
Návod President Randy III 

 



 
C1    RANDY III 
C2    Flexibilní anténa S-20 
C3    Držák mikrofonu  
C4    Spona na opasek  
C5    Poutko na zápěstí 
C6    Napájecí zdroj 
C7    Domácí nabíječka 
C8    Mobilní adaptér 
C9    Baterie – 1800 mA (lithium-iontový) 
C10  Pojistka  
C11 Uživatelská příručka 
 
 INSTALACE 
- Našroubujte pružnou anténu (C2) na zařízení. 
- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Viz § NABÍJENÍ RANDY III  
 
C2 Flexibilní anténa 
A  Zástrčka externího mikrofonu 
B  Zástrčka externího reproduktoru 
C  Interní mikrofon 
D       Interní reproduktor 
E        Kryt bateriového bloku 
C3     Držák mikrofonu 



C4     Spona na opasek  
1       Zapnuto / Vypnuto - hlasitost 
2       LCD 
3       NAHORU  / DOLŮ klávesy 
4       Tlačítko CTCSS / DCS - tlačítko MENU 
5       Tlačítko SCAN - tlačítko DW (Dual Watch) 
6       EMG (nouzový) klíč - klíč VOX 
7       klávesa F. 
8       Tlačítko MON (Monitor) 
9       ANL / NB / Compander - tlačítko HI-CUT 
10    Tlačítko MODE - klíč 
11    Tlačítko SQ- (Squelch -) 
12    klíč SQ + (Squelch +) 
13    Vysílací klíč HI / LO (High / LOW) 
14    Přepínač PTT (Push To Talk) 
15    SVÍTILNA 
16    LED Rx a TX 
 
1) ZAP / VYP ~ Volume 
- Otočením knoflíku hlasitosti zapnutí / vypnutí (1) ve směru hodinových ručiček stanici 
zapněte a zvyšujete hlasitost. Pokud je aktivována funkce KEY BEEP, při zapnutí CB rádia 
zazní 4 tóny. 
- Otočením knoflíku hlasitosti (1) proti směru hodinových ručiček snižte hlasitost nebo 
vypnete stanici. 
 
2) DISPLEJ 

 
3) VOLIČ KANÁLŮ: tlačítka   /   
- Stisknutím tlačítka  (3) kanál zmenšíte. 
- Stisknutím tlačítka  (3) kanál zvýšíte. 
Pokaždé, když se změní kanál, zazní pípnutí, pokud KEY BEEP funkce je aktivována. Viz § KEY 
BEEP 
 
4) CTCSS / DCS ~ MENU 
CTCSS / DCS (krátké stisknutí) 



Pro zjednodušení budeme v této příručce hovořit o kódu CTCSS / DCS 
k označení tónu CTCSS i kódu DCS, od GENRE až uveďte druh kódu (CTCSS, DCS nebo OFF = 
žádný kód). TYPE označuje, zda se jedná o vysílání TX nebo příjem RX a MODE určuje 
provozní režim, identické ID nebo jiný . 
Viz nabídka NASTAVENÍ KÓDU .Viz seznam kódů. 
Poznámka: Kódy lze použít pouze v pásmu FM. Každý kanál může mít svůj vlastní kód. 
Stisknutím tlačítka CTCSS / DCS (4) aktivujete / deaktivujete uložený kód. 
 
Aktivace 
Pokud byl uložen kód CTCSS / DCS, stane se aktivním, „CTCSS“ 
nebo „DCS“ se zobrazí na displeji 
V REŽIMU Id , pokud nebyl uložen žádný kód CTCSS / DCS, zařízení vydá chybové pípnutí. 
Přejděte do nabídky CODE SET a uložte CTCSS / Kód DCS. 
V REŽIMU  pokud nebyl uložen v žádném TYPU TX nebo RX  kód CTCSS / DCS zařízení vydá 
chybové pípnutí. Přejděte na CODE SET menu pro uložení kódů CTCSS / DCS. 
 
Deaktivace 
Pokud byl uložen kód CTCSS / DCS a „CTCSS“ nebo „DCS“ se zobrazí na displeji, krátké 
stisknutí klávesy CTCSS / DCS (4) deaktivuje uložené DCS, zmizí z displeje „CTCSS“ nebo 
„DCS“, a zazní pípnutí deaktivace. Uložený kód CTCSS / DCS je uchováván v paměti, ale již 
nefunguje. 
 
