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Antenna 

LCD kijelz ı 
- Mutatja az aktuális 
csatornát és  
egyéb rádió  
szimbólumokat . 

PTT (PUSH to 
TALK) gomb  
–Tartsa lenyomva az 
adáshoz. 

CALL gomb  
-Nyomja meg egy 
csengés küldéséhez 
a többi PMR  
egységekhez. 

MENÜ gomb  
-Nyomja meg a módok 
közötti váltáshoz. 

Hangszóró  

Vételi LED - 
Felvillan, ha vesz  
egy jelet 

Fül/Mic/Töltés jack  

PWR(POWER) 
gomb – Nyomva  
tartva kapcsolhatja 
ki/be az eszközt 

MIC (Mikrofon)  

FEL/LE 
gombok –  
Csatorna, hangerı,  
és programozás  
közbeni válsaztáshoz 
használható. 
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1. LCD kijelz ı 

Csatorna szám.  1-tıl 8-ig választható. 
 
CTCSS kód. 1-tıl 38-ig látható, 
választás szerint. 
 
Mutatja az akkumulátor szintet. Mikor 
kevés vonal látszik, az akkumulátorok  
töltést igényelnek. 
 

 
Kijelzi az idıt. 

 
Akkor látszik, mikor a stopper óra funkció aktiválva van. 

 
TX    Jel adásakor látszik. 

 
RX    Jel vételekor látszik. 

 
DCM  Akkor látszik, ha a Kettıs figyelés funkció be van kapcsolva. 

 
VOX  Akkor jelenik meg, ha a VOX tulajdonság engedélyezve van. 

 
SC    A PMR csatorna keresése közben látszik. 

      
Billentyőzár bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzın. 

      
Az aktuális hangszóró hangerıszintjét mutatja. 

      
Kijelzi, hogy a hívójelzés be van kapcsolva. 

      
Mutatja, hogy a rezgıjelzés aktiválva van. 

 
 
 
 
 

 

2. Üzembe helyezés 

 

2.1 Övcsipesz eltávolítása 

a. Húzza elıre az övcsipesz  
reteszt  
(a PMR-tıl el)  

b.   Miközben húzza a reteszt,  
nyomja fel az övcsipeszt,  
ahogy az az 1-es ábrán   
látható 

 
 

2.2 Övcsipesz rögzítése 

a. Csúsztassa az övcsipeszt az aljzatba a 2-es ábra szerint. 
b. Egy kattanás jelzi, hogy az övcsipesz a helyére került. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övcsipesz retesz 

1-es ábra 2-es ábra 
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2.3 Akkumulátorok behelyezése 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figyelem: Ügyeljen a helyes akkumulátor polaritásra 
behelyezéskor. Helytelen behelyezés esetén mind az 
akkumulátor, mind pedig a készülék sérülhet. 
 

a. Csúsztassa le az akkumulátor fedelet. 
b. Helyezze be az akkumulátorokat a 3-as kép szerint  
c. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.  Lásd 4-es ábra. 
 

Fontos 
Olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket miel ıtt elkezdi tölteni 
 az akkumulátorokat 

Mikor behelyezi a PMR-t a töltıbe, csak a mellékelt újratölthet ı 
akkumulátorokat használja. 
Ne próbáljon meg nem tölthet ı elemet tölteni. 
Bizonyosodjon meg, hogy az elemtartó fedél megfelel ıen 
zár-e  mikor tölti az akkumulátort . 
Úgy szabaduljon meg a használt elemekt ıl, hogy azzal ne 
károsítsa a környezetet-  soha ne próbálja elégetni és ne dobja a 
közönséges háztartási hulladékok közé. 
Ne hagyjon lemerült elemeket a PMR egységbe. 
kifolyhatnak, ha ezt teszi. 

2.4 Akkumulátorok töltése 

Akkumulátorok töltése (adapter használatával)  
Emelje fel a töltés aljzat fedelet az eszköz jobb o ldalán. 

 
Helyezze be a kerek 
9.0V DC/200mA 
adapter csatlakozót  a 
töltı aljzatba. 
 
