
PNI PMR R8

Haználati útmutató 

Walkie talkie adó-vevő készülék
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Figyelmeztetések:
Ÿ Ne használják az adóvevőt kinti területen zivatar 
esetén 
Ÿ Ne adják az adóvevőt a gyerekek kezébe
Ÿ Ne ejtse le vagy ne sérítse meg az adóvevőt

Elemek telepítése
Ÿ Távolítsák el  ö vkapocsot.
Ÿ Távolítsák el az adóvevő hátuljáról a fedelet. 
Ÿ Helyezze be a 4 elemet betartva a pólaritást 
Ÿ Helyezze vissza a fedőt és a csipeszt a 
helyére.
MEGJEGYZÉS: Mindegyik csomagban levő adóvevő 4 elemmel vagy AAA/R3 típusú 
akkumulátorral töltödik fel. . 

Adóvevők hatótávolsága
A hatótávolság nagy mértékben függ, hogy milyen környezetben használják 

az adóvevőt és milyen akadályok vannak körülötte, így egy nagyobb hatótávolságot 
ér el nyílt területen és kisebbet város épületei között.

Termék leírása

HU

Audiókimenet
Lámpa

Antenna

Képernyő
Lámpa felkapcsolási gomb

Csatornakeresési gomb 
Navigálás menü gomb 

Hivás gomb

Ki/be kapcsolási gomb

Menü hozzáférés/billentyűzár gomb
Navigálás menü gomb
C satorna felügyelet gomb
PTT gomb (nyomja meg a leadáshoz)

Hangszoró
Mikrofon

Csatornaszám / biztonsági kód 
Csatornakeresési jelző
Aktiv VOX funkció jelző 
 Elemjelző

Hangszabályzó jelző 
 Jelvétel 
Aktív kibocsátási jelző 
Billentyűzár jelző

Képernyőn levő jelzések leírása:
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HUHasználati útasítás
Ÿ Adóvevő bekapcsolás/kikapcsolás:nyomja meg hosszasan a  bekapcsolási/
kikapcsolási gombot .
Ÿ Hangszabályozó bekapcsolása: nyomja meg  ▲▼ gombokat, hogy növelje vagy 
csökkentse a hangot
Ÿ Csatornák kiválasztása: nyomja meg [MENU]  gombot utána használja a  ▲▼ 

gombokat, hogy átváltson egy másik csatornához. A kivánt csatorna beállítása 
után nyomja meg a  [TALK] gombot, hogy megerősítse a kiválasztást és lépjen ki 
a menüből .

Ÿ Vételezés: adóvevő vételezése mindig aktív, í gy amikor valaki beszél a kiválasztott  
csatornán, az adóvevő automatikusan vételezi a jelt.

Ÿ Leadás: ahhoz, hogy leadjon nyomja meg és tartsa lenyomva a   [TALK]. gombot.  
Engedje el a gombot amiután befejezte a mondanivalót. 
MEGJEGYZÉS: az adóvevő csak akkor tud leadni amikor nem vételez jelt a 
csatornán.

Ÿ Csatornakeresés: nyomja meg a scan gombot, hogy aktivája a gombot, 
nyomja meg újból, hogy kikapcsolja.

Ÿ Csatornafelügyelet : nyomja le és tartsa lenyomva a  [MON] gombot, hogy aktiválja
a csatorna felügyeleti gombot ; engedje el a gombot, hogy kikapcsolja a funkciótt

Ÿ Lá  mpa: nyomja le és tartsa lenyomva a [LAMP]  gombot, hogy felkapcsolja az
; az adóvevőben beépített lámpát engedje el a gombot, hogy kikapcsolja. 

Ÿ Biztonsági kódok (CTCSS&DCS): nyomja meg 2-szer  [MENU] gombot utána 
 ▲▼ gombokat, hogy kiválassza a kivánt biztonsági kódot. Nyomja meg [TALK] 
gombot, hogy megerősítse a kiválasztást. Ezek a kódok lehetővé teszik, hogy 
magán beszélgetéseket folytasanak más adóvevő készülékkel ami ugyanezzel a 
kóddal van beállítva . CTCSS gombok   01 - 38 vannak a  DCS kódok pedig   39 - 
99. MEGJEGYZÉS:  DCS 39-99 kódok megfelelnek  DCS 1-61 kódoknak  más
típusú adóvevőkkel.