MENU (dlouhé stisknutí) 
1.Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU.  se objeví na displej 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku, kterou chcete nastavit. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení vybrané nabídky. Parametr nabídky bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) změňte parametr. 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Viz § NASTAVENÍ MENU  
 
5) SKENOVÁNÍ ~ DW 
SKENOVAT (krátké stisknutí) 
Krátkým stisknutím tlačítka SCAN (5) aktivujte funkci SCAN. Stiskněte klávesu  (3) pro 
skenování ve vzestupném pořadí. Stiskněte tlačítko  (3) pro skenování v sestupném 
pořadí. 
Prohledávání se zastaví, jakmile je obsazený kanál. Skenování se automaticky spustí 3 
sekundy po skončení přenosu a nebo když není během 3 s aktivováno žádné tlačítko. 
Skenování také obnoví ve vzestupném pořadí pomocí klávesy  (3) nebo v sestupném 
pomocí tlačítka  (3). 
Když je aktivována funkce SCAN, na displeji bliká „SCAN“ 
Deaktivace funkce SCAN stisknutím tlačítka PTT (14). Na displeji zmizí „SCAN“. 
 
DW (Dual Watch) (dlouhé stisknutí) 



Dlouhým stisknutím tlačítka DW (5) aktivujete funkci DW. Umožňuje přepínat mezi aktivním 
a druhým (volitelným) kanálem. Pokud je funkce aktivní, na displeji se zobrazí „DW“ 
Stisknutím tlačítka PTT (14) opustíte funkci DW. Viz nabídka NASTAVENÍ DW (Dual Watch)  
 
6) EMG ~ VOX 
EMG (krátké stisknutí) 
Nouzový kanál se automaticky zvolí stisknutím tlačítka EMG (6). Prvním krátkým stisknutím 
zadáte kanál. Druhým krátkým stisknutím zavoláte druhý tísňový kanál. „EMG“ se zobrazí na 
displeji. Třetí krátké stisknutí pro návrat zpět na aktuální kanál. Na displeji zmizí „EMG“. 
Viz § EMERGEWNCY SETTING 
Viz § KEY LOCK  
 
VOX (dlouhé stisknutí) 
Funkce VOX umožňuje použít stanici bez nutností stisknutí tlačítka PTT (14). Použití 
volitelného mikrofonu Vox, připojeného ke stanici (A) deaktivuje původní mikrofon. 
Krátkým stisknutím tlačítka VOX (6) aktivujete funkci VOX. Na displeji se zobrazí «VOX». 
Nové stisknutí klávesy VOX (6) deaktivuje funkci, «VOX» zmizí z displeje. 
Viz nabídka VOX SETTING 
 
7) F - VÝBĚR FREKVENČNÍHO PÁSMA (krátké stisknutí) 
Viz FUNKCE ZAPNUTÍ JEDNOTKY  
Viz § COMPANDER  
 
8) MONITOR (krátké stisknutí) 
Tato funkce umožňuje sledovat kanál i přes zasquelchovanou stanici. 
Když je ASC aktivní nebo když je úroveň manuálního squelch vysoká, stiskněte tlačítko MON 
(8) a uslyšíte aktivní kanál. 
Viz § KEY LOCK  
 
9) ANL / NB ~ HI-CUT ~ COMPANDER 
ANL / NB (krátké stisknutí) 
Krátkým stisknutím tlačítka ANL / NB (9) aktivujete / deaktivujete filtry 
v tomto pořadí: 
 

 
Aktivovaný filtr se zobrazí na displeji. 
 
ANL - Automatický omezovač šumu: Tento filtr umožňuje snížit zvuky pozadí a rušení příjmu. 
Pouze v AM modulaci 
NB - Noise Blanker: Tento filtr umožňuje zmenšení šumu na pozadí určité rušení příjmu 
HI-CUT (dlouhé stisknutí) 
Dlouhým stisknutím tlačítka HI-CUT (9) aktivujete / deaktivujete HI-CUT filtr. Je-li filtr aktivní, 
na displeji se zobrazí „HIC“. 
Hi-Cut: Eliminuje vysokofrekvenční rušení. 
 
