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Bevezetés   

A készülék felhasználói kézikönyve két részből áll. Az első rész a 

bébiőrként való használatra vonatkozó kézikönyvet tartalmazza; a 

második rész a normál PMR 446 adó-vevőkészülékként való haladó 

funkciókról tájékoztat. Itt találja továbbá a biztonsági 

óvintézkedéseket és egyéb jogilag kötelező információkat.   

    

 
   



 

 

   

A MON-gomb a működési módtól függően különböző funkciókkal 

rendelkezik.   

   

Baba üzemmód:  hosszan nyomja meg a Talkback funkció 

be/ki kapcsolásához PMR446 üzemmód: hosszan nyomja meg 

a Monitor funkció engedélyezéséhez Kijelző és ikonok   

   

  
   

   

   

   

Ikonok és kifejezések   

   

   

Vétel: hallgatás a hangszórón keresztül   

   

Adás: PTT megnyomása vagy VOX üzemmódban történő adás.   

   

Roger Beep aktiválva   

   

A billentyűhangok aktiválódnak   

   

A billentyűzár aktiválva van   

   

A tartományon kívüli funkció aktiválva van (automatikus: AU, kézi: Pb)   



 

 

   

Automatikus pásztázás: a készülék egyenként pásztázza a 

csatornákat   

   

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője: (ellenőrizze az adás 

közben vagy közvetlenül az adás után!)   

   

Szülői ikon: Szülői egység. PMR446 üzemmódban nem jelenik meg.   

   

Baba ikon: Baba egység. PMR446 üzemmódban nem jelenik meg.   

VOX   Aktív VOX üzemmód: a készülék automatikusan (PTT megnyomása 

nélkül) hangok észlelésekor adást kezdeményez.   

CT   CTCSS aktiválva   

   Angol   3   

DC   DCS aktiválva   

      

1. fejezet: Babaőrző funkció Az akkumulátor behelyezése   

   

Az első használat előtt kérjük, töltsön fel minden 

egységet   

   

Távolítsa el az övcsipeszt (húzza meg a rugót, és 

vegye le az alja felé), és nyissa ki az elemtartót.  

Óvatosan illessze be a Li-ion akkumulátor 

csatlakozóját az akkumulátortartó rekeszben lévő 

aljzatba (a piros vezetéknek a jobb oldalon kell 

lennie).   

   

Helyezze be az akkumulátort a készülékbe. A két 

vezetéknek az akkumulátor és a csatlakozó 

között kell lennie.   

   

   

   

   

   

   

 

P iros       Feket e       



 

 

Csukja be a fedelet   

   

Kérjük, csatlakoztasson minden töltőállványt a mellékelt hálózati 

adapterek egyikével 230 V-os fali konnektorhoz.   

   

Helyezze a készüléket a töltőállványba. Töltés közben az 

akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője animáltan jelenik meg.   

   

Csatorna száma    

   

A csatornaszámnak mindkét egységnél azonosnak kell lennie!    

   

A 01b-18b bébi egység és a 01P-18P szülői egység esetében 18 

lehetséges beállítás létezik. Az 1-18 a PMR446 rádiócsatornák és 

CTCSS hangok gyárilag előre beállított kombinációit jelenti. A 

számok csak erre a típusú adó-vevőre érvényesek, és más márkájú 

bébiőrökkel nincs kommunikáció.   

   

Csatorna beállítása   

   

• Ha a kulcszár aktív, először ezt kell kikapcsolni.   

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot a bébiőrző csatorna 

kiválasztásához.   

• Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez, vagy 

egyszerűen várjon néhány másodpercet.   

   

A bébiszitter beállítása befejeződött.   

   

Ez a beállítás már tartalmazza a bébi egység legmagasabb 

érzékenységi beállítását és a baba és a szülői egység közötti 

automatikus hatótávolság-ellenőrzést.   

   

      

Kötet    

   

 •  A hangerő beállításához forgassa el a Be/Ki/Hangerő gombot.    