Csatlakoztassa a 
hálózati adaptert a  
230V AC, 50Hz 
hálózati aljzatba. 

2.5 Akkumulátor jelzı 

Az akkumulátor jelzı az LCD bal felsı sarkában található.  Úgy néz 
ki, mint egy akkumulátor három vonallal benne. Ez az éppen elérhetı 
akkumulátor szintet jelzi. Mikor az akkumulátor szint eléri a 
minimumot bekapcsolt PPR módban, az egység kiad két csippanó 
hangot, majd automatikusan kikapcsol. 

 
A PMR 4 szintben érzékeli a töltöttséget; 
Töltöttség magas 
 
Töltöttség közepes. 
 
Töltöttség alacsony. Ezen a szinten a PMR kiad egy “beep” 
hangot 10 másodpercenként. 
 
Fontos: Töltse az eszközt 10-14 óra hosszat. 

2.6 Akkumulátor élettartam 

A PMR rendelkezik beépített energiatakarékos üzemmóddal, hogy az 
akkumulátorok hosszabb ideig mőködjenek. Ugyanakkor, ha nem 
használja az egységet, mindig kapcsolja ki, hogy az eléttartam még 
hosszabb legyen. 

3-as ábra 4-es ábra 

Headset aljzat 

Töltı  aljzat 
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3. Stopper funkció  

Kikapcsolt mód (Óra mód) 
Akkumulátorok behelyezése után a PMR automatikusan óra módban 
kezd el mőködni. 

3.1 Idı beállítása 

A PMR  24 órás funkcióval rendelkezik. 
a. Óra módban tartsa lenyomva a MENU gombot 3 

másodpercig.  Az ÓRA szegmens az LCD kijelzın elkezd 
villogni. 

b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot  az óra állításához. 
c. Nyomja meg röviden a MENU gombot a PERC 

állításához. A PERC szegmens az LCD kijelzın elkezd 
villogni. 

d. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a perc állításához. 
e. Tartsa lenyomva a MENU gombot 3 másodpercig az idı 

elmentéséhez és a programozásból való kilépéshez. 
 
 

Megjegyzés: 
 Amint eltávolítja az akkumulátorokat az egységbıl, az óra 
átáll az alapértelmezett idıre (12:00). 

 
 
 

3.2    Stopperóra használata 

   a.  Óra módban tartsa lenyomva a  CALL  gombot 3 
másodpercig. Megjelenik a stopper ikon az LCD kijelzın. 

  b.   Nyomja meg az FEL gombot egyszer a Stopper óra 
indításához. A leállításhoz nyomja meg az FEL gombot 
újra. 

c.    Nyomja meg a LE gombot a számláló nullázásához. 
  d.   Tartsa lenyomva a CALL  gombot 3 másodpercig a 

stopperóra módból való kilépéshez. 

4. Mőködés  

4.1  Adási távolság 

A beszélgetési távolság a környezettıl és a domborzattól függ. A 
legnagyob a tágas, nyílt terepen (egészen 7km-ig), épületek és 
dombok nélkül. Ne próbáljon olyan PMR-eket használni amelyek 
1.5m-nél  közelebb vannak.  Ha ezt teszi, akkor mellékzajt hallhat. 
 

Fontos biztonsági figyelmeztetések 
A rádiófrekvencia hatásainak csökkentése érdekében tartsa a 

PMR-t legalább 5cm-re az arcától. 
Soha nem használja a PMR-t a szabadban viharban. 
Ne használja a PMR-t esıben. 

Ha a PMR bármikor vizes lesz, kapcsolja ki, és vegye ki az 
akkumulátort. Szárítsa meg az elemtartó fedelet és hagyja nyitva a 
tartót pár óráig. Ne használja az eszközt, amíg teljesen meg nem 

száradt. 
 
Tartsa távol a PMR-t a kisbabáktól és a gyermekekt ıl.  

4.2 Az eszköz KI/BE kapcsolása 

Bekapcsolás; 
a. Tartsa lenyomva a POWER gombot amíg az LCD 

kijelzı be nem kapcsol és ki nem jelzi az aktuális 
csatornát. 

