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stabo freecomm 650 Set
Set Talkie-Walkie PMR 446

Mod de utilizare

Atenţie

Pentru a putea utiliza acest aparat într-un mod optim şi plăcut,
vă recomandăm să citiţi acest mod de utilizare

cu cea mai mare atenţie.
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Generalităţi

Pentru a putea folosi aparatele într-un mod optim şi plăcut, vă recomandăm 
să citiţi acest mod de utilizare complet şi cu cea mai mare atenţie. Luaţi în 
considerare instrucţiunile de securitate pentru a preveni riscuri pentru dvs. 
şi alte persoane sau pentru a evita deteriorarea aparatelor. Păstraţi cu grijă 
acest mod de utilizare. Dacă împrumutaţi sau vindeţi aparatele, nu uitaţi să 
anexaţi şi modul de utilizare.  

Fabricantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorările directe sau 
indirecte ocazionate de neobservarea acestui mod de utilizare!  

Instrucţiuni de siguranţă

Recomandăm persoanelor  care  au  un  stimulator  cardiac  să  nu  manevreze,  în 
general,  instalaţii  radioelectrice!  Trebuie  evitată  folosirea  unui  emiţător 
radioelectric în apropierea persoanelor care au un stimulator cardiac.

În timpul emisiei, nu atingeţi antena, nu o aşezaţi niciodată pe corp şi, în niciun 
caz,  pe  faţă  sau  ochi.  Folosind  o  cască  audio  externă,  nu  reglaţi  volumul 
aparatului  dvs.  radio  la  un  nivel  foarte  ridicat  –  în  caz  contrar  riscaţi  să  vă 
deterioraţi auzul.

Este  interzisă  folosirea  aparatului  radio  în  avion  sau  spital,  sau  în  instituţii 
similare.  Dacă  vă  aflaţi  în  spaţii  cu  risc  de  explozie  (de  ex.  staţie-service), 
deconectaţi  aparatele  radio.  De  asemenea,  nu  trebuie  să  schimbaţi 
acumulatorul/bateriile în aceste spaţii.

Folosind aparatul în maşină, trebuie să aveţi în vedere reglementările legale în 
vigoare.  În  unele  ţări,  este  interzisă  folosirea  unui  aparat  radio  în  timp  ce 
conduceţi un vehicul! Într-un vehicul cu airbag, nu folosiţi sau plasaţi aparatele 
radio nici deasupra, nici în zona de declanşare a airbag-ului.

Nu deschideţi niciodată cutia aparatului radio sau a accesoriilor şi nu modificaţi 
în nici un caz aparatele. Cereţi exclusiv persoanelor specializate şi calificate să 
efectueze  eventualele  reparaţii.  Orice  modificare  sau  intervenţie  a  aparatului 
atrage  după  sine  expirarea  autorizaţiei  de  funcţionare.  În  acest  caz,  pierdeţi 
dreptul la garanţie! 
Trebuie să aveţi grijă ca copiii să nu se joace cu aparatele radio, cu accesoriile, 
bateriile sau materialul de ambalaj.

2

boris
Stamp



Dacă  constataţi  că  din  aparat  se  degajă  miros  sau  fum,  deconectaţi  imediat 
aparatul  şi  scoateţi  acumulatorul/bateriile.  Service-ul  aparatului  nu  este 
recomandat dacă descoperiţi deteriorări ale carcasei sau antenei.
În acest caz, contactaţi un atelier specializat.

Protejaţi-vă aparatele radio şi accesoriile împotriva umidităţii, căldurii, prafului şi 
şocurilor  puternice. Evitaţi  temperaturi de service mai  mici  de -10°C sau mai 
mari de +50°C. Nu expuneţi niciodată aparatele direct la razele soarelui (de ex. 
plajă, în spatele maşinii). Nu folosiţi aparatele în caz de ploaie. Totuşi, dacă un 
aparat  se  umezeşte,  deconectaţi-l,  scoateţi  imediat  acumulatorul/bateriile  şi 
uscaţi-l  cu o cârpă uscată şi  moale.  Aşteptaţi  ca aparatul să fie complet  uscat 
înainte de a-l folosi din nou.

