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8 csatornás 2- irányú hordozható rádiókészülék 
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Bevezetés 
 
A csomag tartalma: 
 
A PMR rádiókészülék kicsomagolása során az alábbiakat 
találjuk a dobozban:  

• 2 db 8-csatornás PMR rádióegység 
• 2 db övcsipesz 
• 2 db 3.6 X AAA NI-MH akkumulátor-csomag 
• 2 db töltő 
• 2 db fülhallgató 
• 1 db használati útmutató 

 
 
 
A rádió részei 
 
 1.  Be-/Kikapcsoló gomb (Power) 
 2.  Menü gomb (Menu) 
 3.  Hívó gomb (Call) 
 4.  Beszélgetés gomb (PTT) 
 5.  Antenna 
 6.  LCD Kijelző 
 7.  Fel gomb (Up) – hangerő és csatornaváltáshoz  
 8.  Le gomb (Down) – hangerő és csatornaváltáshoz  
 9.  Övcsipesz 
 

 

 

VOX
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Az akkumulátorok behelyezése 
A csomag tartalmaz egy – egy 3.6 X AAA NI-MH akkumulátort 
mindkét rádióhoz. 
 
Az övcsipesz eltávolítása: 
 
Könnyebb az akkumulátorok behelyezése 
a készülékbe, ha az övcsipeszeket előbb 
levesszük. 
 

Távolítsa el az övcsipeszt úgy, hogy 
az övcsipesz tetején a kis fület visszahúzza, 
miközben az övcsipeszt felfelé tolja. 
 

Az akkumulátorok behelyezése: 
 
Ne bontsuk fel az akkumulátor-csomag  
külső borítását! 

1. Csúsztassuk le az  
akkumulátor-tartó fedelét. 
2. Helyezzük be az  
akkumulátor-csomagot miközben 
győződjünk meg arról, hogy a nyíl 
a csomagon a rádió teteje felé, felfelé mutat. 
3. Helyezzük vissza az akkumulátor-tartó fedelét. 

 
Az övcsipesz visszahelyezése: 
 
Csúsztassuk lefelé az övcsipeszt  
a horonyba amíg, be nem pattan a  
helyére. 
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Az akkumulátorok töltése 

Nyissuk fel a rádió jobb oldalán 
található, csatlakozó-aljzatokat 
védő fedelet. 

Helyezzük be a 7.5V DC/200mA 
adapter csatlakozóját a töltő 
csatlakozó-aljzatba. 

Csatlakoztassuk a töltőt  
a 230V AC,50Hz hálózati aljzathoz. 

A PMR rádiókat kizárólag a csomagolásban található 
adapterekkel szabad tölteni. Bármely más töltő használata az 
EN60065 szabvánnyal szembeni nem megfelelőséget 
eredményezi és érvénytelenít minden garanciát a termékre 
vonatkozólag. 

Töltés közben az akkumulátor töltöttségét jelző ikon mutatja a töltés 
tényét és állapotát mind óra, mind PMR rádió üzemmódban. 

Körülbelül 10 órát vesz igénybe a teljesen lemerült akkumulátorok teljes 
újrafeltöltése. Az új akkumulátorok komplett feltöltése 12 óráig tart. 

 

Fülhallgató csatlakozó-aljzat 

Töltő csatlakozó-aljzat 
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Az akkumulátorok töltése 
Fontos figyelmeztetés! 

Kérjük olvassa el ezt a biztonsági figyelmeztetést az  
akkumulátorok töltésének megkezdése előtt! 

 Csak azokat az újratölthető akkumulátorokat használjuk és 
töltsük, melyek a PMR rádió csomagja tartozékai! 

 Ne próbáljuk meg nem újratölthető elemek töltését! 
 Győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor-tartó fedél 

biztonságosan le van zárva és be van pattintva a helyére, 
miközben töltjük az akkumulátorokat. 

 Oly módon váljunk meg az elhasználódott akkumulátoroktól, 
hogy a környezetet ne szennyezzük! Soha ne próbáljuk ezeket 
elégetni, mert kipukkanhatnak, felrobbanhatnak. Helyezzük 
ezeket a speciálisan elhasználódott akkumulátorok gyűjtésére 
szolgáló ládákba! 

 Ne hagyjuk a rossz akkumulátorokat a rádióban, mert 
kifolyhatnak és tönkretehetik rádiónkat! 

Akkumulátor töltöttségét jelző ikon: 
   Az akkumulátor töltöttségét jelző ikon az LCD panel bal sarkában található. Ez 
egy akkumulátort szemléltető ábra 3 vonallal a belsejében. Ezek a vonalak jelzik 
a töltöttség szintjét. Mikor a töltöttségi szint nagyon lecsökken, a vonalak 
eltűnnek. Amikor a töltöttségi szint minimumra esik a rádió ezt két csippanással 
jelzi és automatikusan kikapcsol. 