   



 

 

A bébi készülék hangerő beállítása fontos abban az esetben, ha 

beszélni szeretne a babával. Egyébként ajánlott a bébi készülék 

hangerejét mindig minimálisra állítani.   

   

Állítsa a szülőegység hangerőszintjét a kívánt szintre.   

   

A hangerőszabályzónak az óramutató járásával ellentétes irányba 

történő teljes elfordítása kikapcsolja a készüléket.   

   

Baby Monitor érzékenység beállítása   

   

A VOX érzékenység 4 fokozatban 

állítható be.  Az első telepítéskor a 

készülék a 4. szintre van állítva 

(legnagyobb érzékenység).    

• Ha a kulcszár aktív, először kapcsolja ki azt.    

• Nyomja meg röviden az M gombot a VOX menü eléréséhez.   

   

A kijelzőn Uo jelenik meg, az aktuális érzékenységi beállítás villog a 

jobb oldalon (01-től 04-ig vagy oF).   

   

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot a 01 (alacsony érzékenység) 

és 04 (magas érzékenység) vagy oF (ki) közötti szint 

kiválasztásához.   

• A beállítások megerősítéséhez nyomja meg röviden a PTT 

gombot, vagy egyszerűen várjon 5 másodpercet.   

   

Talk Back funkció   

   

Ha a baba hosszabb ideig sír szünet nélkül, akkor érdemes lehet 

beszélni a babához, hogy megnyugtassa. Ehhez kapcsolja be a bébi 

egység Talk Back funkcióját. Ez lehetővé teszi a bébiegységen belül 

az időzítő időzítő működését. A 20 másodperces folyamatos adás után 

az adó 10 másodpercre kikapcsol, és a bébi készülék képes fogadni a 

szülői készüléktől.   

   

 5 A visszahívás funkció engedélyezése vagy letiltása:   

   



 

 

• Nyomja meg hosszan a MON gombot. A kijelzőn röviden 

megjelenik a tb, majd az új állapot a vagy a   

   

Győződjön meg róla, hogy a bébi készülék hangereje ésszerű szintre 

van beállítva.   

   

A visszahívás funkció használata:   

   

• Várja meg, amíg a 20 másodperces időkorlát lejár, és a bébi 

készülék szünetelteti az adást.   

• A következő 10 másodpercet használja ki arra, hogy 

beszéljen a babához, és megnyugtassa, egyszerűen nyomja 

meg a PTT gombot a szülői egységen, és beszéljen a 

babához.    

   

Amíg a baba csendben van, Ön bármikor beszélhet a szülői 

egységről.    

   

   

   



 

 

Automatikus Out-Of-Range funkció   

   

Az automatikus Out-Of-Range funkció alapértelmezés szerint 

aktiválódik a babysitter üzemmódban, és nem igényel további 

beállításokat.    

Ez a funkció 60 másodpercenként automatikusan ellenőrzi, hogy a 

baba és a szülői egység kommunikációs tartományban van-e. A 

szülői egység belsőleg küld egy hatótávolság-kérést, amelyre a bébi 

egység válaszol. Ha több mint 2 percig nem érkezik válasz, akkor a 

két egység már nem kommunikál egymással. Ennek oka lehet egy 

holtpont, a másik egység akkumulátorainak lemerülése, a készülék 

kikapcsolt állapota, vagy zavarok lehetnek a használt csatornán.   

Amíg a kapcsolat fennáll, a  ikon folyamatosan megjelenik. Az 

ikon villog, ha a kommunikáció megszakad, és a szülőegységen 5 

hangjelzés hallható minden egyes sikertelen hatótávolság-kérés 

esetén.    

   

2 perc elteltével az ikon ismét folyamatosan megjelenik, ha a 

készülék ismét a másik készülék hatótávolságán belül van.   

   

A távolságon kívüli funkció aktiválása és deaktiválása   

A hatótávolságon kívül funkciót ki is lehet kapcsolni, ha nincs rá 

szükség. Az aktiválást és a deaktiválást mindig azon az egységen kell 

elvégezni, amelyik a másikat vezérli (a baba megfigyelése esetén ez 

mindig a szülő rádiója).   