COMPANDER 



- Stiskněte klávesu F (7). je zobrazeno na displeji 
- Stisknutím tlačítka ANL / NB (9) aktivujte / deaktivujte Compander. 
Když je zobrazeno   na  displeji, COMPANDER je aktivní. 
Tento přepínatelný filtr umožňuje zlepšit režim příjmu. 
 

10) MODE ~  
MODE  (krátké stisknutí) 
Tato klávesa umožňuje vybrat modulační režim (AM nebo FM). Odpovídající režim je 
zobrazen na LCD. 
POUZE v konfiguraci U: stisknutím tlačítka MODE (10) můžete střídat frekvenční pásmo mezi 
ENG a CEPT. V UK se objeví „UK“ , když je vybráno pásmo ENG. „UK“ zmizí z 
displeje, když je vybrán CEPT (viz tabulka na straně 56). 
 

Baterka (dlouhé stisknutí) 
- Zapněte stanici 
- Dlouhým stisknutím tlačítka (15) zapnete baterku. 
- Rychle stiskněte tlačítko  nebo  (3) pro výběr ze 4 možných druhů světla : 
 

 
 
- Dlouhým stisknutím tlačítka (15) vypnete baterku 
 
11) MANUAL SQUELCH- (krátké stisknutí) 
Krátkým stisknutím tlačítka SQ (11) snížíte úroveň Squelch 
 
12) MANUAL SQUELCH + (krátké stisknutí) 
Krátkým stisknutím tlačítka SQ + (12) zvýšíte úroveň Squelch 

Manuální squelch:    nebo 34 úrovní od  do  
 
11 + 12) ASC (Automatic Squelch Control) 
Celosvětový patent, exkluzivita PRESIDENT, ASC potlačuje nežádoucí zvuky pozadí 
Současným stisknutím kláves SQ- (11) a SQ + (12) aktivujete / deaktivujete funkci ASC, na 
displeji se zobrazí , když je funkce aktivní.  
 
13) PŘENOSOVÝ VÝKON HI / LO (krátké stisknutí) 
Krátkým stisknutím tlačítka HI / LO (13) přepínáte mezi vysokým a nízkým vysílacím 
výkonem. K označení vybrané položky se zobrazí na displeji „H“ nebo „L“ úroveň. Viz ECO 
MODE. 
 
14) VYPÍNAČ PTT 
Režim vysílání (stisknutý spínač PTT) 
Vysílejte stisknutím přepínače PTT (14). LED dioda (16) se rozsvítí červeně. 
Režim příjmu (spínač PTT uvolněn) LED (16) se rozsvítí zeleně v režimu příjmu. Můžete slyšet 



signál na reproduktoru. 
Sloupcový graf ukazuje úroveň signálu (RF) nebo příjmu (S). 
TOT (Time Out Timer) 
Pokud je PTT tlačítko sepnuté déle než 3 minuty, začne blikat kanál a přenos končí. 
Tón časového limitu bude znít, dokud neuvolníte přepínač PTT (14). 
 

15) SVÍTILNA  
16) LED 
Viz § Přepínač PTT  
 
6 + 8) ZÁMEK KLÁVES (klávesy EMG + MON) 
Dlouze stiskněte současně tlačítka EMG (6) a MON (8) když chcete aktivovat / deaktivovat 

funkci KEY LOCK. Když je funkce aktivní, na displeji se zobrazí  
 
NASTAVENÍ MENU 
Viz § MENU  
 
1) BARVA (COLOR) 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displej. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální barva bliká. 
4. Stisknutím tlačítka nebo  (3) vyberte barvu: Oranžová  Zelená  Modrá  

Azurová , Žlutá  Fialová nebo Světle azurová  

 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí barva je (oranžová). 
 
2) ROGER BEEP 
Při uvolnění spínače PTT (14) zazní pípnutí, tzv. Roger Beep.  Když je funkce aktivní, na 

displeji se zobrazí ikona  
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) deaktivujte OF nebo vyberte mezi 6 melodiemi pro 
ROGER BEEP od 01 do 06 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí hodnota je OF 
 



3) KEY BEEP 
Když je funkce aktivována, zazní pípnutí, když stisknete tlačítko, např. změna kanálu atd. Na 
displeji se zobrazí „BP“, když je funkce aktivní. 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU.  se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká. 
4. Stisknutím tlačítka nebo  (3) aktivujte ON nebo deaktivujte OF funkci Key Beep 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí hodnota je Zapnuto On 
 
