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1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet mielőtt üzembe helyezné a készüléket. 

PMR rádió antenna 

Soha ne használja a rádiót, ha az antenna sérült. Ha a sérült antenna érintkezik a 

bőrrel, fennáll az égési sérülés veszélye. 

A nem engedélyezett, módostott vagy nem megfelelő beszerelésű antennák kárt 

okozhatnak a rádión. Ne módisítsa vagy változtassa az antennát. 

A rádió használata közben ne érintse meg az antennát. Ha hozzáér az  

antennához működés közben az csökkenti a működési tartományt és az szintén 

károsítsa a készüléket. 

Ha Önhöz közel működőképes rádiókészülék van mindig rögzítse övcsattal. 

Győződjön meg arról, hogy az antenna és a rádió test legalább 5 cm-re van 

Öntől. 

Általános biztonsági feltételek és rádióhasználat a járművekben 

Ellenőrizze, hogy megfelelneke PMR rádió használatra vonatkozó jogszabályok, 

azon a területen ahol Ön vezet. 

Légzsákkal felszerelt járművek esetében 

Ne helyezze a rádiótestet azon területre, ahol a légzsák nyílása található. Ha a 

rádiókészülék a légzsák nyílásán van elhelyezve és az kinyílik, ezáltal súlyos 

sérülést okozhat a jármű utasainak. 

Akkumulátor Minden akkumulátor okozhat anyagi és/vagy személyi sérülést, 

égést, mint például ékszer vagy kulcs, ha érintkezik veszélyes akkumulátor 

területtel. Képezhet elektronikus ívet (rövidzárlat) a központi vezéregységben, 
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ha nagyon felmelegedik. Bármely feltöltött akkumulátort óvatosan használjon, 

különösen ha zsebébe, táskájában vagy bármely olyan helyre teszi, ami fém 

tárgyakat tartalmaz. Ne cseréljen akkumulátort robbanásveszélyes területeken. 

Robbanásveszélyes területek 

Kapcsolja ki a rádiót, ha robbanásveszélyes területen tartózkodik. A szikrák 

robbanást idézhetnek elő, vagy tüzet, személyi sérülést vagy akár halált is 

okozhatnak. Megjegyzés: A robbanásveszélyes területek egyértelműen jelölve 

vannak. Ezek lehetnek a hajók fedélzete alatt tárolt üzemanyag, átviteli 

területek vegyi anyagok vagy üzemanyagok, olyan területek ahol a levegő 

vegyszerezett vagy fém részecskék vannak, és általában minden olyan terület, 

ahol azt tanácsolják, hogy kapcsolja ki a motort. 

Robbanási zóna 

Ahhoz, hogy elkerülje a robbanást, kapcsolja ki a rádiókészüléket, ha robbanási 

területen vagy olyan területen tartozkodik, ahol ajánlott a készülelékek 

kikapcsolása. Vegye figyelembe az összes jelzést és utasítást. 

Kibocsátási és vételi eljárás 

A PMR rádiókészülék tartalmaz egy adót és egy vevőt. Hogy megfeleljen minden 

eljárásnak ajánlott tiszteletben tartani a következőket: 

 Ne hasznája többet mint a munkaidő 50 %-a 

 Fogadásra engedje el a PTT gombot 

 Beszélgetéshez nyomja a PTT gombot 

Fontos, hogy ne haladja meg az 50 %-os használatot. A beszéd továbbításához a 

rádiókészüléket tartsa a szájától 5 cm-re és az antenna nézzen felfelé. 
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Elektromágneses zavarás/összeférhetőség 

Minden elektromos készüléknek van elektromágneses interferenciája (EMI). Az 

elektromágneses interferenciák és kompatibilitási problémák esetén kapcsolja ki 

a készüléket vagy olyan helyen ahol erre vonatkozó utasítás van, mint például 

egészségügyi központok. 

Repülőn 

Ha repülőgép fedélzetén tartózkodik kapcsolja ki a rádiót, ha erre felkérik. A 

rádió használata meg kell feleljen az arra vonatkozó előírásoknak. 

