
Návod Stabo Freecomm 100 

Balení: 

2 x radiostanice 

Návod 

  

Radiostanice má 6 kanálů : 

Kanál č.                   Barva LED          Frekvence (MHz) 

  

1.                             červená                  446.00625 

2.                              zelená                    446.01875 

3.                              modrá                    446.03125 

4.                              růžová                   446.04375 

5.                              tyrkysová             446.05625 

6.                              bílá                         446.06875 

  

Ovládací prvky: 

• Anténa 
• PTT tlačítko 
• Tlačítka pro nastavení hlasitosti 
• Tlačítko On/Off (zapnutí/vypnutí) 
• LED 
• CH kanálový volič 
• Mikrofon 
• Reproduktor 

Funkce 

Vložení baterií 

Odšroubujte zadní kryt (viz. Obr.1), vložte 3 ks baterií AAA (mikrotužky), nejsou součástí 
balení. Pozor na správnou polaritu (obr. 2). Po vložení baterií kryt přišroubujte. 

Zapnutí / Vypnutí (On/Off)    (4) 

Zapněte radiostanici tlačítkem On/Off, ozve se dvojité pípnutí a rozsvítí se barva kanálu, 
který byl naposledy nastaven. 



Pro vypnutí zmáčkněte tlačítko On/Off, ozve se jedno pípnutí 

Výběr kanálu 

Můžete vybírat ze 6 kanálů (viz. tabulka výše), každou změnu  oznámí pípnutí. Dlouhými 
stisky kanálového voliče se budou kanály postupně měnit . Stabo freecomm 100  má paměť 
na poslední navolený kanál, který zůstává navolen i po vypnutí a zapnutí stanice. Obě 
stanice musí mít vždy navolen stejný kanál !!! 

Nastavení hlasitosti (3) 

Radiostanice umožňuje nastavení 4 úrovní hlasitosti (schema: 1– 2  - 3 – 4 – 3 – 2 - 1  ). 
Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí tlačítka hlasitosti: zazní pípnutí a kontrolka 
LED bliká v závislosti na zvolené úrovni (např. úroveň hlasitosti 4 : LED bliká 4x) 

Vysílání (2) 

Zmáčkněte tlačítko PTT a mluvte normálním hlasem asi ze vzdálenosti 5 cm do mikrofonu. 
Po skončení hovoru, pusťte tlačítko PTT. 

Příjem 

Když je radiostanice zapnutá, je připravena přijímat signál. Pokud je signál přijat na 
nastaveném kanálu, LED bliká asi 2 sekundy 

Battery save mode (úsporný režim baterií) / Battery low indication (indikace slabé 
baterie) 

Spotřeba energie radiostanice je velmi malá. Pokud není přijímán žádný signál, stanice se 
přepne do úsporného režimu . V případě, že  je kapacita baterií  příliš nízká, LED dioda 
nejprve bliká každé 3 sekundy a pak bliká každou sekundu. Nakonec se ozve zvukový signál 
a rádio se vypne. Pak je třeba vyměnit baterie. 

Technické parametry: 

Frekvence:     446.00625 – 446.06875 MHz 

Počet kanálů:   6 

Dosah:  max. 5 km (v závislosti na terénu) 

Výkon:   500mW 

Type modulace:  FM – F3E 

Kanálová rozteč:   12,5 kHz 

Napájení: 3 x micro-batteries type AAA 

Rozměry:   150 x 50 x 35 mm (vč. antény) 

Váha:   100 g  vč. baterií 