Nu  aruncaţi  niciodată  acumulatorul/bateriile  în  foc!  Nu  închideţi  niciodată 
contactele acumulatorului prin scurt-circuit!    

Informaţii importante

stabo freecomm 650 este un aparat radio PMR 446 cu tehnologie Long Range 
pentru comunicaţii radiofonice pe distanţe scurte.

Standardul de radiocomunicaţie PMR 446 este autorizat în AT, BE, CH, DE, 
ES, FI, FR, GB, GR, IE, HR, HU, NL, NO, PL, PT, SE, SI, adică utilizarea 
este liberă şi nu este legată de declaraţie. 

În ITALIA, declaraţia este obligatorie. Locuitorii din Italia trebuie să plătească 
o  taxă  unică  în  momentul  declarării  aparatelor  radio!  (Totuşi,  turiştii  îşi  pot 
utiliza liber aparatele fără declaraţie în timpul vacanţei lor în Italia). 
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Puteţi să vă informaţi despre reglementările naţionale în ceea ce priveşte folosirea 
aparatelor  radio  în  timpul  călătoriilor  în  străinătate  la  ambasadele/consulatele 
ţărilor respective sau direct la autorităţile competente care se ocupă cu reglarea 
telecomunicaţiilor.

Aparatele radio PMR 446 cu tehnologie Long Range folosesc 8 canale specifice 
(446 MHz) pentru emisie şi recepţie. În zona de recepţie (max. 10 km) puteţi să 
stabiliţi comunicaţii cu un număr arbitrar de aparate radio. Dar, doar o persoană 
poate vorbi, în timp ce celelalte trebuie să asculte. Comunicaţiile radiofonice în 
limbaj clar nu sunt confidenţiale!

De asemenea,  distanţa depinde de mulţi  factori diferiţi.  Dincolo de puterea de 
emisie stabilită de lege, poziţia antenei de exemplu (antena trebuie să fie orientată 
vertical  în  sus  astfel  încât  să  poată  transmite  liber  semnalul),  alimentarea  cu 
energie  (acumulatorii  complet  încărcaţi  exploatează  distanţa  posibilă  în 
profunzime)  şi,  înainte  de toate,  mediul  înconjurător  în  care radiocomunicaţia 
este stabilită joacă un rol important. Fiecare „obstacol” (dealuri, clădiri, copaci) 
reduce  distanţa,  anumite  materiale  (de  ex.  beton  armat,  blocuri  de  piatră) 
provoacă un blindaj foarte ridicat. În condiţii optime (cu câmpul vizual liber, de 
ex. în teren deschis, practicând sport cu vele sau parapantă), aparatele radio PMR 
446  funcţionează  pe  o  distanţă  de  maxim 10  km.  Cu  o  uşoară  amenajare,  o 
distanţă de aprox. 1 – 2 km este mai degrabă realistă. Într-un mediu înconjurător 
foarte blindat (de ex. la munte sau în clădirile din beton armat), distanţa poate să 
se reducă la câteva sute de metri sau mai puţin. 

  

Gama de livrare

2 posturi emisie-recepţie portabile PMR 446 
2 clipuri curea
1 încărcător dublu de masă
1 bloc de alimentare 230 V AC / 50 Hz
8 acumulatori NiMH 600 mAh
Mod de utilizare

Elementele de operare 
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şi racordurile  

1. Antena  Antena este fixată pe carcasă încât nu poate fi detaşată, deci, nu 
încercaţi niciodată să o deşurubaţi.

2. Tasta PTT  Tastă emiţător
3. Display LCD
4. Tasta  Dacă vă aflaţi într-un meniu, comutaţi între setările individuale 
apăsând pe această tastă.
5. Difuzor
6. Microfon
7. Tasta Meniu M Comutare pe meniu şi acces la funcţiile individuale
8. Tasta de apel Emiterea unui ton de apel
9. Priză microfon + priză încărcător: Dulie de racordare pentru o cască audio 
externă / pentru blocul de alimentare
10. Tastă Pornire/Oprire şi Reglare volum
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Simboluri afişate pe display

vă indică numărul canalului setat.
este afişat, dacă vă aflaţi în modul emisie.
este afişat, dacă aparatul recepţionează un semnal.
Funcţia VOX este activată.
Funcţia Dual Watch este activată.
Funcţia SCAN este activată.

