
Felhasználói utasítások   

Túravezető (adás) Rádió ATT 100  

  

  
• Kötet: A csatorna rádióforgalmának hallgatása (kisebb forgatható gomb)  
• Csatorna kiválasztása: nagyobb forgatógomb  
• 001- 010 csatornák: normál beszélgetés a csoportban lévő turistákkal (normál 

teljesítmény és kommunikációs tartomány, energiatakarékosság).  
• 011- 020 csatornák: ugyanaz, mint 001-010, de megnövelt (10-szeres) 

teljesítmény és hatótávolság (Megjegyzés: megnövekedett akkumulátor 

áramfelvétel).  
• Vevő oldala: CH-001-től CH-009-ig és CH-011-től CH-019-ig az idegenvezetői 

rádiónál.  A turistarádiónál a 0 kijelző a CH-010 / CH-020-nak felel meg az 
idegenvezetői rádiónál.  

• Ellenőrizze az ingyenes csatornát: Ellenőrizze és hallgassa a környezetében a 

foglalt vagy szabad csatornákat. Az ellenőrzés a rendszer minden egyes 

használata előtt ajánlott. Ha szükséges, keressen szabad csatornát, és mondja el 

a számot a csoport minden tagjának.   
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• Foglalt LED: A piros LED azt jelzi, hogy a csatornát már egy másik csoport 

használja.  
• Billentyűzár: nyomja meg hosszabb ideig a középső billentyűt (Menü billentyű).  

  
Közlemények a turistacsoport tagjainak   
  
Bejelentések belső mikrofonon keresztül  

 
Nyomja meg az Adás gombot (PTT), beszéljen a mikrofonba (20..30 cm távolságig rendben 

van) és a bemondás után engedje fel a gombot. Más rendszerekre jellemző zavaró squelch 

kapcsolási zajt a PTT gomb felengedése után egy speciális áramkör kiküszöböli. Így nem 

szükséges a szükségesnél tovább nyomva tartani az adógombot. Ez energiát takarít meg 

az akkumulátornak és szabaddá teszi a csatornát, amikor nem használják! Adás üzemmódban 

a LED pirosan világít.  
  
Bejelentés headset-tel  

 
A Tour Guide headset behelyezésével beszélhet a turistacsoporthoz, vagy bármelyik MP 3 

lejátszóról előre elkészített és rögzített bemondást továbbíthat a turistáknak. Csatlakoztassa 

a 4 pólusú dugót az antenna melletti sárga színű, mikrofonos aljzatba. Az adáshoz nyomja 

meg a PTT gombot a headset vezérlőegységén. Csak ahol szükséges és indokolt, 

hosszabb ideig folyamatosan is sugározhat, ha a fejhallgató vezérlőegységén lévő kis 

csúszókapcsolót PTT-ről PTX-re (állandó adás) kapcsolja.  Ne felejtse el elengedni a PTT 

gombot, vagy a bemondás befejezése után a csúszókapcsolót visszakapcsolni PTT-re.   
  
Előre felvett turisztikai információk továbbítása a csoporttagoknak    

 
Használja a 3 pólusú csatlakozót az MP 3 lejátszóhoz. A rögzített információkat a fejhallgatón 

keresztül hallgathatja meg. Ezen információk továbbításához csak nyomja meg a PTT gombot 

(vagy használja a PTX csúszókapcsolót). Egyszerűen állítsa be az MP 3 hangerejét a 

lejátszónál, hogy a saját fejhallgatójánál megfelelő hangerőt kapjon. (Javasoljuk, hogy 

használat előtt tesztelje le a legjobb hangerőt). A mikrofonján keresztül egyidejűleg beszélhet 

a turistacsoporthoz is! A hang automatikusan keveredik.  
  
Akkumulátor töltés   

 
Minden bekapcsoláskor a túravezető egy rövid pillanatra leolvashatja a kijelzőn az 
akkumulátor aktuális feszültségét. (például 3,8 V félig feltöltöttet jelent, ~ 4 V teljesen 
feltöltöttet és ~ 3,4 V majdnem lemerültet).   
A töltőcsatlakozó DC IN a jobb oldali gumikupak alatt található. Ide csatlakoztathatja a 

mellékelt USB töltőkábelt. Az 1200 mAh lítium-ion akkumulátor újratölthető bármely USB-fali 

adapterről vagy bármely számítógépen keresztül USB-csatlakozón keresztül. Egy teljesen 



lemerült akkumulátornak körülbelül 5-6 óra töltési időre van szüksége. A töltés automatikusan 

befejeződik. Töltés közben a kijelzőn CHGING (töltés) jelenik meg. Javasoljuk, hogy a töltés 

alatt kapcsolja ki a rádiót, ekkor a LED pirosan fog világítani, amíg az akkumulátor teljesen fel 

nem töltődik.   
Az ATR 100 és az ATT 100 fali adapterei azonos típusúak, és egymáshoz is használhatók.  
Kérjük, tartsa be a lítium-ion akkumulátorok helyes kezelésére vonatkozó biztonsági 

szabályokat. A légi szállítási szabályok az ilyen akkumulátorokat "mentesített" veszélyes 

árunak tekinthetik (IATA DGR 52) Kérjük, olvassa el és tekintse meg a légiszállítási szabályok 

összefoglalóját a szállítótáska ablakában.   
A legtöbb légitársaság kérheti, hogy az ATT 100 cserélhető és tartalék akkumulátorát a 

személyes kézipoggyászában szállítsa, ne pedig a feladott poggyászban! Soha ne nyissa 

ki a lítium akkumulátort, soha ne használjon nem minősített töltőket, és soha ne okozzon 

rövidzárlatot az alsó érintkezőkön. A legjobb, ha az akkumulátorokat műanyag zacskókban 

vagy erős papírdobozokban szállítja.  
 