   

• Nyomja meg kétszer az M gombot, amíg a kijelzőn balra 

nem jelenik meg az OU. Az aktuális beállítás, AU, Pb vagy 

OF villog a kijelző jobb oldalán.   

• A ▲/▼ gombokkal válassza az AU-t az automatikus 

funkció aktiválásához  

(csak a szülőegységen érhető el).   

Válassza ki a Pb (=gomb megnyomásával), hogy 

kérésre aktiválja a tartományon kívüli manuális funkciót.   

•  Válassza az OF lehetőséget a Távolságon kívül 

funkció letiltásához.   

   



 

 

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet a megerősítéshez.   

   

Kézi tartományon kívüli teszt   

   

Manuálisan meghatározhatja, hogy a másik egység hatótávolságon 

belül van-e. A szülőegységen a hatótávolságon kívül funkciót a Pb    

  Nyomja meg a  gombot, és várjon néhány másodpercet. 

A babaegység válaszol a kérésre, a szülői egység pedig 

lejátszik egy dallamot. Most már biztos lehet benne, hogy a 

kommunikációs tartományon belül van.   

   

Ez a teszt a bébi egységen kikapcsolt tartományon kívüli funkcióval is 

elérhető!   

   

LED fények   

   

A Bambini készülékek három fehér LED-del rendelkeznek a kijelző 

felett. Ezek éjszakai világításként is használhatók. A szülői 

készüléken a baba által keltett zajok vizuális jelzésére szolgálnak.   

   

Baba eszköz   

• Nyomja meg háromszor az M gombot, amíg a kijelzőn balra 

nem jelenik meg az FL. Az aktuális beállítás, OF vagy 01-03 

villog a kijelző jobb oldalán.    

• A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a 01-től 03-ig 

terjedő tartományt 1-3 LED bekapcsolásához (csak a bébi 

egységen érhető el).   

Válassza ki az OF lehetőséget az összes éjszakai LED 

kikapcsolásához   

   

Szülői eszköz   

• Nyomja meg háromszor az M gombot, amíg a kijelzőn balra 

nem jelenik meg az FL. Az aktuális beállítás, AU vagy 01-03 

villog a kijelző jobb oldalán.    

• A ▲/▼ gomb megnyomásával változtassa meg a beállítást   



 

 

• Válassza az AU lehetőséget az automatikus vizuális 

zajjelzés aktiválásához. Ha a baba egy kicsit sír, csak 1 LED 

fog világítani. Ha közepes hangerővel sír, akkor 2 LED 

világít. Ha a baba hangosan sír, mind a 3 LED világítani fog.   

• Válassza a 01, 02 vagy 03 értéket, ha a vizuális zajjelzés 

mindig ugyanannyi LED-et mutat. Ha tehát a 01-et választja, 

és a baba hangosan sír, a készülék akkor is csak 1 LED fog 

világítani.   

   

   

Külső mikrofon   

   

A bébiőrző funkcióhoz külső mikrofont (BM 1 típus) 

biztosítunk. Javasoljuk, hogy mindig ezt használja a 

babafigyelés esetén. Ennek a következő előnyei 

vannak:   

   

• Érzékenyebb, mint a beépített mikrofon, 

ezért nagyobb távolságra is reagál.   

   

• Lehetővé teszi az adó-vevő és a kiságy 

közötti távolság növelését - a HF sugárzás 

jelentősen csökken!   

   

• Lehetővé teszi, hogy a rádiót a hatótávolság 

optimalizálása érdekében optimális helyre 

helyezze, például az ablakpárkányra vagy magasan a 

szekrényre.   

   

8 Kérjük, a BM1 mikrofont olyan helyen helyezze el, ahol a baba nem 

éri el.  