Az akkumulátorok élettartalma: 
   A PMR rádiónak van egy beépített energiatakarékos üzemmódja, mely az 
akkumulátorok élettartalmát meghosszabbítja. Azonban mindig tanácsos a 
készüléket kikapcsolni, ha nem használjuk. 
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Működés 
 
A PMR rádió bekapcsolása 
Nyomjuk le és tartsuk lenyomva legalább 2 mp-ig a 
be-/kikapcsoló (POWER) gombot a rádió be- és 
kikapcsolásához. A rádió csippan egyet, az LCD kijelző 
információkat mutat a készülék állapotáról és a kijelzőt 
narancssárga fény világítja be néhány másodpercig. 
 
Kommunikáció 
Két módon kommunikálhatunk az új 2-irányú rádiónkkal. 
8 csatorna áll rendelkezésünkre, hogy vagy közvetlenül 
beszéljünk másokkal és meghallgassuk válaszaikat, 
vagy megcsengethetünk másokat egy kis csippantással. 
A készülékkel akkor tudunk adást leadni, ha vagy a 
beszélgetés gombot (PTT) vagy a hívó gombot (CALL) 
lenyomjuk. A készülékkel akkor tudjuk mások üzeneteit 
fogadni, ha mindkét gombot teljesen felengedjük.    
 
Vételi üzemmód 
Ha a PMR rádiónk be van kapcsolva, és nem használjuk 
hangtovábbításra (beszélgetés vagy csipogtatás), akkor 
mindig adásfogadásra kész, vételi üzemmódban van. 
 
Nem hallhatjuk meg mások üzeneteit, ha a beszélgetés 
(PTT) vagy a hívó (CALL) gombok bármelyike be van 
nyomva, még akkor sem, ha épp nem mondunk semmit. 
Ha a készüléket beszélgetésre használjuk, akkor el kell 
engednünk a beszélgetés (PTT) vagy hívó (CALL) 
gombokat ahhoz, hogy mások válaszait meghallgassuk. 

Működés 
 
Megerősítő hangjelzés 
Amikor a velünk beszélgető személy befejezi 
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mondanivalóját, és válaszunkat várva elengedi 
készüléke beszélgetés (PTT) gombját, akkor egy rövid 
csippanást hallunk. Ez azt jelzi, hogy 
beszélgetőpartnerünk készüléke vételi üzemmódban 
van és megkezdhetjük adásunkat. 

 

A hangerőszabályzás 
A Fel (UP) és LE (DOWN) gombokkal szabályozhatjuk a 
hangerőt és válthatunk csatornát: 

• Nyomjuk meg a fel (UP) gombot a hangerő 
növeléséhez. 

• Nyomjuk meg a le (DOWN) gombot a hangerő 
csökkentéséhez. 

• Az LCD-n az oszlopok száma jelzi a hangerő 
szintjét. 

  

Csatornakiválasztás 
Beszélgetésünkhöz 8 csatorna közül választhatunk. 
Csak azon más rádiókkal tudunk kommunikálni, melyek 
ugyanarra a csatornára vannak állítva, mint a miénk. A 
13. oldalon található táblázat mutatja, rádiónk mely 
frekvenciákon működik.  

• Nyomjuk meg a menü (MENU) gombot. A 
kijelzőn az ’1-es’ ikon villogni kezd.  

• Miközben a szám villog, nyomjuk meg a fel  

(UP) vagy le (DOWN) gombokat a kívánt csatornára 
való lépéshez. He elértük, nyomjuk meg a 
beszélgetés (PTT) gombot a rögzítéshez. 

Működés 
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Adás partnerkészülékek felé 
• Állítsuk a hangerőt hallható szintre. 
• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék 

bal oldalán található beszélgetés (PTT) 
gombot. Az LCD kijelzőn TX ikon jelenik meg.  

• A beszélgetés (PTT) gomb megnyomása 
közben beszéljünk a mikrofonba 5 - 8 cm 
távolságból. 

• Mondanivalónk befejezte után azonnal 
engedjük el a beszélgetés (PTT) gombot, 
hogy hallhassuk mások válaszát. 

 
Hatótávolság 
PMR rádiónk hatótávolsága akár 3 km is lehet. Ezt a 
hatótávolságot bizonyos légköri és környezeti feltételek 
befolyásolhatják, csökkenthetik, mint például: 

• épületek 
• sűrűn nőtt fák, lombozat 
• magas, dombos vagy hegyekkel teli terep. 

 
A hatótávolságot befolyásolhatja továbbá az 
akkumulátorok állapota és küldő készülék adatátviteli 
erőssége. 
 

 
A legjobb hatótávolságot sík, nyitott, akadályoktól 
mentes terepen érhetjük el. A monitor funkció 
használatával biztosíthatjuk az elérhető legnagyobb 
hatótávolságot.  

Működés 
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Monitor 
A monitor funkció használatával az adott csatornán 
érkező gyengébb adást is észlelhetjük. 

• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü 
(MENU) és a fel (UP) gombokat egyszerre. A 
vételi ikon ’RX’ megjelenik a kijelzőn. 

