
ERMES – návod k použití 

 

www.vysilackymilin.cz                   +420 721 666 302 Stránka 1 
 

Ovládání radiostanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž radiostanice  
Tuto stanici můžete používat v automobilu nebo ji použít jako pevnou domácí radiostanici. Mezi důležitá hlediska pro výběr 

místa montáže radiostanice v automobilu patří následující skutečnosti:  

• Radiostanice a její používání nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost silničního provozu.  

• Ovládací prvky (tlačítka, mikrofon) musejí být snadno dosažitelné.  

• V okolí radiostanice musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, aby nedocházelo při vysílání k jejímu přehřívání.  

• Radiostanice nesmí být vystavena přímému dopadu slunečního záření.  

Zajistěte, aby byl dobře viditelný displej (LED) radiostanice. Při přímém dopadu slunečních paprsků na displej dochází ke 

značnému snížení jeho čitelnosti. Před konečnou montáží radiostanice vyzkoušejte její nejlepší možné umístění. K připevnění 

stanice použijte přiložený montážní třmen, který Vám umožní rychlou a snadnou montáž (nebo demontáž) radiostanice na 

různých místech Vašeho automobilu.  
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Bezpečnostní předpisy 

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z 

toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo 

nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 

 

• Tato radiostanice vyzařuje při vysílání 

elektromagnetická vysokofrekvenční pole. Dejte 

prosím pozor na bezpečnou vzdálenost umístění 

antény.  

• Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) 

nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být 

prováděny žádné změny v jeho zapojení.  

• V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat 

předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických 

zařízení a provozních prostředků.  

• Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny. Pokud 

by se do vnitřku radiostanice dostala voda nebo jiná 

kapalina, odpojte ji od napájení a obraťte se na 

odborný servis.  

• Dopad přímého slunečního záření může ovlivnit 

(znemožnit) čitelnost displeje stanice.  

• Pokud si nebudete vědět rady, jak radiostanici 

používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné 

informace, spojte se prosím s naší technickou 

poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného 

kvalifikovaného odborníka.  

• Dejte prosím pozor na to, že jako řidič motorového 

vozidla musíte při používání radiostanice v 

automobilu dodržovat platné předpisy pro silniční 

provoz. V tomto případě je nutné požívat při jízdě 

vhodné zařízení „hands-free“ (obě Vaše ruce musejí 

zůstat volné).  

• Při montáži radiostanice do automobilu dodržujte 

pokyny, které uvádí výrobce automobilu.  

• Vypněte radiostanici vždy v místech, která jsou 

opatřena varovnými nápisy a upozorněními ohledně 

zákazu požívání bezdrátových (mobilních) telefonů a 

vysílaček.  

• Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří 

tak do dětských rukou. Za přítomnosti děti buďte 

zvláště opatrní.  

• Vyhrazujeme si právo na změny v technických 

údajích a na změny provedení přístroje bez 

předchozího upozornění. 

 

Radiostanice je dodávána spolu s mikrofonem, držákem radiostanice a mikrofonu. Při instalaci dbejte na správné připojení 

daného napájení (červený vodič “+”, černý vodič “-”) a důkladné připojení přizpůsobené antény. Optimální poloha antény na 

vozidle je ve středu střechy.  