4) EKO REŽIM (ECO MODE)  
Tato funkce umožňuje šetřit baterii. Stanice přejde do pohotovostního režimu. 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) deaktivujte funkci ECO MODE nebo vyberte ze 3 
úrovní: 01 (nízká), 02 (střední) a 03 (vysoká). 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí hodnota je 02 (uprostřed). 
* Úroveň 01: 250 ms RX aktivní / 250 ms RX neaktivní 
* Úroveň 02: 250 ms RX aktivní / 500 ms RX neaktivní 
* Úroveň 03: 250 ms RX aktivní / 1 s RX neaktivní 
 
Poznámka: Pokud je zvolena úroveň 03, vysílací výkon se automaticky změní na L (nízký). H 
(vysoký) výkon zůstává k dispozici, ale bude pokud je zařízení vypnuto a znovu zapnuto. 
Viz HI / LO PŘENOSOVÝ VÝKON  
 
5) TÓN 
Tato funkce umožňuje upravit přijímací tón. 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte z 11 úrovní od -5 až 5. 
5. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí hodnota je 0. 
 
6) NASTAVENÍ EMG 



Tato funkce umožňuje přizpůsobit oba nouzové kanály. 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displeji. 

2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku  
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální pořadí nouzových kanálů bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) změňte nastavení nouz. kanálu , nebo ... 
5. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální kanál bliká. 
6. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte kanál. 
7. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení kanálu. Modulace bliká: AM, FM nebo 
FM UK (pouze v konfiguraci U). 
8. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte režim. 
9. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
10. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí prioritní kanály jsou kanál 09 AM (1) a kanál 19 AM (2). 
 
 
7) NASTAVENÍ VOX 
Tři parametry umožňují upravit funkci VOX: Citlivost: / Úroveň Anti-vox: / Doba 
zpoždění:  
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU.  se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku. 
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální parametr bliká (, nebo). 
4a. Krátkým stisknutím tlačítka MENU (4) potvrďte parametr, který má být nastaven. 
Hodnota parametru bliká nebo ... 
4b. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte další parametr. Krátce stiskněte tlačítko 
MENU (4) pro potvrzení. 
5. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) upravte hodnotu parametru. 
6. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Aktuální hodnota přestane blikat. 
Parametr je uložen. 
7. Opakováním bodů 4 až 6 upravte další parametry. 
8. Po dokončení všech nastavení stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrďte a 
zůstaňte v MENU nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte MENU. Pokud je aktivována 
funkce KEY BEEP, dlouhé pípnutí potvrdí úspěšnost operace (viz § KEY BEEP). 
9. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
 
Citlivost (Sensitivity L): umožňuje nastavení mikrofonu (původního nebo volitelný vox) pro 
optimální kvalitu přenosu. Nastavitelná úroveň od 01 (vysoká úroveň) do 09 (nízká úroveň). 
Výchozí hodnota: 02. 
- Anti-Vox : umožňuje potlačit okolní hluk. Úroveň je nastavitelná. OF (podle 
úrovně squelch) a od 00 (bez anti-vox) do 09 (nízká úroveň). 
Výchozí hodnota: OF. 



- Zpoždění : umožňuje vyhnout se náhlému přerušení přenosu přidáním zpoždění na konci 
mluvení. Úroveň je nastavitelná od 01 (krátké zpoždění) do 09 (dlouhé zpoždění). Výchozí 
hodnota: 01. 
NASTAVENÍ VOX neaktivuje funkci VOX. 
 
8) NASTAVENÍ DW (Dual Watch) 
Tato funkce umožňuje přizpůsobit druhý skenovaný kanál funkcí DUAL WATCH 
1.Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU.  se objeví na displeji 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte nabídku  
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Kanál bliká. 
4. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte nový kanál, který chcete sledovat. 
5. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení kanálu. Modulace bliká: AM, FM nebo 
FM UK (pouze v konfiguraci U). 
6. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte režim. 
7. Stiskněte klávesu MENU (4). Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v MENU nebo 
dlouhým stisknutím potvrdíte a opustíte MENU. 
8. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
úprav. 
Výchozí kanál Dual Watch je kanál 09. 
 
