
Vysílačky BF-Q8 
Uživatelský manuál 

Funkce: 
 Frekvence UHF 400 – 470MHZ (RX/TX)

 Max. 16 kanálů

 50 kódů CTCSS, 105 kódů DCS

 TOT funkce omezení času

 Funkce úsporného režimu
 Alarm
 Lze nabíjet i pomocí USB kabelu (kabel není součástí)
 Programovatelné pomocí počítače

Nabíjení: 
1. Zapojte nabíječku do zásuvky AC 100-240V 50/60Hz, rozsvítí se zelená LED dioda
2. Vložte baterii do vysílačky a následně celou vysílačku posaďte na nabíjecí stanici
3. Při nabíjení svítí červená LED dioda
4. Jakmile je baterie plně nabita, rozsvítí se zelená LED dioda
Pokud nabíjíte vysílačku pomocí USB kabelu, svítí červená LED dioda vysílačky při nabíjení, jakmile je vysílačka plně nabita 
rozsvítí se zelená LED dioda. 

Ovládání: 

Zapínání/vypínání 
Zapínání a vypínání se provádí otočením tlačítka hlasitosti. Ve směru hodinových ručiček pro zapnutí a proti směru 
hodinových ručiček pro vypnutí. 

Nastavení hlasitosti: 
Otáčejte tlačítkem po směru hodinových ručiček, pro kontrolu nastavené hlasitosti držte současně tlačítko (E) viz. obrázek 
níže. 

Výběr kanálu: 
Otáčením tlačítka (B)  po směru a proti směru hodinových ručiček. Kanál 16 (sixteen) slouží pro automatické vyhledávání 

PTT tlačítko (E): 
Pro přenos držte tlačítko (E) a mluvte, jakmile tlačítko pustíte bude přenos přerušen 

A. LED indikační dioda: zelená LED svítí při odesílání, červená při příjmu 
B. Přepínač kanálů: otáčením vyberete požadovaný kanál (1 – 15) kanál 16 slouží pro vyhledávání 
C. ZAP/VYP a hlasitost: otáčením nastavíte úroveň hlasitosti, proti směru hodinových ručiček až na konec vysílačku vypnete. 
D. PTT tlačítko: podržte pro vysílání, při uvolnění tlačítka přijímáte 



E. Monitorování: tlačítko ke sledování/zrušení volání 
F. USB port pro nabíjení vysílačky USB kabelem (kabel není součástí balení) 
G. Zde můžete zapojit externí mikrofon a sluchátka 
H. Reproduktor 
J. Mikrofon 
 
SQUELCH LEVEL: 
automaticky potlačí slabé signály a nežádoucí hluk v důsledku terénu nebo pokud jste dosáhli maximálního limitu dosahu. 
Můžete dočasně vypnout funkci auto squelch nebo zapnout plný dosah, což umožňuje všechny signály přijmout a rozšířit 
maximální dosah radiostanice. Úroveň citlivosti lze programovat pomocí softwaru 
 
TLAČÍTKO SCAN – VYHLEDÁVÁNÍ: 
 
Pokud je pomocí Softwaru naprogramována funkce SCAN, otočte přepínač kanálů na 16 kanál a vysílačka začne vyhledávat 
aktivity mezi 1 – 15 kanálem, jakmile je na některém kanálu nalezen signál, vysílačka na tomto kanálu již zůstane a vy na něj 
můžete volat. 
Vysílačka zůstane na tomto kanálu 15 sekund a poté opět začne vyhledávat další 
Na kanálu 16 podržte současně tlačítka (D) a (E) pro zapnutí či vypnutí vyhledávání 
Pokud je aktivní funkce FM rádia, nelze využívat Scan. 
 
VOX: 
 
Odposlech, dětská chůvička. Citlivost se dá nastavit od 1 – 9. 
Na kanálu 1 – 15 stiskněte a podržte současně tlačítka (D) a (E) 
 
Úspora baterie: 
 Po 10 sekundách nečinnosti přejde vysílačka automaticky do úsporného režimu. 
 
BCL  
zabrání vám vysílat na kanálu, který používá už někdo jiný. Aktivace se provádí pomocí software. 
 
Varování při nízké úrovni baterie: 
Vysílačka každých 5 sekund upozorní „Please change battery“ 
 
Technické: 
Frekvenční rozsah UHF 400 – 470MHz 
Paměť 16 kanálů 
Napětí 3.7V DC 
Stabilita ±2.5ppm 
Provozní teplota -20°C - +50°C 
Režim Simplex 
Anténa 50Ω 
RF výkon <5W 
Citlivost -122dBm  
Maximální odchylka ≤5KHz/≤2.5KHz 
Rušivé emise ≤7.5uW 
Výkon sousedního kanálu ≤-65dB/≤-60dB 
SNR (W/N) ≥-45dB/≥-40dB 
QT/DQT (W/N) 0.7±0.1KHz/0.4±0.1KHz 
Citlivost modulace 8-12mV 
 


