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Předmluva
Děkujeme Vám za zájem o náš produkt. Abyste zajistili optimální využití této radiostanice, přečtěte si prosím 
pozorně před jejím prvním použitím tuto uživatelskou příručku a příručku o bezpečnosti.

Tuto rychlou příručku lze použít pro následující modely:

MD65X Digitální vozidlová radiostanice (X zde zastupuje čísla 2, 5, 6 nebo 8)

Kontakt pro Českou republiku: 
DCom, spol. s r.o. 
Kšírova 32
619 00 Brno
Tel: + 420 543 255 191
Fax: + 420 543 255 189
www.dcom.cz



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 
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:
● U n i t e d S t a t e s F e d e r a l C o m m u n i c a t i o n s

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:

Regulační shoda EU
Kvalifikovaný ústav uznává tento produkt v souladu se 
základními nařízeními a dalšími odpovídajícími předpisy 
Směrnice 1999/5/EC. Mějte na paměti, že tato 
informace je platná pouze v zemích EU. 

● Zisk antény nesmí překročit 5dBi pro UHF pásmo 
nebo 3,5 dBi pro VHF pásmo.

● Instalace antény musí být v souladu s požadavky 
výrobce nebo dodavatele a musí probíhat 1 metr od 
lidského těla.
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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. 

Poznámka: 

 ●

 ●

GPS anténa je standardním příslušenství pro radiostanici MD65X, která podporuje funkci GPS. Frekvenční pásmo antény je uvedeno na štítku antény; 
pokud tomu tak není, odpovídá informaci o frekvenčním pásmu na štítku radiostanice.
Není-li uvedeno jinak, externí mikrofon/reproduktor zmíněný v této příručce odkazuje na externí mikrofon/reproduktor z tohoto seznamu položek.

 Sada pro montáž nosné konzoly  GPS Anténa  Manuály         

 Radiostanice  Externí mikrofon/reproduktor           Napájecí kabel  PojistkaDržák se šrouby pro externí 
mikrofon/reproduktor        
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Informace o produktu

Radiostanice

Konektor pro připojení 
externího mikro/repro

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

Konektor VF antény Konektor napájení
Konektor příslušenství

Konektor GPS antény

Ventilátor

Upozornění:  

 ● Konektor GPS antény se nachází pouze u 
radiostanic, které funkci GPS podporují.

 ● Nezakrývejte větrací otvor ventilátoru.

 ● Ventilátor pravidelně čistěte. 

 ● Nezastavujte ventilátor tvrdými předměty, 
předejdete tak poškození ventilátoru.

 ● Nedotýkejte se lopatek ventilátoru, pokud 
je v chodu, zabráníte tak zranění.

Externí mikrofon/reproduktor

Pro zvýšení komfortu při používání radiostanice můžete 
požádat Vašeho prodejce, aby Vám naprogramoval 
tlačítka TK, P1 a P2 pro rychlé vyvolání vybraných 
funkcí. Více informací o funkcích naleznete v Knize 
funkcí.

Zapnutí/Vypnutí

PTT tlačítko

TK tlačítko

LED Indikátor

LCD Displej

Tlačítko Tlačítko

Reproduktor
Tlačítko

Spona

Montáž

Pokyny pro montáž
Před montáží radiostanice do vozu si pozorně přečtěte 
následující instrukce:

 ● Radiostanice pracuje s napětím 13.6V±15% s 
ukostřeným záporným pólem. Před instalací 
radiostanice zkontrolujte prosím polaritu a napětí 
zdroje ve voze.

 ● Před montáží radiostanice zkontrolujte prosím 
přesahy šroubů. Při vrtání děr pro šrouby se 
ujistěte, že nepoškodíte kabeláž ani jiné součásti 
vozu.

 ● Před zasunutím radiostanice do nosné konzoly 
připojte anténu a kabel napájení do příslušných 
konektorů radiostanice. Ujistěte se, že anténa i 
napájecí kabel jsou dodané společností Hytera.

 ● Radiostanici instalujte do nosné konzoly dodané 
společností Hytera, předejdete tak uvolnění 
radiostanice v případě nehody. Uvolněná 
radiostanice může způsobit zranění.

● Instalujte radiostanici do místa, ze kterého budete 
mít dobrý dosah na přední panel radiostanice.

 ● Ujistěte se, že je za radiostanicí dostatek prostoru 
pro připojené kabely.

● Pokud vyměňujete pojistku napájení, nahraďte ji 
pojistkou se stejnou hodnotou.