9) NASTAVENÍ KÓDU ( CODE SET) 
Toto menu umožňuje konfigurovat provozní režim funkce CTCSS / DCS a ukládání kódů 
CTCSS / DCS. 
2 provozní režimy: 
- Id znamená, že použitý kód bude identický pro vysílání (TX) a pro příjem (RX). 
- dF znamená, že uživatel může použít jeden kód (nebo OFF = žádný kód) pro vysílání (TX) a 
další (nebo OFF = žádný kód) pro příjem (RX) 
 
PRACOVNÍ REŽIM 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) otevřete NABÍDKY. se objeví na displeji. 

2. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte nabídku  
3. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení. Provozní režim bliká (Id nebo dF). 
4. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte požadovaný provozní režim. 
UCHOVÁVÁNÍ (STORING) KÓDU CTCSS / DCS 
Postup se liší v závislosti na použitém provozním režimu: 
Identický režim Id 
5. Krátkým stisknutím tlačítka MENU (4) začne blikat („CTCSS“, „DCS“ nebo „OFF“). 
6. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte žánr nebo… 
7. Stisknutím tlačítka MENU (4) potvrďte žánr. Hodnota kódu bliká (pokud není vybrána 
možnost VYPNUTO). 
8. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte kód (od 01 do 38 pro CTCSS a 001 až 104 pro 
DCS). 
Jiný režim dF 
5. Krátkým stisknutím tlačítka MENU (4) začne blikat typ RX. 
6. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte typ RX nebo TX. 



7. Krátkým stisknutím tlačítka MENU (4) se potvrdí volba typu. Hodnota žánru bliká 
(„CTCSS“, „DCS“ nebo „OFF“ žádný žánr). 
8. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte žánr nebo… 
9. Stisknutím tlačítka MENU (4) potvrďte žánr. Hodnota kódu bliká (pokud není vybrána 
možnost VYPNUTO). 
10. Stisknutím tlačítka  nebo  (3) vyberte kód (01 až 38 pro CTCSS 001 až 104 pro DCS). 
11. Stisknutím tlačítka MENU (4) potvrďte vybraný kód. Stanice se vrátí k bodu 5, pro 
nastavení druhého typu. 
12. Pokud nepotřebujete nastavovat druhý typ, dlouze stiskněte MENU tlačítko (4) pro 
potvrzení a opuštění MENU. 
13. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, zařízení opustí MENU po 10 sekundách bez uložení 
změn. 
Výchozí režim je Id (identický). Výchozí žánr je VYPNUTÝ. 
Viz nabídka RESET. 
 
10) RESET 
Tato funkce umožňuje obnovit všechny tovární parametry. 
1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (4) vstoupíte do MENU. se objeví na displeji. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo   (3) vyberte nabídku. 
3. Krátkým stisknutím tlačítka MENU (4) potvrďte nabídku. Bliká ALL. 
4. Krátce stiskněte klávesu MENU (4) pro potvrzení resetu. 
5. Jednotka se restartuje se všemi továrními parametry 
 
F - VÝBĚR FREKVENČNÍHO PÁSMA 
(Konfigurace: EU; PL; d; EC; U; In) 
Frekvenční pásma musí být zvolena podle země, kde budete působit. Nepoužívejte jinou 
konfiguraci. Některé země vyžadují uživatelskou licenci. Viz tabulka. 
Nastavení konfigurace: 
- Vypněte stanici 
- Zapněte napájení a stiskněte klávesu F (7). Písmeno odpovídající konfigurace bliká. 
- Chcete-li změnit konfiguraci, použijte klávesu   nebo   (3). 
- Když je vybrána konfigurace, dlouze stiskněte klávesu F (7). 
Písmeno odpovídající konfiguraci je nepřetržitě zobrazeno V této fázi potvrďte výběr 
vypnutím a poté stanici znovu zapněte. 
 

 



FUNKCE S VYPÍNAČEM PTT 
1) NOISE GATE  (PTT + F) 
- Stiskněte a podržte spínač PTT (14). 
- Krátkým stisknutím tlačítka F (7) aktivujete (On) nebo deaktivujete (OF) 
Noise Gate. Když je funkce aktivní, zobrazí se  
Noise Gate: Zabraňuje zesílení šumu pozadí. Tento vede k optimalizovaným úrovním signálu. 
 