Cserélje ki az akkumulátort  

 
Az elemtartó fedelét az ujjkörömmel vagy egy 

golyóstoll hegyével tudja feloldani, ahogy itt látható:  

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelő 

pozícióját használja. Ha úgy helyezi el az 

akkumulátort, hogy el tudja olvasni a címkét, akkor az 

automatikusan helyesen lesz behelyezve.   
  
További rádiófunkciók (nem szükséges a  
Idegenvezetői használat)  
  
Walkie Talkie-ként használható az idegenvezetők között  

 
Beillesztett fejhallgató nélkül az ATT 100 egy szabványos kétirányú rádiót jelent az UHF PMR 

446 frekvenciatartományban a belső kommunikációhoz. (A behelyezett fejhallgató nem tesz 

lehetővé semmilyen vételt, mivel a fülhallgató csak MP 3 lejátszásra használható). 

Kommunikáljon más túravezetőkkel egyszerűen a belső PTT és a belső mikrofon és 

hangszóró használatával. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kommunikációhoz használt összes 

rádió azonos csatornaszámra legyen kapcsolva.   
  
További műsorszóró rádió vétele  

 
Az ATT 100 készülékkel az FM műsorszóró állomások is foghatók (csak a belső hangszórón 

keresztül).   
Aktiválás: Nyomja meg 2 másodpercig a bal oldali FM gombot.  
A rádió most FM adást fogad, és egy tipikus rádiófrekvenciát mutat, pl. 88,0 MHz.   
A külső forgatógombbal (csatornaválasztó) most kiválaszthatja a rádióállomásokat.  
A kétirányú rádiójelek továbbra is elsőbbséget élveznek: Amint egy jel érkezik, vagy amint 

megnyomja a PTT gombot, a rádió visszatér a legutóbb használt kommunikációs csatornára.   



  
További funkciók a Menü gombon keresztül (középső gomb)  

 
A Menü gomb megnyomása után a következő menüfunkciók érhetők el a forgatható 

csatornaválasztóval:  
  
TX-kód és TX-kód  

 
Megjeleníti a ténylegesen használt CTCSS / DCS kódokat - Módosítás csak PC programozó 

készlettel lehetséges.  
  
SQL  

 
Megjeleníti a squelch szint beállítását. A 0 (nyitott, mindent hall a csatornán, beleértve a 

háttérzajt is) és 4 (teljesen zárt squelch) között választható.  
  
BCLO  

 
Busy Channel Lock Out - adásblokkolás foglalt csatornán. Normál esetben = ki. A jövőben a 

szabályozó hatóságok a beszélgetés előtt csatornafelmérést kívánnak kérni ("Listen before 

talk, LBT").   
Ha a BCLO be van kapcsolva, nem tud addig sugározni, amíg valaki más használja a 

kiválasztott csatornát. Alapértelmezett beállítás: BCLO OFF.  
  
LIGHT  

 
Háttérvilágítás be/ki (automatikusan) vagy mindig bekapcsolva. Ajánlott beállítás: 

KIKAPCSOLVA.     
  
SAVE 

  
Akkumulátor-kímélő áramkör. Bekapcsolt állapotban kell lennie.  
  
K TONE   

 
Billentyűhang be/ki. Ajánlott: .  
  
APO (automatikus kikapcsolás)  

 
Automatikus kikapcsolás, ha a rádiót egy ideig nem használják. Ajánlott: OFF  
  
 



 

TOT (Ajánlott : OFF)  

 
Time-Out-Timer: maximálisan megengedett átviteli idő. A kiválasztott átviteli idő után letiltja az 

adót. Az adás folytatásához egy pillanatra fel kell engedni 1 x a PTT gombot, mielőtt új adási 

időszakot kezdhet.   
  
VOX (Ajánlott: OFF)  

 
Automatikus hangvezérlés (kihangosítás). Választások: 1,2,3,4. A 4-es állásban a 

hangérzékelés a legnagyobb érzékenységű. Nem javasoljuk a VOX működés használatát, 

mert személyes betanítási folyamatot kell végezni egy olyan beszédmagatartás 

megtanulásához, amely elkerüli az elvesztett párkányokat vagy szavakat a beszélgetés 

kezdetén.   
  
FM RET (Ajánlott: OFF)  

 
A Broadcast rádió automatikus újraindítása a rádiós kommunikáció befejezése után. Nem 

ajánlott túravezetők számára, mert megnövekedett energiafogyasztás (nincs 

energiatakarékosság a csendes időszakokban)!  
  
PC programozás (csak szervizeléshez)   

 
A rádióhoz csatlakoztatható programozó készlet lehetővé teszi bizonyos funkciók, valamint a 

400....470 MHz-es tartományon belüli egyéb csatornafrekvenciák aktiválását/deaktiválását (a 

nemzeti szabályozás engedélykérelmet írhat elő). PC programozó csatlakoztatása MIC 

aljzaton és modemkábelen keresztül (opcionális tartozék).   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
  

 



 

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  

1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  

Tel.: +36-1-459-8050 

 

http://www.dnd.hu/