● V případě, že jsou v blízkosti radiostanice další 
zařízení, zajistěte, aby vzdálenost mezi anténou 
radiostanice a anténou dalšího VF zařízení byla 
alespoň 10 metrů.

Nářadí pro montáž
 ● Vrtačka
 ● Křížový šroubovák
 ● Nástavec se šestihranným klíčem (pro samořezné 

šrouby velikosti 4,8 x 20 mm).

Postup montáže
Montáž radiostanice provádějte dle následujícího postupu: 

Mikrofon

Upozornění: Tlačítku TK je ve výchozím 
nastavení přiřazena funkce Emergency - 
Nouzový režim (krátký stisk: zapnutí 
nouzového režimu; dlouhé stisknutí: 
vypnutí nouzového režimu). Tlačítko je 
možné naprogramovat Vaším prodejcem.
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1. Konzolu nainstalujte na místo, odkud se Vám bude 
radiostanice dobře ovládat.

2. K radiostanici připojte příslušenství, jako je anténa 
a napájecí kabel.

3. Zasuňte radiostanici do připevněné konzoly a 
zajistěte ji upevňovacími šrouby.

4. Držák externího mikrofonu/reproduktoru do místa, 
kde na něj snadno dosáhnete.

5. Připojte k radiostanici externí mikro/repro. Při 
připojování dbejte zvýšené pozornosti poloze 
konektoru externího mikro/repro a zdířky konektoru 
na přední straně radiostanice. Pokud externí mikro/
repro právě nepoužíváte, zavěste jej do držáku. 

Zde jsou znázorněny jednotlivé části radiostanice: 

Č. Název prvku
1 Radiostanice 8 Konektor napájení
2 Upevňovací šrouby 9 Černý napájecí kabel
3 Nosná konzola 10 Červený napájecí kab.

4 Samořezné šrouby 
4,8×20mm 11 Pojistka

5
Externí mikrofon/
reproduktor 12 Anténní konektor 

6
Samořezné šrouby 
4×16mm 13 Konektor GPS antény 

7 Držák externího 
mikro/reproduktoru 

Indikace stavu

LCD displej a LED diody na externím mikro/repro Vám 
zobrazují informace o provozním stavu Vaší radiostanice.

Ikony na LCD displeji
Název Symbol Stav radiostanice

Ukazatele 
síly signálu

Počet dílků indikuje sílu 
signálu.

GPS

Funkce GPS je aktivní 
a jsou přijímána platná 
data GPS.
Funkce GPS je aktivní, 
ale nejsou přijímána 
žádná platná data GPS.

Symboly 
skenování

Skenování právě probíhá. 

Skenování zastaveno na 
nepreferovaném kanálu.
Skenování zastaveno na 
kanálu priority 1.
Skenování zastaveno na 
kanálu priority 2.

Roaming Funkce roaming je aktivní. 

Hlasitost Více čar označuje vyšší 
hlasitost.

Číslo 
kanálu CHXX

Oznamuje aktuálně 
vybraný kanál. "XX" 
zastupuje číslo kanálu, 
jako například “CH01". 

Číslo zóny ZONEXX

Oznamuje aktuálně 
vybranou zónu. "XX" 
zastupuje číslo zóny, 
jako například “ZONE01". 

Ukazatele 
vysílacího 

výkonu 

Nízký vysílací výkon na 
daném kanálu.
Vysoký vysílací výkon na 
daném kanálu.

Č. Název prvku Stav radiostaniceSymbol Název

LED Indikace
LED Indikace Stav radiostanice

LED indikátor bliká 
zeleně. Zapnutí

LED indikátor svítí 
zeleně. Příjem 

LED indikátor svítí 
červeně. Vysílání

LED indikátor bliká 
pomalu oranžově. Skenování nebo roaming

LED indikátor bliká 
rychle oranžově. Stav nouze (Emergency)

LED indikátor svítí 
oranžově. 

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

Zapnutí/Vypnutí radiostanice 
Způsob 1

Dlouhým stisknutím radiostanici zapnete či vypnete 

Způsob 2

Nastavení radiostanice
1. Na externím mikro/repro stiskněte vícenásobně 

tlačítko        , dokud se ikona       nepodbarví.

2. 