Vă indică numărul setat pentru tehnologia CTCSS.

Vă indică numărul setat pentru tehnologia DCS.
Indicator nivel de încărcare al bateriilor (în 3 etape).
Funcţia ton de apel este activată.

Funcţia vibrare este activată.

Funcţiile ton de apel şi vibrare sunt activate.
Blocarea tastaturii este activată.

Pregătiri importante pentru funcţionare!
Montarea/îndepărtarea clipului curea

 
Împingeţi zăvorul cu arc până face clic (sus pe clips) de pe carcasă şi apoi ridicaţi clipsul curea 
în sus, pentru a-l extrage de pe aparatul radio.

Aşezaţi canelurile clipsului pe şinele de pe carcasă şi împingeţi clipsul în jos, până ce zăvorul 
cu arc se blochează.

Încărcarea acumulatorului
Înainte de pornirea aparatelor, trebuie mai întâi să încărcaţi acumulatorii (timp de încărcare 
aproximativ 12 – 14 ore).

6

boris
Stamp



Scoateţi acumulatorii, dacă nu folosiţi aparatele radio o perioadă mai lungă de 
timp!

Scoateţi/introduceţi acumulatorul
Deschideţi/închideţi compartimentul bateriei

Îndepărtaţi clipsul curea! Desfaceţi limba de blocare, împingeţi capacul 
compartimentului bateriei şi trageţi-l în jos.

Respectaţi polaritatea corectă atunci când introduceţi acumulatorii! Poziţionaţi 
din nou capacul pe carcasă şi împingeţi limba de blocare.

Instrucţiuni de siguranţă referitoare la încărcător

Nu  puneţi  niciodată  aparate  radio  care  sunt  echipate  cu  baterii 
(nereîncărcabile) în locul staţiei de încărcare! Există pericol de explozie!

Nu folosiţi staţia dublă de încărcare decât pentru a încărca acumulatorii NiMH 
incluşi în gama de livrare!

Nu folosiţi nimic altceva decât blocul de alimentare furnizat pentru încărcător.

Nu  abuzaţi  de  încărcător  ca  sursă  de  tensiune  continuă  pentru  a  realiza  alte 
aplicaţii.

Evitaţi ca piesele mici metalice să cadă în staţia de încărcare.

Nu demontaţi nici blocul de alimentare, nici staţia de încărcare. 
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Dacă nu folosiţi încărcătorul, debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică.

Nu închideţi niciodată contactele acumulatorilor prin scurt-circuit!

Asiguraţi-vă  că  aparatele  radio  sunt  deconectate  în  timpul  procesului  de 
încărcare.

Nu folosiţi încărcătorul decât în locuri închise. Protejaţi încărcătorul de umiditate, 
căldură, praf şi şocuri puternice.

Nu  aruncaţi  niciodată  acumulatorul/bateriile  în  foc!  Nu  închideţi  niciodată 
contactele acumulatorilor prin scurt-circuit!

Încărcaţi acumulatorul instalat în aparatul radio
1. Racordaţi blocul de alimentare la o priză de curent de 230 V.
2. Racordaţi blocul de alimentare la staţia de încărcare.
3. Deconectaţi aparatele radio!
4. Puneţi aparatele radio în locul din compartimentul de încărcare.
Lămpile  de control  de pe staţia  de încărcare sunt aprinse în roşu.  Acum acumulatorii  sunt 
încărcaţi. 
Curentul de încărcare al acestui încărcător este ajustat în mod invariabil la o valoare aprox. de 
50  mA sau 100 mA.  Din  acest  motiv,  timpul  de  încărcare  variază  în  funcţie  de  numărul 
acumulatorilor  pentru încărcare  (un aparat  sau două aparate  radio)  precum şi  de starea de 
încărcare a acumulatorului/acumulatorilor.