Orvosi eszközök  – Szívritmus-szabályozók (Pacemakers) 

A Tehnologiei Medicale Avansate Egyesület ajánlja a 6 hüvelyk (15 cm) 

távolságot a rádiókészülék és a szívritmus-szabályozó között. A szívritmus-

szabályozó személyeknek: 

 Mindig tartsa a rádiót 15 cm-re a készüléktől, amikor a rádió világít 

 Ne tartsa a rádiót a mellényzsebében 

 Ellentétes fülét használja a szívritmus-szabályozó interferencia 

elkerülése érdekében 

 Azonnal kapcsolja ki a rádiót ha fenáll az interferencia gyanúja 

Orvosi eszközök – Hallókészülék 

Néhány rádiókat zavarhatnak bizonyos hallókészülékek. Ilyen esetben az a 

legjobb, ha konzultál a hallókészülék gyártójával, más megoldás céljából. 

Más orvosi eszközök. Ha más személyes orvosi készüléket használ, egyeztessen 

a gyártóval, annal megállapítására, hogy a készülék védve van-e a 

rádiófrekvenciás hullámoktól. Orvosa segíthet az ilyen információk 

megszerzésére. 
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Általános figyelmeztetések 

Ne használja a készület vihatban. A készüléket tartsa távól a gyerekektől. 

2. TELEPÍTÉS 

 

Távolítsa el az övcsatot 
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Az elemek behelyezése 

Vegye le készülék hátlapját. 

Helyezze be a 4 db AAA elemet (a csomag nem 

tartalmazza) 

Helyezze az elemeket a helyes polaritással az arra 

megjelőlt elemtartóba. 

Az elemek megfelelő pozícióba való elhelyezése után 

helyezze vissza a fedelet. 

 

Akkumulátor figyelmeztetés 

A képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg, ikonnal jelezve az 

akkumulátor szintet. 

Ha túl alacsony az akkumulátor szint, a készülék csipog. Ha tovább használja a 

készüléket, akkor is ha az akkumulátor töltöttségi szint 1, a figyelmeztető hang 

továbbra is hallható marad. 

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 0-ra csökken, a készülék képernyője 30 

másodperc után autómatikusan kikapcsol. Hallani fog egy hiba hangjelzést 

bármely gomb megnyomásával. 

Tartomány 

A tartomány függ a környezettől, és befolyásolhatja a formákat, amely 

akadályozhatja a hullámokat, mint például a hegyek vagy épületek. 

Ne próbáljon használni két rádiókészüléket ha a köztük levő távolság kevesebb 

mint1,5 méter, különben vízhang jöhet létre. A a rádió működését 

befolyásolhatják betonszerkezetek vagy sűrű lombozatú területek. 
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3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

 

 

4. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA 

A rádió bekapcsolása és kikapcsolása: 

1 – A készülék üzembe helyezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a 

MENU/PWR gombot amíg meg nem hallja a sípszót. 
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2 – A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU/PWR 

gombot amíg meg nem hallja a sípszót. 

Lezárás és feloldás 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a CALL gombot 3 másodpercig, amíg a készülék 

lezáródik. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a CALL gombot 3 másodpercig, amíg a készülék 

feloldódik. 

Autómatikus keresés 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MONI gombot 3 másodpercig, hogy a 

készülék elindítsa az autómatikus keresést. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MONI gombot 3 másodpercig, hogy a 

készülék leállítsa az autómatikus keresést. 

Hangerő szabályozása 

A készülék 8 hangerő beállítást tartalmaz. A képernyőn megjelennek a szintek. 

Nyomja meg a  gombot a hangerő növeléséhez és a   gombot a 

hangerő csökkentéséhez. 

Csatorna váltás 

A készülék maximum 8 csatornát biztosít. Ha kommunikálni szeretne egy másik 

eszközzel, ahhoz ugyanazon a csatornán kell lennie vele. 

1. Nyomja meg a MENU/PWR gombot, a képernyőn villogni fog az aktuális 

csatorna szám. 
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2. Ameddig villog a csatornaszám nyomja meg a gombot, hogy 

váltson csatornát felfelé vagy a  gombbal válthat csatornát lefelé. 

3. Nyomja meg a PPT (Push to talk) gombot a csatorna megerősítéséhez, 

vagy nyomja meg a MONI gombot vagy várjon 10 másodpercig a csatorna 

megerősítéséhez. 