Výběr zóny
Zóna je skupina kanálů se stejnými vlastnostmi, která je 
naprogramovaná Vaším prodejcem a usnadňuje 
operování s kanály. Radiostanice podporuje celkem 64 
zón a v každé zóně může být až 16 kanálů.
Zónu vyberete následujícím postupem: 

1. Na externím mikro/repro stiskněte vícenásobně 
tlačítko       ,dokud se nepodbarví text ZONEXX 
(například ZONE01).
Pomocí tlačítek       /       zónu vyberete. 2. 

Výběr kanálu
1. 

2. 
Pokud je Vaším prodejcem aktivována funkce 
Oznámení aktuálního kanálu, Vaše radiostanice oznámí 
číslo kanálu, na který jste přepnuli. 

Nastavení vysílacího výkonu
Na radiostanici lze nastavit nízký či vysoký vysílací 
výkon. Vysoký vysílací výkon zajistí větší dosah 
radiostanice a budete tak moci komunikovat na větší 
vzdálenosti. Doporučujeme Vám nastavit nízký vysílací 
výkon, který šetří baterii. Pokud však budete 
komunikovat s více vzdálenými radiostanicemi, nastavte 
vysoký vysílací výkon.
Vysílací výkon nastavíte následujícím postupem: 

1. Na externím mikro/repro stiskněte vícenásobně 
tlačítko        , dokud se nepodbarví ikona vysílacího 
výkonu (například       )

2. 

Volání

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

Volání na digitálních kanálech
Na Vaší radiostanici můžete zahájit několik typů hovorů - 
Přímé volání, Skupinový hovor nebo Volání všem (pro 
příjem Volání všem musí být radiostanice nastavena).
Při odpovídání na hovor, radiostanice zahájí hovor 
Přímého volání nebo Volání všem (pro odpověď na 
Volání všem musí být radiostanice naprogramována); 
pro odpověď na Skupinový hovor bude radiostanice 
volat všem zúčastněným uživatelům konverzace. Zde je 
uveden příklad Přímého volání mezi radiostanicí A a 
radiostanicí B:
1. Uživatel A a B vyberou na radiostanici stejný kanál.
2. Uživatel A držením tlačítka PTT zahájí hovor. Váš 

prodejce Vám může na radiostanici každému 
kanálu přiřadit kontakt přímého volání/
skupinového hovoru nebo volání všem.

3. Uživatel A může držením tlačítka PTT vysílat, 
pokud LED indikátor na radiostanici svítí oranžově. 

4. Uvolněním tlačítka PTT uživatel A ukončí hovor. 
Stisknutím tlačítka PTT může uživatel A opět 
vysílat, pokud svítí LED indikátor oranžově. Pokud 
uživatel A hovor přijímá, LED indikátor na 
radiostanici svítí zeleně.

5. Uživatel B může přijímat volání bez jakékoli 
operace. Při příjmu svítí LED indikátor zeleně. 

6. Uživatel B může držením tlačítka PTT vysílat, 
pokud LED indikátor na radiostanici svítí oranžově. 

Poznámka: Čas, po který můžete odpovídat 
na volání (během něhož svítí LED indikátor 
oranžově), může nastavit Váš prodejce. 
Pokud ani jedna volající strana neodpoví do 
vypršení tohoto času, hovor bude ukončen.

Volání na analogových kanálech 
Volání na analogových kanálech bez signalizace je 
stejné, jako volání na digitálních kanálech. Ovšem při 
hovorech na analogových kanálech jsou účastníky 
volání všichni uživatelé, kteří se právě nacházejí na 
daném analogovém kanálech.
Více informací o volání na analogových kanálech bez 
signalizace naleznete v odpovídající příručce.

Dlouhým stisknutím 
radiostanici zapnete či 
vypnete 

Stiskem tlačítka         hlasitost snížíte, stiskem  
hlasitost naopak zvýšíte.

Na externím mikro/repro stiskněte vícekrát tl.        ,
dokud se nepodbarví text CHXX (např. CH01).
Pomocí tlačítek       /       kanál vyberete. 

Pomocí tlačítek  /  vyberete požadovaný 
vysílací výkon.
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Popis funkcí

Následující funkce jsou dostupné na Vaší radiostanici:

Typ funkce Podrobnosti o funkci

Funkce 
radiostanice

 ● Nastavení: Úroveň výkonu, LED 
Indikace a Výstražné tóny

 ● Optimalizační funkce: Zkratky, 
Hovor stiskem jednoho tlačítka, VOX

 ● Bezpečnost: Osamocený 
pracovník (Lone Worker)

 ● Zbývající výpůjční doba
 ● Optimalizace zvuku
 ● Lokalizace

Běžné funkce  ● Skenování
 ● Talk Around

Funkce na 
digitálních 
kanálech 

 ● Řízení přístupu
 ● Základní hlasové služby: Přímé 

volání a Skupinový hovor (více 
informací naleznete v kapitole 
Volání na digitálních kanálech).