Kikapcsolás; 
b. Tartsa lenyomva a POWER gombot amíg az LCD el 

nem sötétül. 
Minden alkalommal egy zenei hangot hall 
visszaigazolásként. 
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4.3 Hangszóró hangerı változtatás 

A hangerıszint vízszintes vonalakként látható az LCD-n. 
Megváltoztathatja a hangerıt miközben használja a PMR-t, 
vagy készenléti állapotban is megteheti (bekapcsolva, de 
nem használva).  
Nyomja meg a FEL gombot a növeléshez, vagy nyomja meg 
a LE gombot a hangerı csökkentéséhez. 

4.4 Csatorna váltás 

A PMR-nek  8 elérhetı csatornája van. Ahhoz, hogy más, 
hatótávon belüli PMR használókkal kommunikáljon, a 
PMR-ek mind ugyanarra a csatornára kell, hogy legyenek 
állítva. 
a. Nyomja meg a MENU gombot egyszer, ekkor az 

aktuális csatornaszám fog villogni az LCD kijelzın. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a kívánt csatorna 

kiválasztásához. A választható csatornák száma 1-tıl 
8-ig terjed. 

 
c. Nyomja meg a PTT gombot a választott csatorna 

mentéséhez. 
 
 

Megjegyzés:  Tekintse meg a “Csatorna táblázat” bekezdést a  
használati útmutatóban a részletes frekvencia listához. 

4.4.1 A CTCSS alcsatorna beállítása 

Minden csatorna tartalmaz még 38 alcsatornát a sokkal 
privátabb kommunikáció beállításához. Ha beállít alcsatornát, 
akkor csak olyan PMR felhasználókkal tud kommunikálni, 
akik ugyanazt a fı/alcsatornát használják. 
Az alcsatorna funkció kikapcsolásához , egyszerően 
állítsa az alcsatorna értékét 0-ra. Ekkor csak azokkal a PMR 
használókkal tud kommunikálni akiknek az alcsatorna 
szintén ki van kapcsolva (vagy akiknek a PMR egysége 
egyáltalán nem tud alcsatornát). 
a. Nyomja meg a MENU gombot kétszer, ekkor az 

aktuális CTCSS alcsatorna száma villogni fog az LCD 
kijelzın. 

b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a 38 CTCSS 
alcsatorna egyikének kiválasztásához. 

c. Nyomja meg a PTT gombot az alcsatorna mentéséhez. 

4.4.2 Adás és vétel 

A PMR adás “egyszerre csak egy irányú.” Miközben Ön 
beszél, nem fogadhat adást. 
A PMR egy nyílt frekvenciasáv. Elıször mindig azonosítsa 
magát, mielıtt sugározni kezd. 
Az egység folyamatosan vételi módban van amikor be van 
kapcsolva és nincs adás. Ha az eszköz jelet érzékel az 
aktuális csatornán, akkor “RX” látható az LCD kijelzın és a 
vételi LED világít. 
 

4.4.3 Adás (beszéd küldése) 

a. Tartsa lenyomva a PTT (push to talk, azaz “Nyomd, hogy 
beszélj”) gombot a hangüzenet továbbítása közben. “TX’ 
jelenik meg az LCD kijelzın. 

b. Tartsa az eszközt függıleges helyzetbe, és a MIC 
(Mikrofon)-t 5 cm-re a szájától. Miközben nyomva tartja a 
PTT gombot, beszéljen bele a MIC (mikrofon)-ba normál 
hangerıvel. 

c. Engedje el a PTT gombot miután befejezte az adást. 
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4.4.4 Figyelı 

Használhatja a Figyelıt gyenge jelek ellenırzéséhez az 
aktuális csatornán. 
a. Tartsa lenyomva a MENU és LE gombokat egyszerre. 

“RX” jelenik meg az LCD kijelzın. A PMR egység 
jeleket fog fogni az aktuális csatornán, beleértve a 
háttérzajt is. 

b. Tartsa lenyomva a PTT gombot a csatorna figyelés 
megszőntetéséhez. 