Încărcătorul de masă nu se deconectează automat.  Terminaţi procesul de încărcare la 
timp, pentru a evita supraîncărcarea acumulatorului, deoarece supraîncărcarea repetată 
scurtează perioada utilă a acumulatorului.

Timp de încărcare maximă
Dacă acumulatorii NiMH cu o capacitate de 600 mAh sunt complet descărcaţi, este nevoie de 
12-14 ore pentru a-i încărca complet. Dacă doriţi să reîncărcaţi doi acumulatori pe jumătate, 
timpul de încărcare este, prin urmare, doar 6-7 ore. Dacă nu puneţi decât un singur aparat radio 
în staţia de încărcare, curentul de încărcare dublu de aprox. 50 mA - 100 mA şi timpul de 
încărcare este redus la jumătate!
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Instrucţiune:  În principiu, puteţi de asemenea să reîncărcaţi un acumulator 
parţial descărcat. Dar, în acest mod, puteţi să îi scurtaţi perioada utilă.

Dulia de racordare
Aparatul radio este echipat cu o dulie de racordare (9) care vă permite să încărcaţi 
acumulatorii.

1. Racordaţi blocul de alimentare la o priză de curent de 230 V.
2. Deconectaţi aparatul!
3. Racordaţi blocul de alimentare la dulia de racordare a aparatului radio.
Acum  acumulatorii  sunt  încărcaţi.  Timpul  şi  curentul  de  încărcare  sunt 
echivalente cu cele ale unui  aparat radio  (ca mai sus). Terminaţi procesul de 
încărcare la timp pentru a evita supraîncărcarea acumulatorului.

Funcţionarea aparatului cu baterii
Fiecare din aparatele dvs. radio pot funcţiona şi cu patru baterii (tip AAA, LR03). 
Introducând bateriile, fiţi atenţi la polaritatea marcată pe compartimentul bateriei!

În  caz  de  nevoie,  înlocuiţi  întotdeauna toate  bateriile.  Nu folosiţi  niciodată  o 
combinaţie de baterii de diferite tipuri, cu capacităţi diferite sau baterii combinate 
cu acumulatori reîncărcabili!   

Nu încercaţi niciodată să încărcaţi un aparat radio echipat cu baterii 
nereîncărcabile în staţia de încărcare! Există pericol de explozie!

Scoateţi bateriile dacă nu folosiţi aparatele o perioadă mai lungă de timp.
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Instrucţiuni pentru eliminarea acumulatorilor/bateriilor

Nu  aruncaţi  acumulatorii  şi  bateriile  uzate  în  gunoiul  menajer!  Respectaţi 
normele în vigoare pentru eliminarea deşeurilor şi depuneţi acumulatorii/bateriile 
uzate (doar complet descărcaţi) la un punct public de colectare.  

Management energie

Consumul  de  curent  al  acestui  aparat  este  extrem de  mic.  Dacă  aparatul  nu 
recepţionează niciun semnal, se activează modul de economisire de energie. Dacă 
capacitatea  acumulatorului  este  foarte  scăzută  sau  bateriile  sunt  descărcate, 
aparatul  avertizează  printr‐un semnal  audio,  ce se  repetă  la un interval  de 10 
secunde. În acest caz, încărcaţi acumulatorul sau schimbaţi bateriile.

Afişarea nivelului de încărcare 

Acumulatorii sunt încărcaţi complet.

 Acumulatori pe jumătate încărcaţi.

Acumulatorii sunt descărcaţi, este emis un sunet de alarmă la fiecare 10 
secunde: trebuie să încărcaţi acumulatorii.

Acumulatorii sunt descărcaţi. Simbolul clipeşte şi este emis un sunet de 
alarmă dublu, aparatul radio este deconectat.

Servicii/funcţii

    Instrucţiune: Dacă nu confirmaţi o setare în timp de 10 secunde, aparatul 
se modifică automat pe setarea precedentă. 