 ● Pomocné hlasové služby: Volání 
všem (více informací naleznete v 
kapitole Volání na digitálních 
kanálech) a funkce Telefon.

 ● Zabezpečení, Doplňkové služby
 ● Patentované funkce
 ● Nastavení mobility

Funkce na 
analogových 

kanálech 

 ● Řízení přístupu
 ● Hlasové služby (více informací 

naleznete v kapitole Volání na 
analogových kanálech).

 ● Zabezpečení
 ● Signalizace

Funkce vyvinuté 
třetí stranou 

 ● API (Rozhraní pro programování)
 ● Konektor příslušenství

Řešení při potížích

Problém Příčina Řešení
Radiostanici nelze zapnout. Napájecí kabel je nejspíše odpojen. Připojte správně napájecí kabel. 

V průběhu příjmu signálu je 
zvuk slabý, kolísavý a 
absolutně nezřetelný.

Hlasitost je nastavena na nízkou úroveň. Zvyšte hlasitost reproduktoru pomocí 
externího mikrofonu/reproduktoru.

Anténa je povolena nebo není řádně 
připojena.

Vypněte radiostanici a znovu upevněte 
anténu.

Reproduktor je zanesený nebo poškozený 

Vyčistěte povrch reproduktoru. Pokud se 
problém nevyřeší, spojte se se svým 
prodejcem nebo autorizovaným servisním 
centrem pro kontrolu a opravy.

Nemůžete komunikovat s 
ostatními účastníky na 
analogových kanálech.

Kmitočet, nebo signalizace se neshoduje s 
těmi, které používají ostatní členové. 

Nastavte vysílací/přijímací kmitočet a 
signalizaci stejně jako ostatní členové.

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

Při vysílání na digitálních 
kanálech je zobrazena 

indikace o vysílání, ale nelze 
komunikovat s ostatními.

Je přijímána nosná vlna, ale z důvodu 
rozporného ID s ostatními radiostanicemi 
nemůže být tato vlna demodulována.

Nastavte stejné ID všem členům hovoru.

Na kanálu je slyšet 
vedlejší komunikace nebo 

hluk.

Jste rušeni stanicemi používajícími stejný 
kmitočet. Přizpůsobte úroveň omezovače šumu. 

Radiostanice nemá nastavenou signalizaci. 
Nastavte signalizaci všem členům týmu, 
abyste zamezili rušení na stejném kmitočtu 
a ujistěte se, že všichni používají stejnou 
signalizaci.

Hluk je příliš hlasitý. 

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

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.

Na externím mikro/repro se 
nezobrazuje žádná indikace. LCD displej přestal dočasně fungovat. Restartujte radiostanici nebo zkuste připojit 

externí mikro/repro znovu.

GPS nenalezne pozici. 
GPS anténa není připojena správně. Připojte GPS anténu správně. 

GPS signál není přijímán z důvodu nevýhodné 
pozice.

Přesuňte se do volného prostranství a 
radiostanici restartujte. 

Pokud Vám níže uvedené postupy nepomohou vyřešit Váš problém s radiostanicí, obraťte se, prosím, na Vašeho 
prodejce, který Vám poskytne další technickou podporu. 
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Volitelné příslušenství

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

Typ přísl. Model/Název

Příslušenství 
napájení

PS22002 Napájecí zdroj pro 
vozidlové radiostanice(220W, 
možnost aplikace záložního zdroje) 

Audio přísl. SM09D1 Externí radiostanice

Kabely

PC37 DB26-konektor 
Programovací kabel (USB port)
PC47 Programovací kabel (USB 
port)
PC49 Datový kabel "Back-to-back"
(DB26 to DB26)

Ostatní Všesměrová anténa

Xsr}ruqėqé= Srxšìyhmwh srx}h sļìvoxńhqvwyì 
grsruxČhqè vsrohČqrvwì K|whud1 VsrohČqrvw 
K|whud qhuxČì }d }wuàw| d ńnrg| }sŒvrehqè 
srxšìyàqìp qhvfkyàohqèkr sļìvoxńhqvwyì1

Péče a údržba

Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti 
Vaší radiostanice se řiďte následujícími radami.   

P®ļe o radiostanici
● 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 odpojte napájecí kabel.

● 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.



Poznámky
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