterie a bliká. 
Ikona baterie bude blikat až do úplného vybití baterie.  
 
 
 

Poznámka:  Pokud se baterie téměř vybijí, nahraďte je novými, abyste 
obnovili kvalitní komunikaci. 

 
 

5.3 Konektor pro sluchátka/mikrofon/nabíjení  
Radiostanice SMR 130 je vybavena doplňkovým konektorem pro 
mikrofon, sluchátka a dobíjení, který je umístěn naproti tlačítku 
PTT. 
Poznámka: Je požadován mikrofon/sluchátka s 2,5mm 
3kolíkovým konektorem, není dodáváno v příslušenství SMR 
130. 
 

5.4 Použití sady handsfree (sluchátka)  
 

Z pravé strany vaší radiostanice SMR 130 
můžete připojit sadu handsfree. Pomocí 
sady handsfree se můžete spojit a 
komunikovat s ostatními radiostanicemi 
stisknutím tlačítka PTT.  
 

 
5.4 Technické údaje  
 

Počet kanálů 8 kanálů 
Výstupní výkon (vysílání) 0,5 W 
Dosah Až 5 km. 

 
 

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 

 


