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1. BEVEZETÉS:

PNI PMR R11V egy hordozható adóvevő amit ingyen lehet használni Európa majdnem 
egész területén. 

PNI PMR R11V Ez ideális a professzionistáknak akik kapcsolatban szeretnek lenni a 
kollegákkal (épitkezés, épületek, szállódák, tévéműsorok) vagy a közeliekhez (barátok 
és család) szabad időben. 
Támogatott programozott szoftver segítségével , PNI PMR R11V adóvevő  alkalmazás 
teljesíménye lehetőséget nyújt szükség esetén mindegyik felhasználóknak, az 
aktiválás/ letiltás funkciókkal (SCAN, TOT, BCL, stb). További információkért kérjük, 
hogy olvassa el a programozási használati útmutató, 

2. FŐBB JELLEMZŐK:
- 446.00625 – 446.09375 Mhz frekvencia
- 500 mW erőteljesítmény
- Főbb funkciók:Keresés, Squelch,Felügyelet, Roger beep, VOX
- Automatikus energiatakarékosság

3.HATÓTÁVOLSÁG:
Maximális távolsági lefedettség függ az akadályoktól és akkor jöhet létre amikor a 
készülék nyilt területen van használva. Maximális távolság korlátozva van egyes 
tényezőktől mint például fák vagy épületek. Az autóban vagy egy acélszerkezeten a 
távolság jelentősen csökken. 
 PNI PMR R11V hatótávolsága 7 km-ig is eljut. 
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4.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK:
- Hogy ne sérüljön meg az adóvevő ,ne használják egy megfelelő antenna nélkül.
- Javitásokért forduljon egy engedélyezett szervízhez,
- Zárja le az adóvevőt ha egy benzinkútnál tartózkodnak
- Ne tegyék ki az adóvevőt napfénynek és nagyják hőforrások közelében sem
- Ha észreveszik, hogy az adóvevőből füst jön ki azonnal zárja le a készüléket és 
vigyék el egy szervízhez vagy a forgalmazohoz.
- Hogy ne sérüljön meg az adóvevő ne használják sok időig.
- Zárják le az adóvevőt ha robbanóanyagok közelében tartózkodnak

5.KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:
Tartózékok:

ANTENNA AKKUMULÁTOR TÖLTŐ ÖVCSIPESZ ZSÍNOR

6. AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE:
Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort. Töltse fel és merítse le kétszer vagy 
háromszor, hogy mekapják ennek a maximális kapacitását.

Figyelmeztetések:
- Csak az eredeti akkumulátort használják
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait
- Ne próbálja felnyitni az akkumulátor dobozát
- Amikor töltik az akkumulátort , a hőmérséklet  0 és 40°C között kell legyen.
-Zárja le az adóvevőt miközben tölti az akkumulátort 
- Ne szakítsa félbe a feltöltést miközben ez töltödik.
-Cserélje ki az akkumulátort, ha jelentösen csökkent az akkumulátor élettartalma.
- Csak akkor töltse fel az akkumulátor amikor ez teljesen lemerült

Feltöltési műveletek:
MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor le van merülve kérjük töltse fel.
Kövesse a LED jelzőt a töltőről, hogy megtudja az akkumulátor töltési szintjét : 
- piros LED  - akkumulátor töltödik
- zöld LED   - akkumulátor teljesen fel van töltödve.
1. Csatlakoztassa a töltőt egy tápegységhez az adapter segítségével.
2. Helyezze be az akkumulátort vagy közvetlenül az adóvevőt a töltőben beépített 
akkumulátorhoz 
3. Töltő LEDje  felkapcsolodik
4. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődőt, a töltő LEDje zöldre vált. Az akkumulátor 
teljes töltési ideje három óra. Feltöltés után huzza ki az akkumulátort vagy az adóvevőt 
a töltőben levő akkumulátorból. 
MEGJEGYZÉS: Győzödjön meg arról, hogy az akkumulátor érintkezik a töltővel.Ha a 
LED villog ez azt jelenti, hogy az akkumulátor megsérült vagy a hőmérséklet nem az 
előirt intervallumban van. 
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7. TARTÓZÉKOK TELEPÍTÉSE:
Akkumulátor telepítése
Helyezze az akkumulátort az adóvevőhöz, ahogy a lenti rajzban található. Óvatosan 
nyomja lefelé ameddig nem hallanak egy kattintást. ( 1kép) 
Hogy kivegye az akkumulátort , nyomja meg ennek a biztonsági gombját miközben felfelé 
nyomják. ( 2 kép)