Conectarea/deconectarea aparatului
Apăsând  tasta  PORNIT/OPRIT  (10)  aparatul  poate  fi  conectat/deconectat. 
Aparatul redă un sunet la fiecare conectare/deconectare.

Reglarea volumului
Învârtind tasta (10) volumul poate fi reglat.
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 Selectarea unui canal
Datorită acestei funcţii, puteţi selecta un canal dintre cele opt canale disponibile.

Instrucţiune: Setaţi întotdeauna cele două aparate radio pe acelaşi canal!
1. Apăsaţi 1 x pe tasta M, până când numărul canalului clipeşte.
2. Cu ajutorul tastelor  sau  selectaţi un canal liber.
3. Confirmaţi alegerea apăsând tasta PTT.

Emisie

Menţineţi apăsată tasta PTT şi vorbiţi normal în microfon la o distanţă de aprox. 
5 cm. În timp ce apăsaţi tasta PTT, display-ul vă indică TX şi DEL emiţător se 
aprinde.

Dacă v-aţi terminat mesajul, eliberaţi tasta PTT.

Recepţie 

De îndată ce primiţi un semnal, dispay-ul vă indică RX şi indicatorul la DEL roşu 
se aprinde.

Filtrul de zgomot automat 

Aparatul radio  este echipat cu un filtru de zgomot (squelch) automat pentru a 
evita ca zgomotul de fond oneros să fie auzit în cazul în care există canale radio 
nealocate.  Totuşi,  există  posibilitatea ca  filtrul  de zgomot  să  fie  influenţat  de 
calculatoare sau aparate electrice şi  electronice - în funcţie de distanţa faţă de 
aparatul radio – astfel încât zgomotele parazite să se audă din nou.

Datorită receptorului ultra-sensibil al aparatului radio, aceste efecte de distorsiune 
sunt normale şi de neevitat în apropierea imediată a acestuia. 

Dacă se produc astfel de distorsiuni, modificaţi distanţa aparatului radio până la 
sursele de distorsiune şi orientaţi aparatul în aşa fel încât antena să poată emite 
liber.     

Tasta monitor M
Scurtcircuitaţi filtrul de zgomot (squelch) şi puteţi chiar să auziţi semnale slabe.
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Menţineţi apăsate tasta  M  şi tasta   până când se afişează  RX  şi indicatorul 
DEL se aprinde.

Apăsaţi o dată pe tasta M  pentru a dezactiva funcţia.

Procedeul CTCSS

Aparatul  radio  dispune  de  acest  procedeu  care  vă  permite  să  apelaţi  anumite 
grupuri sau staţii partenere sau grupuri individuale sau să nu primiţi apeluri decât 
de la aceste staţii sau grupuri. Aveţi la dispoziţie 38 de tonuri.  

Instrucţiune: Totuşi, trebuie să vă asiguraţi că atât dvs. cât şi staţia parteneră 
utilizaţi acelaşi canal şi acelaşi procedeu.

Activarea procedeului CTCSS
1. Apăsaţi de 2 x pe tasta M, până ce CTCSS OF clipeşte.
2. Selectaţi cu tasta sau  numărul procedeului.
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT.

 Dezactivarea procedeului CTCSS
1. Apăsaţi de 2 x pe tasta M, până ce numărul procedeului clipeşte.
2. Selectaţi 00 cu tasta sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT.

Digital Code System
Aparatul radio este echipat cu o tehnologie Digital Code System care vă permite 
de  asemenea  să  contactaţi  staţii  partenere  sau  grupuri  individuale  sau  să  nu 
primiţi  apeluri  decât  de la  aceste  staţii  sau grupuri.  Aveţi  la  dispoziţie  83 de 
coduri diferite. 

Instrucţiune: Totuşi, trebuie să vă asiguraţi că atât dvs. cât şi staţia parteneră 
utilizaţi acelaşi canal şi acelaşi cod digital.

Activare Digital Code System

1. Apăsaţi de 3 x pe tasta M, până ce DCS OF clipeşte.
2. Selectaţi cu tasta sau  numărul codului digital.
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT.
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Dezactivare Digital Code System

1. Apăsaţi de 3 x pe tasta M, până ce numărul codului digital clipeşte.
2. Selectaţi 00 cu tasta sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT.