Al-csatorna megváltoztatása 

1. Nyomja meg kétszer a MENU/PWR gombot. Az aktuális al-csatorna száma 

fog villogni a képernyőn (1-38CTCSS-CTCSS egy olyan funkció, amely 

lehetővé teszi, hogy egy embercsoport beszéljen egymással, anélkül, hogy 

hallja a többi felhasználót ugyanazon a csatornán vagy 1-83DCS-DCS egy 

digitális folytatása a CTCSS-nek. Biztosít 83 digitális biztonsági kódot, 

amely követi a 38 CTCSS kódot. 

2. Ameddig villog az al-csatorna száma: 

Nyomja meg a  gombot , hogy váltson al-csatornát felfelé vagy a  

gombot a lefelé váltáshoz. 

3. Nyomja meg a PPT (Push to talk) gombot az al-csatorna megerősítéséhez, 

vagy nyomja meg a MONI gombot vagy várjon 10 másodpercig az al-

csatorna megerősítéséhez. 

A PMR PNI R6 rádió egy egyoldalas tipus, ami azt jelenti, hogy nem lehet 

fogadni, mialatt beszédet kibocsát. 

Kibocsátás (hangátvitel) 

A rádió folyamatosan kapja a jelet, mindaddig, amíg be van kapcsolva és nem 

bocsát ki. Ha kap egy jelet a csatornán a kijelzőn megjelenik az “RX”. 
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a. Tartsa lenyomva a PTT (Push to talk) gombot a beszédhez. Ha elkezdi 

kibocsátani a kijelzőn megjelenik a “TX” felirat. 

b. Tartsa a miktofont függőleges helyzetbe 5 cm-re a szájától. Miközben 

benyomva tartja a PTT gombot, beszéljen a mikrofonba normális hangon. 

c. Engedje el a PTT gombot miután befejezte a mondanivalóját. 

A többi felhasználó akkor hallja a hangot, ha ugyanazt a csatornát használja amit 

Ön. 

5. FUNKCIÓK 

 

VOX A VOX funkció egy autómatikus váltó, amellyel aktiválni lehet a mikrofonba 

való beszédel, anélkül, hogy megnyomná a PTT gombot. 

A PMR PNI R6 rádió rendelkezik egy olyan autómatikus funkcióval, amellyel a 

rádió érzékeli az Ön által kiadott hangot vagy egy másik hangot. A VOX funkció 

aktiválása nem ajánlott, ha a rádiót zajos vagy szeres környezetben használja, 

ahol folyamatosan szól valami. 

1. Nyomja meg 3-szor a  MENU / PWR gombot; az LCD kijelzőn megjelenik 

az “Off” 

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, ezzel állítsa be a VOX 

érzékenységet: 1, 2 vagy 3 

3. Amikor a VOX funkció aktív, a kijelzőn megjenik  a “VX” ikon. 

MEGJEGYZÉS: VOX módban a felhasználó beszélhet az aktivált mikrofónba, 

ezáltal a kibocsátás autómatikus. 

Csengőhang kiválasztása 

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza a csengőhangot. 
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1. Nyomja meg 4-szer a MENU / PWR gombot, itt kiválaszthassa a kívánt 

dalt. 

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, ezzel kiválaszthatja a dalt. 

3. Nyomja meg a PPT (Push to talk) gombot a kiválasztott csengőhang 

megerősítéséhez, vagy nyomja meg a MONI gombot vagy várjon 10 

másodpercig a csengőhang megerősítéséhez. 

MEGJEGYZÉS: csengőhangként 10 dal áll rendelkezésére. 

 

Autómatikus lezárás beállítása 

Nyomja meg a MENU / PWR gombot 5-ször, a képernyőn megjelenik az OF 

felirat. Ameddig az OF ikon villog,   vagy gombbal kiválaszthatja az 

1 (ha 1 órán keresztűl nem észlel vételt, a rádió kikapcsol), 2 (ha 2 órán keresztűl 

nem észlel vételt, a rádió bezárul) és OF(kikapcsolja ezt a funkciót). Nyomja meg 

a PTT vagy MONI gombot, vagy várjon 10 másodpercet a megerősítéshez. Ha a 

rádió be van kapcsolva, az alapértelmezett beállítás az autómatikus zárásfunkció 

ki van kapcsolva. 

 

Roger Beep (vészjelzés) funkció be-/kikapcsolása 

Nyomja meg 6-szor a MENU / PWR gombot. A képernyőn meg az OF felirat. 