4.5 A VOX (Voice Activated, azaz “hang aktivált”) érzékenység 

beállítása 

VOX módban a PMR csak akkor fog jelet sugározni amikor 
az Ön hangja, vagy a környezet hangja aktiválja azt. Az 
egység plusz két másodpercig fog sugározni, még akkor is, 
ha már abbahagyta a beszédet. 
 
A VOX érzékenységi szintet az LCD kijelzın egy szám jelzi.  
A legmagasabb szinten az egység finomabb zajokra is reagál 
(beleértve a háttérzajt); a legalacsonyabb szinten csak 
meglehetısen hangos zajokra reagál. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 3-szor, ekkor “VOX” 

jelenik meg a kijelzın és az “OF” felirat fog villogni. 
b. Nyomja meg a FEL gombot a VOX érzékenységének 

állításáhozl ( a maximális szint a “3 ”.) A VOX funkció 
kikapcsolásához nyomja meg a LE gombot, amíg az 
“OF” felirat lesz látható a kijelzın. 

c. Nyomja meg a PTT gombot a beállítás mentéséhez. A 
“VOX” felirat folyamatosan látható lesz az LCD-n, amíg 
a VOX tulajdonság aktiválva van. 

VOX mód mőködtetése nem ajánlott, ha a PMR-t zajos, 
szeles környezetben használná. 

4.6 Rezgés és Hívás figyelmeztetés 

A PMR képes figyelmeztetni a bejövı jelekre, vagy 
hívás-csengetési hang vagy rezgés jel segítségével. 
 

4.6.1 Hívás-csengetési hang 

Küldhet egy Hívás-csengetési hangot a többi PMR 
használónak, jelezvén, hogy kommunikálni szeretne velük. 
Nyomja meg a CALL gombot 
Egy csengetési hangot fog hallani körülbelül 2 másodpercig; 
“TX” fog megjelenni az LCD kijelzın. Minden hatótávon belüli, 
és ugyanarra a csatornára, alcsatornára állított eszköz 
tulajdonosa hallani fogja a Hívás-csengetési hangot. 

4.6.2 Hívás-csengetési hang kiválasztása 

A PMR 5 különbözı Hívás-csengetési hanggal rendelkezik. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 4-szer. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a kívánt 

Hívás-csengetési hang kiválasztásához.  
c. Nyomja meg a PTT gombot a beállítások mentéséhez. 
 

4.6.3 A hívás-csengetés kikapcsolása 

Mikor küld egy hívás-csengetést akkor az a saját 
készülékébıl is hallható. Ha nem akarja a saját készülékén  
hallani, akkor az kikapcsolható. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 4-szer; ekkor az egység 

belép a Hívás-csengetés módba. 
b. Használja a FEL vagy LE gombokat amíg az OF meg 

nem jelenik a kijelzın. 
c. Nyomja meg a PTT gombot a beállítások mentéséhez. 
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4.6.4 Rezgési mód aktiválása 

a. Nyomja meg a MENU gombot 5-ször; ekkor  “OF” villog 
az LCD kijezın. 

 
b. Használja a FEL gombot a rezgés mód aktiválásához,  

vagy nyomja meg a LE gombot a rezgés funkció 
kikapcsolásához. 

4.7 Roger Beep beállítása 

A Roger Beep egy hang, ami automatikusan sugárzódik 
mikor elereszti a PTT gombot. Ez arra figyelmezteti a 
társalgási feleket, hogy Ön szándékosan befejezte a 
sugárzást, és most vételi üzemmódban van. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 6-szor, ekkor “ON” felirat 

villog az LCD kijelzın. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot az aktiváláshoz 

(“ON” lesz látható az LCD kijelzın) vagy 
kikapcsoláshoz (“OFF” lesz látható az LCD kijelzın) . 

c. Nyomja meg a PTT gombot a beállítások mentéséhez. 