Funcţia VOX (emisie prin control vocal)

Această  funcţie  vă permite  să  emiteţi  fără  să  apăsaţi  tasta  emisie.  Emiţătorul 
aparatului  radio  este  activat  prin  semnale  vocale/zgomote  recepţionate  prin 
microfon. 

Setaţi  sensibilitatea în funcţie de zgomotul  din mediul  înconjurător,  în aşa fel 
încât la un volum sonor corespunzător al vocii dvs. să se treacă de la recepţie la 
emisie.  Puteţi  alege  între  3  nivele  de  sensibilitate  (nivelul  3  =  sensibilitate 
maximă).

 Activarea funcţiei VOX

1. Apăsaţi de 4 x pe tasta M, VOX OF clipeşte.
2. Selectaţi nivelul de sensibilitate de răspuns 1, 2 sau 3 cu tasta sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT, pe display apare VOX. 

Dezactivarea funcţiei VOX

1. Apăsaţi de 4 x pe tasta M, clipeşte nivelul setat pentru sensibilitate.
2. Selectaţi OF cu tasta sau .
3. Confirmaţi OF apăsând pe tasta PTT, VOX dispare de pe display. 

Căutare automată (scanare)

Scanarea  automată  se  foloseşte  pentru  a  găsi  rapid  canalele  active.  Această 
funcţie  efectuează  automat  un baleiaj  al  celor  8  canale  şi  se  opreşte  când un 
semnal depăşeşte pragul squelch. După ce a găsit un semnal, scanarea se opreşte 
şi reporneşte automat dacă nici un semnal nu mai este disponibil. De asemenea, 
puteţi activa funcţia de scanare manual apăsând tastele  sau .

Adiţional, aparatul dvs. este dotat cu o scanare automată CTCSS şi DCS.
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Activarea scanării
1. Apăsaţi de 5 x pe tasta M, SCAN clipeşte.
2. Începeţi scanarea cu tastele sau .

 Dezactivarea scanării
Terminaţi scanarea automată apăsând tasta PTT: SCAN dispare de pe display. 

Activarea scanării CTCSS
1. Apăsaţi de 6 x pe tasta M, SCAN şi CTCSS 00 clipesc.
2. Începeţi scanarea cu tastele sau .

Dezactivarea scanării CTCSS
Terminaţi scanarea automată apăsând tasta PTT:  SCAN şi  CTCSS  dispar de pe 
display. 

Activarea scanării DCS
1. Apăsaţi de 7 x pe tasta M, SCAN şi DCS 00 clipesc.
2. Începeţi scanarea cu tastele sau .

Dezactivarea scanării 
Terminaţi  scanarea  automată  apăsând  tasta PTT:  SCAN şi  DCS  dispar  de  pe 
display.

Ton de apel
Dacă apăsaţi tasta de apel call, este emis un ton de apel pe care staţia parteneră îl 
recepţionează. Ledul emisie luminează. Aveţi la dispoziţie 15 melodii diferite. 

Selecţie ton de apel

1. Apăsaţi de 8 x pe tasta M, pe display apare simbolul C şi  01 clipeşte.
2. Selectaţi unul din cele 15 tonuri de apel cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând tasta PTT, displayul normal este indicat. 
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Semnalizarea de apel
Aveţi la dispoziţie 3 semnalizări de apel diferite:

1. Ton de apel: display-ul arată 

2. Ton de apel şi vibrare: display-ul arată 
3. Vibrare: display-ul arată 

Selecţie semnalizare de apel
1. Apăsaţi de 9 x pe tasta M, 1 şi  clipesc.
2. Selectaţi semnalizarea de apel dorită cu tastele sau .
3.  Confirmaţi  alegerea  apăsând  tasta  PTT,  display-ul  indică  semnalizarea 
selecţionată. 

Roger Beep

Dacă eliberaţi tasta PTT se emite un bip (semnal că aţi terminat mesajul).