Ameddig az OF felirat villog, a  vagy  gombbal kivalaszthatja az 

ON(bekacsolva) vagy OF(kikapcsolva) funkciót. Nyomja meg a PTT vagy MONI 

gombot, vagy várjon 10 másodpercet a megerősítéshez. Ha a rádió be van 

kapcsolva az alapértelmezett beállítás a Roger Beep funkció ki van kapcsolva. 

 

 

 

 

 



13 
 

DCM funkció be-/kikapcsolása (2 csatorna figyelése egyszerre) 

Ntomja meg 8-szor a MENU / PWR gombot. A kijelzőn megjenik az OF ikon. Míg 

az OF ikon villog, nyomja meg a  vagy  gombot, ezzel kiválasztja az 

ON (bekapcsolva) vagy OF (kikapcsolva) funkciót. Ebben a módban az LCD kijelző 

felső felébe megjelenik a DCM ikon, amikor a funkció be van kapcsolva. Nyomja 

meg a PTT vagy MONI gombot, vagy várjon 10 másodpercet a megerősítéshez. 

 

Monitor funkció be-/kikapcsolása 

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hallani 

tudja a gyenge jeleket az aktuális csatornán, egy gomb 

megnyomásával. 

Monitor funkció használata: 

Ahhoz, hogy folyamatos módban halljon, tartsa lenyomva a MONI gombot. 

Kettős hangjelzést fog hallani, így a hang fogadás bekapcsolódik, ezzel a 

bekapcsolással lehetővé teszi a zajokat és gyenge jeleket. A kijelzőn megjelenik 

az RX ikon. A normális funkció visszatéréséhez tartsa lenyomva a MONI gombot. 

Figyelmeztető hang küldése 

Figyelmeztető hang küldéséhez röviden nyomja meg a CALL gombot kétszer. A 

figyelmeztető hangjelzés gyárilag van beállítva. A készülék visszaáll készenléti 

módba miután a figyelmeztető hang befejeződött. 

Nagyfoku teljesítmény érdekében győzödjon meg arról, hogy az antenna felefelé 

mutat. 

6. MŰSZAKI ADATOK: 

Csatornák 8 

CTCSS kódok 38 

DCS kódok 83 

Akkumulátorok 4 x AAA 
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Frekvencia 446 MHz 

Teljesítmény 0.5 W 

Táplálás 6 V 

Sáv 12.5 KHz 

 

7.  HIBA MEGOLDÁSA 

Jelenség Megoldás 

Rádió nem kapcsol be Ellenőrizze az akkumulátorokat, hogy nem 
merültek le. Győződjön meg arról, hogy az 
elemek megfelelően vannak-e elhelyezve. 
Cseréjle le a régi elemeket új AAA alkáli elemre 
(4 db) 

A vétel gyenge 
Nyomja meg a  gombot, hogy növelje a 
hangerőt. A vett jel túl gyenge lehet vagy a 
tartományon kívűl esik. 

Korlátozott tartomány Ha a rádiót túl közel tartsa a testéhez, mint 
például a zsebben vagy öv alatt, zsugorodik a 
kockázati tartomány. Változtassa meg a helyét. 
Nyílt területek biztosítság a maximális 
tartományt, míg a betonszerkezetek vagy sűrű 
lombozatú területek illetve épületek jelentősen 
korlátozzák a kibocsátást és vételi tartományt. 
Ha az alacsony feszültség jelzés megjelenik a 
képernyőn cserélje ki az elemeket. 

Jeltorzulási problémák A két rádió közti távolság túl nagy. Akadályok 
zavarják a kapcsolatot. Az akadály nélküli 
optimális kommunikációs távolság 3-5 km 
közötti területek. A két rádió túl közel van 
egymáshoz. Az ajánlott minimális távolság a két 
rádió között 1,5 méter. Növelje a távolságot a 
két készülék között. A kibocsátáshoz használjon 
normális hangerőt és a készüléket tartsa 5-7 cm-
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re a szájától. Ha túl hangos személytől kapja a 
beszédel, csökkentse a hangerőt egy kényelmes 
szintre. 

 

8. EURÓPAI FREKVENCIA LISTA: 

Csatornafrekvencia Csatornafrekvencia Csatornafrekvencia 

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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