Ÿ  VOX funkció: Ez lehetővé teszi, hogy leadjanak anélkül, hogy bármely gombot
megnyomjanak. Adóvevő automatikusan felismeri a hangot amikor mikrofonba 
beszélnek é  s aktiválni fogja a leadást . Nyomja meg 3-szor [MENU] gombot utána  
▲▼ gombokat, hogy kiválassza a VOX funkció kivánt szintjét (oF azt jelenti, hogy 
a funkció ki van kapcsolva ). Nyomja meg [TALK] gombot, hogy megerősítse a 
kiválasztást és, hogy kilépjen a menüből.

Ÿ Csengőhangok: adóvevő 10 csengőhangot engedélyez. Nyomja meg 4-szer
 [MENU]  gombot utána ▲▼ gombokat, hogy kiválassza a kivánt csengőhangot.  
Nyomja meg [TALK] gombot,hogy megerősítse a kiválasztást és, hogy kilépjen a 
menüből.

Ÿ Hivás: nyomja meg a hivás gombot, hogy egy rövid hivást küldjön  az összes 
t beállított adóvevő csatornához. MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak 60 

másodpercenkén érthető el.
Ÿ TOT funkció : ez a funkció automatikusan bezárja a leadást 3 perc múlva, hogy 
megvédje az adóvevőt baleset esetén. Ez alapértelmezetten az adóvevőbe van 
telepítve, nem
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lehet kikapcsolni.
Ÿ

Ÿ Gombok hangja: nyomja meg 5-ször [MENU]  gombot majd  ▲▼ gombokat, hogy
aktiválja/letíltsa a gombok hangját. Nyomja meg a  [TALK]  gombot, hogy 
megerősítse a kiválasztást és, hogy kilépjen a menüből.

Ÿ Roger Beep funkció: ez a funkció hozzá fog adni egy hangot minden leadás után, 
tehát mikor elengedik a  [TALK]. gombot. Nyomja meg 6-szor a [MENU] gombot 
majd a  ▲▼ gombokat, hogy aktiválja/letíltsa a funkciót .  Nyomja meg a  [TALK]  
gombot, hogy megerősítse a kiválasztást és, hogy kilépjen a menüből.

Ÿ Billentyűzár:nyomja meg hosszasan [MENU] gombot, hogy lezárja/feloldja az 
adóvevő gombjait.
Problémák és megoldások
Ÿ Adóvevő nem indul - ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek le. Győzödjön 

hogy az elemek rendesen el vannak helyezve. Cserélje ki a régi elemeket újakkal. 
Ÿ Vételezés gyenge - Nyomja meg ▲ gombot, hogy megnövelje a hangot. Vételezett 

gyenge jel  lehet a hatótávolság miatt is.
Ÿ Hatótávolság korlátozott - Ha az adóvevőt test közelében használják, mint például 

zsebben vagy szíjjal, meg van a lehetősége, hogy a hatótávolság jel gyengébb 
legyen . Változtassa meg az adóvevő elhelyezését. A nyílt területek biztosítják a 
maximális hatótávolságot, miközben  betonszerkezertek ,sűrű lombozat területeken 
vagy épületekben vagy autókban csökkenti jelentősen az adóvevő hatótávolságát . 
Ha a lemerült elemjelző megjelenik a képernyőn , cserélje ki a az elemeket.

Ÿ Torzított jel - Ha a két adóvevő nagyon messze vannak egymástól. 
Akadályok zavarják az  átvitelt. Optimális távolsági kommunikáció 5 – 6 km között 
van akadály nélküli területeken.  Ha a két adóvevő egymás mellett vannak. 
Minimális ajánlot távolság  1,5 m. Növelje a távolságot az eszközök között. Ha 
leadnak , normális hangot használjanak és tartság a mikrofont 5 – 7 cm Önöktől. 
Ha vételeznek akkor jelentősen csökkentse a hangszabályozó szintjét.

HU

Műszaki adatok:

1
2
3

Csatornák:
Csatorna Frekvencia

446.00625 MHz
446.01875 MHz
446.03125 MHz

4
5
6

Csatorna Frekvencia
446.04375 MHz
446.05625 MHz
446.06875 MHz

7
8

Csatorna Frekvencia
446.08125 MHz
446.09375 MHz

Frekvencia
Csatornák
Teljesítmény kibocsátás 
Tápellátás 
Üzemi hőmérséklet
Méretek
Súly

PMR 446 MHz
8 
500 mW
4 xelem vagy  AAA akkumulátor (külön vásárolható)
 0 ~ 50 °C
95 x 50 x 24 mm
73 g (elemek nélkül)
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