NABÍJENÍ RANDY III 
 
1) POUŽITÍ ZDROJE AC 
1. Připojte domácí nabíječku (C7) ke spodní části stanice na libovolné straně. 
2. Připojte napájecí zdroj (C6) k domácí nabíječce (C7). 
3. Připojte napájecí zdroj (C6) do zásuvky 220 V. 
2) POUŽITÍ MOBILNÍHO MODULU NABÍJENÍ 
1. Připojte mobilní nabíjecí modul (C8) ke spodní části stanice na libovolné straně. 
2. Zapojte zástrčku do zapalovače vašeho vozidla 

- Nabíjení začne. Na displeji se zobrazí indikace nabíjení a režim úrovně nabití.  

-    zmizí, když je stanice  plně nabitá. 
 
3) VÝMĚNA BATERIE  
Akumulátor je ve stanici předinstalován. Pokud potřebujete vyměnit baterie: 
1. Odšroubujte krytku bloku akumulátorů (C). V případě potřeby sejměte klip (C4) nebo 
držák mikrofonu (C3)  
2. Odpojte a vyjměte starou baterii. 
3. Připojte novou baterii. 
4. Zašroubujte kryt bateriového bloku (C). 
Poznámka: Baterie je dodávána nenabitá, takže musíte před použitím baterii nabít! 
 
4) VLASTNOSTI NÍZKÉ BATERIE 
Když není baterie nabitá, LED dioda RX / TX (16) bliká žlutě. 

V režimu TX zazní nepřetržité pípnutí.  bliká na displeji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 
 
   

 
 
 

                    
 



 
 

 



Záruční  list 
                     Typ:  President  RANDY III 
 
Výrobní  číslo:    …………………………………….. 
 
Všeobecné záruční podmínky: 

1. Na tento výrobek se poskytuje záruka  24 . měsíců ode dne prodeje výrobku.   
2. Záruka a bezplatný servis se vztahuje na poruchy a závady, které v době záruky a 

bezplatného servisu vznikly chybou výroby nebo vadou použitého materiálu. 
3. Tyto závady a poruchy odstraní servisní organizace oprávněná k provádění záručních oprav 

a to včas a bez zbytečného odkladu.    
4. K provedení záruční , bezplatné opravy je nutno dodat výrobek kompletní, 

 ( tak, jak byl spotřebiteli prodán), společně s řádně vyplněným Záručním listem a kopií 
dokladu o koupi ( paragon, faktura). 

5. Zákazník nese riziko poškození výrobku při jeho přepravě k opravě externím přepravcem . 
6. Bude –li při opravě nalezena vada nespadající do záruky, hradí náklady s odstraněním takové 

vady, včetně dopravy,  uživatel. 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené : 

a) neodbornou montáží radiostanic , která je v rozporu s přiloženým návodem :  
např. nenaladěním antény, chybným umístěním CB antény ( plast,  
nedostatečná protiváha) , přepólováním, zkratem,  použitím nevhodných 
napájecích zdrojů nebo baterií , použitím nevyhovujících antén nebo jiných  
šroubů než originál  pro uchycení radiostanice,  dále zabudováním do 
palubovky vozidla ( aniž je použit ext. reproduktor) , kdy je zcela zastíněn 
vestavěný reproduktor stanice a následně dojde k jeho poškození způsobené 
přetížením ( dlouhodobé neúměrné zesílení hlasitosti  uživatelem ) , atd. 

                  b)   opotřebením  věci,  způsobené jejím obvyklým používáním. 
c) poškozením neodbornou obsluhou , např. záměnou mikrofonů z cizí stanice ( 

možné zničení procesoru radiostanice , tištěných obvodů atd. ), vysíláním bez 
antény, použitím nevhodných přídavných komponentů k radiostanici jako 
např. nevhodných externích reproduktorů ( jiná impedance, výkon,  než 
doporučen )   

d) živelnou pohromou ( bouřka, voda, požár )nebo nárazem,pádem, nebo      
      vniknutím vody ,   
e) porušením servisní plomby nebo jakýmkoliv zásahem do radiostanice ( pokud 

plomba nebyla dodána )  
          Poskytnutím této záruky nejsou dotčena práva kupujícího , která se ke koupi věci      
          váží podle zvláštních právních předpisů. 
                                                                                                               
 
           Datum:                                                                  Razítko a podpis prodejce :     
                                                                        
 