Activarea funcţiei Roger Beep

1. Apăsaţi de 10 x pe tasta M, simbolul rO este afişat pe display şi OFF clipeşte.
2. Selectaţi rO ON cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT. 

Dezactivarea funcţiei Roger Beep

1. Apăsaţi de 10 x pe tasta M, simbolul rO este afişat pe display şi ON clipeşte.
2. Selectaţi rO OFF cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT. 

Sunet taste
Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi sunetul tastelor.

Activarea sunetului tastelor
1. Apăsaţi de 11 x pe tasta M, simbolul tO este afişat pe display şi OFF clipeşte.
2. Selectaţi tO ON cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT. 
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Dezactivarea sunetului tastelor
1. Apăsaţi de 11 x pe tasta M, simbolul tO este afişat pe display şi ON clipeşte.
2. Selectaţi tO OFF cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT.

Supraveghere pe două canale (Dual Watch)

Dacă doriţi  să  recepţionaţi  nu  doar  pe  un canal,  ci  pe  două,  aveţi  nevoie  de 
supraveghere  pe  două  canale.  Cu  această  funcţie  activată,  aparatul  comută 
automat la fiecare 0,5 sec. despre canalul actual spre celălalt canal (= canal de 
preferinţă).

 Instrucţiune:  Puteţi să selectaţi, de asemenea, un semnal pilot (CTCSS sau 
DCS) pentru a primi apeluri dirijate. 

 Activarea funcţiei Dual Watch

1. Apăsaţi de 12 x pe tasta M, simbolurile DCM  şi OFF clipesc.
2. Selectaţi canalul cu prioritate dorit cu tastele sau .
3. Puteţi să selectaţi şi un semnal pilot (CTCSS sau DCS): apăsaţi 1 x (CTCSS) 
sau 2 x (DCS) pe tasta M. Selectaţi semnalul dorit cu tastele sau .
4. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT. 

Dezactivarea funcţiei Dual Watch

1. Apăsaţi de 12 x pe tasta M, simbolul DCM  şi numărul canalului clipesc.
2. Selectaţi CDM OFF cu tastele sau .
3. Confirmaţi alegerea apăsând pe tasta PTT. 

Blocarea tastaturii

Pentru a evita o comandă involuntară, puteţi bloca tastatura aparatului (în afară 
de tasta PTT şi  tasta ton de apel).

Activare blocare tastatură

Ţineţi apăsată tasta M timp de 3 secunde, pe display apare simbolul .
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Dezactivare blocare tastatură

Ţineţi apăsată tasta M timp de 3 secunde, pe display dispare simbolul .

Iluminarea displayului

Iluminarea displayului timp de 5 secunde se activează apăsând tasta M,  sau 
.

Indicaţii pentru întreţinerea aparatului

Feriţi aparatele radio şi accesoriile de umiditate, praf/poluare, şocuri puternice şi 
temperaturi extreme.

Nu scufundaţi niciodată aparatele şi accesoriile în apă sau alte lichide.  Ştergeţi 
aparatul cu o cârpă moale, uşor umezită, care nu lasă scame. Nu folosiţi produse 
de curăţare sau detergenţi. Contactele bateriei se şterg cu o cârpă uscată. 

Îndepărtaţi bateriile/acumulatorii dacă nu folosiţi aparatele o perioadă mai lungă 
de timp. 

Indicaţii pentru evacuare

 Nu aruncaţi acumulatorii şi bateriile uzate în gunoiul menajer!

Respectaţi  normele  în  vigoare  pentru  eliminarea  deşeurilor  şi  duceţi 
acumulatorii/bateriile  uzate  (doar  complet  descărcate)  la  un  punct  de 
colectare public.

 
Nu aruncaţi aparatele electrice şi electronice în gunoiul menajer!

Dar, duceţi aparatele defecte/uzate la un punct de colectare public.

Autorităţile locale competente vă vor furniza informaţii corespunzătoare.
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Investigarea defecţiunilor

Defecţiune Aparatul dvs. nu funcţionează.
Reparaţie Încărcaţi acumulatorul sau schimbaţi bateriile.