• A rádió az adott csatornán érkező minden jelet 
fogad. 

• Nyomjuk meg a menü (MENU) gombot a 
monitor funkció leállításához. 

 
Társkészülék hívása (csipogtatás): 
• Győződjünk meg arról, hogy mindkét készülék 

be van kapcsolva. 
• Állítsuk be a hangerőt hallható szintre. 
• Nyomjuk meg és engedjük el a hívó (CALL) 

gombot. 
 
Ekkor a társkészülékre 2 mp-ig tartó hívó hang 
(csippanás) érkezik. Hívásunkra a fogadó kétféleképpen 
válaszolhat: 

• A beszélgetés (PTT) gomb megnyomásával 
és rádióba való beszéléssel, vagy 

 
a hívó (CALL) gomb megnyomásával, mely 2 
mp-ig tartó csipogó hangot küld 
készülékünkre. 

 

Működés 
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Csatornazár 
Ez a funkció lezárja a készülék csatornaállító gombjait, 
így nem lehet véletlenül csatornát váltani. 
A csatorna lezárásához: 

• Nyomjuk meg a menü (MENU) és a le (DOWN) 
gombokat egyszerre, amíg egy csippanást 
nem hallunk.  

• A lezárást jelképező kulcs ikon 
megjelenik a kijelzőn. 

 
A csatornazár feloldásához: 

• Nyomjuk meg a menü (MENU) és a le (DOWN) 
gombokat egyszerre, amíg újra nem hallunk 
egy csippanást. 

• A lezárást jelképező kulcs ikon eltűnik a 
kijelzőről. 

 
Csatornakeresés 
 
PMR rádiónk 8 csatornát tud végigszkennelni, hogy 
aktivitást keressen. Ez lehetőséget biztosít számunkra, 
hogy csatornaváltogatás nélkül keressünk 
beszélgetőpartnereket. 
Kereséshez: 

 
• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fel (UP) 

vagy a le (DOWN) gombokat 3 mp-ig. 
• Az LCD-n a csatorna száma változik, ahogy a 

készülék keres a különböző csatornákon. 

Működés 
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• Ha jelet érzékel a készülék 3 mp-ig megáll és 
figyel. 

• Nyomjuk meg a beszélgetés (PTT) gombot a 
keresés leállításához és forgalmazáshoz, 
vagy nyomjuk meg a fel (UP) vagy le (DOWN) 
gombokat a keresés folytatásához. 

• A teljes keresés leállításához még egyszer 
nyomjuk meg a beszélgetés (PTT) gombot. 

 
VOX funkció 
A VOX funkció segítségével a beszélgetés (PTT) gomb 
megnyomása nélkül forgalmazhatunk. Beállításához: 

• Nyomjuk meg a menü (MENU) gombot kétszer, 
amíg VOX üzemmód ikon meg nem jelenik az 
LCD-n. Először a VOX OF feliratot láthatjuk. 

• Nyomjuk meg egyszer a fel (UP) gombot, hogy a 
VOX funkciót aktiváljuk. A kijelzőn VOX ON ikon 
látható. 

• Nyomjuk meg a le (DOWN) gombot a VOX funkció 
kikapcsolásához. Ekkor a VOX OF ikon látható a 
kijelzőn. 

• Választásunk megerősítéséhez és menüből való 
kilépéshez nyomjuk meg a menü (MENU) gombot. 

 
Fülhallgató használata 
Behelyezhetünk egy fülhallgatót is PMR rádiónk jobb 
oldalán található fülhallgató csatlakozójába. Fülhallgató 
használata esetén beállíthatjuk készülékünket VOX 
funkcióra, de ha úgy találjuk,hogy a hangminőség nem 

Működés 
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megfelelő, visszaválthatunk normál üzemmódra a VOX 
funkció kikapcsolásával.  
 
Energiatakarékos üzemmód 
PMR rádiónk olyan speciális áramkörrel rendelkezik, 
melyet úgy terveztek, hogy akkumulátoraink élettartalmát 
meghosszabbítsák. Ha a rádió 4 mp-ig nincs 
használatban, akkor a készülék automatikusan alacsony 
energiafogyasztású üzemmódra vált. 
Az akkumulátor élettartalmát védő üzemmód nem 
befolyásolja készülék adásfogadási képességét. Ha a 
rádió jelet érzékel, azonnal automatikusan visszavált 
normál üzemmódra. 
 
Tisztítás 
PMR rádiónk tisztításához használjunk puha, nedves 
kendőt. Ne használjunk semmilyen tisztítószert, melyek 
károsodáshoz vezetnek. Ezekre a garancia nem 
vonatkozik! 
 
 

 
Csatorna és 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 

Működés 
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ConCorde Holding Zrt 
1113 Budapest 
Daróci u. 1-3. 

Tel: 06-1/372-7470 
Fax: 06-1/466 9264 

Email: info@concorde.hu 

mailto:info@concorde.hu