Antenna telepítése:
Hogy felszerelje az antennát , helyessen helyezze az adóvevőhöz és  forgassa az 
óramutató járásával megegyező irányban. ( 3 kép) 
Hogy kivegye az antennát ,  és  forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba ( 4 
kép) 

 1 kép

3 kép

2 kép

4 kép
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Övcsat és fejhallgató csatlakozás
Rögzítse az övcsatot használva a csomagban levő csavarokat. ( 5 kép) 
Ahhoz, hogy egy fejhallgatót csatlakoztasson , távolítsa el a gumivédőt és 
csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozóját. ( 6 kép)

Zsínor felszerelése a csuklóhoz
Rögzítse a zsínort a csuklójákhoz mint ahogy a lenti kép mutatja. ( 7 kép) 

5 kép 6 kép

7 kép
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8. PARANCSOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA:

Antenna

LED jelző:
piros LED  - leadás
zöld LED  - fogadás

Hangszoró

 PTT gomb:
Nyomja le a leadáshoz Mikrofon csatlakozó/

külső hangszoró
 1 gomb

 2 gomb

MEGJEGYZÉS:
 1 és 2 gombok számítógépről programozhatók.
Nyomja le egyszerre az 1 és 2 gombot, hogy aktiválja a sürgősségi hivás funkciót.

Mikrofon

Csatorna kiválasztás:
Forgassa, hogy váltakoztassa a 
csatornákat (1 - 16)

    bezárási/felkapcsolási gomb
Hangszabályozó:
Forgassa az óramutató járásával  
megegyező irányba, hogy felkapcsolja
az adóvevőt

R11V
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9.GOMB FUNKCIÓK PROGRAMOZÁSA:
1 és 2 gombok programozhatók a neki megfelelő szoftverrel a következő funkciókkal 
rendelkeznek: 
- �������
- ���� �� / ���
- ���� ��������� ������
- ���� ������
- ������� ���������
- ��� �� / ���

M������:
Monitor funkció lehetővé teszi, hogy ideiglenesen tiltsa le a zajzárat ( squelch ), ha 
rendkivül gyenge jelek vételezhetőek.Nyomja meg röviden az 1 gombot, hogy 
aktiválja a Monitor funkciót. 

S���:
Tartsa lenyomva a 2 gombot maximum 4 másodpercig, hogy tudja aktiválni a keresési 
funkciót. Az adóvevő átvizsgálja az összes csatornát elindulva a jelenlegi 
használaban levő csatornával. Akárhányszor érzékel egy jelet az adóvevő megálítja 
a keresést. Újból elkezdje a keresést nyomja meg a PTT gombot. 

V��:
VOX funkció hands-free ( kéz nélküli ) kommunikációt engedélyez . Csak a 
mikrofonba kell beszéljen és a kommunikáció automatikusan aktiválódik. 
 VOX érzékenységet 10   (0 - 9) szintre lehet beállítani  (0 - 9) a programozható 
szoftver segítségével . 0 szint mutatja, hogy a VOX funkció le van álva , 1 a legkisebb 
érzékenységi szintet jelenti a 9 pedig a legnagyobbat . 

S������:
Zajzár funkció elnyomja a háttérzajt a rádiócsatorna fogadására képes gyenge 
jeleket.
R11V 10 különböző zajzár szintje van amit be lehet állítani a programozható szoftver 
segítségével  . Az 0 funkció megmutatja, hogy a zajzár funkció le van álva. Az 1 szintől 
a 9 szintig különböző szintű  zajcsökkentés szintet jelent.
Győződjön meg róla, hogy nem állít be  túlzottan magas szintű zajzárt, mert különben 
nem lesz képes fogadni a gyenge jeleket.
R���� B���
Amikor a  PTT gomb el van engedve , az adóvevő sípolni fog, hogy megerősítse a 
többi felhasználót, hogy befejeződött a vételezés és, hogy el tudnak kezdeni 
beszélni. .