4.8 Billentyőhang BE ill. KI kapcsolása 

Ez a tulajdonság lehetıvé teszi, hogy a PMR egy 
visszajelzıhangot adjon ki minden gombnyomásra. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 7-szer, ekkor “ON” felirat 

fog villogni az LCD kijelzın. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot az aktiváláshoz 

(“ON” jelenik meg a kijelzın) vagy kikapcsoláshoz 
(“OFF” jelenik meg a kijelzın) . 

c. Nyomja meg a PTT gombot a beállítások mentéséhez. 
 

4.9 Kettıs figyelés mód 

A PMR készülék alkalmas két csatorna egyidejő, az aktuális 
és még egy csatorna figyelésére (kettıs figyelés). Ha az 
egység jelet érzékel bármely csatornán, akkor megáll és 
elkezdi venni a jelet. 
a. Nyomja meg a MENU gombot 8-szor, ekkor  “DCM” 

jelenik meg, míg az “OF” felirat villog az LCD kijelzın. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a Kettıs csatorna 

figyelés beállításához (1-8, kivéve a jelenlegi 
csatornát). 

c. Nyomja meg a MENU gombot a CTCSS kód 
megváltoztatásához. 

d. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a CTCSS kód 
kiválasztásához (1-38) 

 
e. Nyomja meg a PTT gombot a beállítás mentéséhez. 
 
 
a. Nyomja meg a MENU gombot 8-szor, ekkor a csatorna 

szám villog a kijelzın. 
b. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot, amíg az “OF”’ 

felirat lesz látható a kijelzın. 
 
c. Nyomja meg a PTT gombot a kilépéshez.  
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4.10     Csatorna keresés aktiválása 

A csatornakeresés aktív jelek utáni keresést hajt végre egy 
végtelen ciklusban mind a 8 csatornán és a 38 CTCSS 
alcsatornán. 
a. Nyomja meg a MENU és FEL gombokat egyszerre. Az 

LCD kijelzın “SC” felirat és a csatornaszám fog 
gyorsan váltakozni. Ha egy aktív jelet érzékel, a 
csatornakeresés szünetel az érzékelt csatornán! 

b. Nyomja meg a FEL gombot a keresés folytatásához az 
1-8 csatorna mentén. 

 
c. Nyomja meg a LE gombot az 1-38 CTCSS alcsatorna 

kereséséhez. 
 
d. Nyomja meg a PTT gombot, az aktuális csatornán 

keresztüli kommunikáláshoz, vagy nyomja meg a LE 
gombot a csatorna keresés folytatásához. 

 
 

5.  Kiegészít ı tulajdonságok  

5.1   Billentyőzár 

 
A billentyőzár tulajdonsággal a FEL, LE és a MENU gombok 
tilthatók le, így a PMR beállítások nem változtathatók meg 
véletlenül. 
a. A billentyőzár aktiválásához, tartsa lenyomva a MENU 
  gombot amíg “         ” ikon meg nem jelenik a kijelzın. 
b. A billentyőzár kikapcsolásához, tartsa lenyomva a MENU  

gombot amíg”        ”el nem tőnik az LCD-rıl. 
A PTT, CALL  és POWER funkciók aktivált billentyőzár 
esetében is mőködnek. 
 

5.2 LCD kijelzı háttérvilágítás 

Minden alkalommal, amikor valamelyik gomb meg van 
nyomva (kivéve a PTT és CALL gombok), az LCD 
háttérvilágítása bekapcsol 4 másodpercre. 
 

5.3 Mikrofon/Fülhallgató/Töltı aljzat 

A PMR fel van szerelve egy kiegészítı mikrofon, fülhallgató, 
és egy töltı aljzattal a PTT gomb túlsó részén. 
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6. Specifikációk  

Elérhet ı csatornák 8 csatorna 
CTCSS alcsatorna 38 minden csatornához 
Kimeneti teljesítmény 
(TX) 

0.5 W 

Hatótáv Max. 7 km. 
  

Csatorna frekvencia táblázat 
Csatorna  Frekvencia (MHz)  Csatorna Frekvencia (MHz) 
1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 

 