Defecţiune Nu puteţi nici să vorbiţi, nici să ascultaţi în staţia pereche.
Reparaţie Setaţi toate aparatele pe acelaşi canal şi, dacă este cazul, pe acelaşi 

ton CTCSS/DCS.
Dacă vă aflaţi în afara distanţei, reduceţi distanţa staţiei pereche.

Defecţiune Tastele nu funcţionează.
Reparaţie Este activată blocarea tastaturii. Dezactivaţi blocarea tastaturii.

Defecţiune Canalul este întotdeauna ocupat.
Reparaţie Sensibilitatea VOX a aparatului pereche este setată la un nivel prea 

ridicat. Din această cauză, modul emisie este întotdeauna activat de 
pe aparat. Reduceţi sensibilitatea VOX a aparatului.
Alţi participanţi din mediul dvs. înconjurător au ocupat canalul. 
Setaţi un alt canal.
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Date tehnice

Frecvenţă: 446.00625 MHz ‐ 446.09375 MHz
Număr de canale: 8
Număr de sub-canale:

(CTCSS): 38
(DCS): 83

Raza de acţiune: max. 10 km (în aer liber)
Puterea de emisie: ≤ 500 mW
Tensiune de operare: 4,8 V / 600 mAh acumulator NiMH sau

4 baterii micro, tip AAA, LR03
Dimensiuni (ÎxLxL): 56 x 165 x 30 mm (inclusiv antena)
Greutate: 140 g cu baterii

Tabel canale / frecvenţe

Nr. canal  Frecvenţă (MHz) 

1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
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CTCSS

(Continuos Tone Coded Squelch System)

Tabel frecvenţe sub-canale

CTCSS  Frecvenţă CTCSS Frecvenţă
Nr. (Hz) Nr. (Hz)
1 67.0 21 136.5
2 71.9 22 141.3
3 74.4 23 146.2
4 77.0 24 151.4
5 79.7 25 156.7
6 82.5 26 162.2
7 85.4 27 167.9
8 88.5 28 173.8
9 91.5 29 179.9
10 94.8 30 186.2
11 97.4 31 192.8
12 100.0 32 203.5
13 103.5 33 210.7
14 107.2 34 218.1
15 110.9 35 225.7
16 114.8 36 233.6
17 118.8 37 241.8
18 123.0 38 250.3
19 127.3 0 Ton Kein
20 131.8

20

boris
Stamp



Garanţia fabricantului

Oferim o garanţie de 2 ani pentru produsul stabo freecom 650.

Perioada  de  garanţie  începe  la  data  cumpărării  produsului  (din  acest  motiv, 

păstraţi cu grijă bonul de casă ca probă a cumpărării!); perioada de garanţie nu se 

prelungeşte dacă produsul a fost înlocuit sau reparat.

Acoperirea acestei  garanţii  se  întinde  până  la  eliminarea  gratuită  a  tuturor 

defecţiunilor de fabricaţie şi de material în momentul cumpărării acestui produs. 

Acoperirea nu cuprinde:

- avarii de transport,

- aparate care au fost deschise fără autorizaţie sau modificate,

-  deteriorări  datorate  unui  manevrări  neconforme  cu  dispoziţiile,  deteriorări 

intenţionate sau neobservarea modului de utilizare.

-  deteriorări  datorate  utilizării  altor  accesorii  decât  cele  incluse  în  gama  de 

livrare,

- funcţii a căror descriere nu se găseşte în manualul de utilizare,

- deteriorări  datorate  unei  supraîncărcări  mecanice,  căldurii  sau  umidităţii 

excesive, scurgerii bateriilor sau o tensiune de alimentare incorectă,

- consumabile (acumulatori)

- taxe de port sau de transport.

Fabricantul va alege, după bunul plac, să repare sau să înlocuiască produsul în 

totalitate  sau  parţial  pentru  a  răspunde garanţiei.  Dacă  produsul  este  înlocuit, 

poate eventual să fie diferit de modelul cumpărat iniţial.
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Sub rezerva erorilor şi a modificărilor, ilustraţie asemănătoare.
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