B��� ����:
Ez a funkció megengedi, hogy   előállítson egy hangjelzést minden alkalommal, 
amikor megnyom egy gombot.
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10. MŰSZAKI ADATOK:

FUNKCIÓK:
- Monitor
- Scan
- Scan temporary delete
- Talk Around 
- Fordított frekvencia
- Vox
- BCL (Busy Channel Lockout - Blocare canal ocupat)
-  DTMF ANI kódolás
-  programozható Squelch (9 szint)
- TOT (Time Out Timer) 0 - 270 másodperc
- Energiatakarékos
- Roger Beep
- Programozható gombok
- Sürgősségi hivás
Általános:
Ÿ Frekvencia tartomány 446.00625 – 446.09375 MHz
Ÿ 16 csatorna
Ÿ Tápellátás 7.4V DC
Ÿ 50  CTCSS kódok/ 105  DCS kódok
Ÿ Antenna ellenállás  50 Ohm
Ÿ Üzemi hőmérséklet  -20 ~ +50°C
Ÿ Méretek 114 x 59 x 34 mm (antenna nélkül)
Ÿ Súly 190 g (elem mellékelve)
Sugárzás:
Ÿ Frekvencia stabilitás ±2.5PPM
Ÿ Teljesítmény kibocsátás 500mW
Ÿ Maximális frekvencia eltérés ≤5KHz / 2.5KHz
Ÿ Audiótorzitás ≤3%
Ÿ Móduláció +3dB ~ -3dB
Ÿ Szomszédos csatorna teljesítmény ≥65dB
Ÿ Sávszélesség ≤16KHz
Vételezés:
Ÿ RF érzékenység <0.2µV
Ÿ Audiótorzitás ≤3%
Ÿ Hangvisszajelzés +2dB ~ -10dB
Ÿ Szomszédos csatorna szelektivitás ≥60dB

Tartózékok:
Ÿ Antenna
Ÿ Akkumulátor 1600mAh Li-Ion
Ÿ Töltő + adapter
Ÿ Csuklópánt
Ÿ Övcsipesz
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CTCSS  ÉS DCS  KÓDOK SZÁMÍTÓGÉP 
PROGRAMOZÁSÁHOZ 
CTCSS AND DCS CODES AVAILABLE BY PC PROGRAMMING 
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FREKVENCIATÁBLÁZAT
INSTALLED FREQUENCIES CHART

CH RX frequency TX frequency QT/DQT Dec QT/DQT Enc

1 446.00625 446.00625 OFF OFF

2 446.01875 446.01875 OFF OFF

3 446.03125 446.03125 OFF OFF

4 446.04375 446.04375 OFF OFF

5 446.05625 446.05625 OFF OFF

6 446.06875 446.06875 OFF OFF

7 446.08125 446.08125 OFF OFF

8 446.09375 446.09375 OFF OFF

9 446.00625 446.00625 114.8 114.8

10 446.01875 446.01875 114.8 114.8

11 446.03125 446.03125 114.8 114.8

12 446.04375 446.04375 114.8 114.8

13 446.05625 446.05625 114.8 114.8

14 446.06875 446.06875 114.8 114.8

15 446.08125 446.08125 114.8 114.8

16 446.09375 446.09375 114.8 114.8
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Country PMR446 Use restrictions and other comments

Austria Yes Free use

Belgium Yes Free use

Bulgaria Yes Free use

Croatia Yes Free use

Cyprus Yes Free use

Czech Republic Yes Free use

Denmark Yes Free use

Estonia Yes Free use

Finland Yes Free use

France Yes Free use

Germany Yes Free use

Greece Yes Free use

Hungary Yes Free use

Ireland Yes
CTCSS or DCS Tone Control mandatory! 
Free use 

Italy and  RSM Yes
Declaration of possesion, as declared in the 
note 101C of PNF and in dl 259 of 01/08/03

Latvia Yes Free use

Luthuania Yes Free use

Luxemburg Yes Free use

Malta Yes Free use

Netherlands Yes Free use

Norway Yes Free use

Poland Yes Free use

Portugal (Madeira and Azore) Yes Free use

Romania Yes Free use

Slovakia Yes Free use

Slovenia Yes Free use

Spain Yes Free use

Sweden Yes Free use

Switzerland and Lichtenstein Yes Free use

Turkey Yes
Individual license required (but license 
exemption is being considered) test Reports 

United Kingdom Yes Free use

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁS   99/05/CE  SZERINT 
INFO ON USE RESTRICTIONS ACCORDING TO THE 99/05/CE DIRECTIVE
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