A mikrofon biztonságos rögzítéséhez használja a mellékelt 

ragtapaszt.  Nyissa ki az EAR/MIC-csatlakozó gumikupakját, és 

csatlakoztassa a mikrofont a felső csatlakozóra. Megjegyzés: Ha 

a külső mikrofon csatlakoztatva van, a rádión nem lehet 

beállításokat végezni!   

   

   



 

 

   

   

Babaőrző üzemmódra váltás   

   

Ezeket a feladatokat csak akkor kell elvégezni, ha a rádiókat 

korábban PMR446 rádióként használták.   

   

Baba egység   

• Tartsa lenyomva az M billentyűt a készülék bekapcsolása 

közben (a hangerőszabályzó jobbra fordítása).    

• A ▲/▼ gombbal válassza a bA lehetőséget, A baba ikon

 jelenik meg.   

• A beállítás tárolásához nyomja meg röviden a PTT gombot.   

   

Szülői egység   

• Tartsa lenyomva az M billentyűt a készülék bekapcsolása 

közben (a hangerőszabályzó jobbra fordítása).    

• A ▲/▼ gombokkal válassza ki a PA-t, A szülői ikon  

jelenik meg.   

• A beállítás tárolásához nyomja meg röviden a PTT gombot.   

   

   

Most a kijelzőn megjelenik a bébiőrző csatorna (01-18), amelyet a 

bébi egységen a  

b, illetve a szülői egységen a P jel követ. Ezenkívül a  ikon is 

megjelenik:  .   
     

2. fejezet: Átállás a PMR446 adó-vevő működésére   

   

Alapértelmezés szerint az egységek baba felügyeleti rendszerként 

vannak beállítva. A PMR446-üzemre való átálláshoz kövesse az 

alábbi lépéseket.   

   

• Tartsa lenyomva az M billentyűt a készülék bekapcsolása 

közben (a hangerőszabályzó jobbra fordítása).    



 

 

• A ▲/▼ gombokkal válassza ki a ro,   

• A beállítás tárolásához nyomja meg röviden a PTT gombot.   

   

PMR446 csatorna kiválasztása   

   

Ez a rádió 8 PMR 446 csatornát biztosít. Ezenkívül a 38 lehetséges 

kód közül az 1-8. csatornára külön-külön beállíthatja a kódolást 

CTCSS-hangokkal. Ez a kód közvetlenül a csatornaszámtól egy 

kisebb 2 számjegyű számként jelenik meg 01 és 38 között, vagy a.   

   

Ügyeljen arra, hogy minden kommunikáló egység azonos 

csatornára és CTCSS-hangra legyen beállítva.   

   

   

Csatorna beállítása   

   

  Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kívánt PMR446 csatorna 

kiválasztásához.   

   

CTCSS vagy DCS kódok beállítása   

   

A kiegészítő CTCSS vagy DCS kódok arra szolgálnak, hogy 

elkerüljék más állomások lehallgatását ugyanazon a csatornán.   

Ezt ne tévessze össze a lehallgatástól való védelemmel: a nem 

titkosított analóg rádióbeszélgetések lehallgatása mindig lehetséges.   

A CTCSS (folyamatos hangkódolású squelch jel) vagy DCS (digitális 

kódolt squelch) hangok a mikrofonjelbe kevert, nem hallható 

alacsony frekvenciájú hangok. Vételkor a készülék ellenőrzi, hogy 

létezik-e a beállított hang, és csak a helyes kód észlelése után 

kapcsolja be a hangszórót.   

   

CTCSS-kód beállítása:   

• Nyomja meg egyszer az M gombot, a 01-38 vagy a villog a 

kijelzőn, hogy az aktuális állapotot mutassa.   

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kívánt kód kiválasztásához.    

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet.   



 

 

   

  

  

  10 DCS-kód beállítása:   

• Nyomja meg kétszer az M gombot, a 01-től 83-ig vagy a 

villog a kijelzőn, hogy az aktuális állapotot mutassa.   

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kívánt kód kiválasztásához.   

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet.   

   

Csak CTCSS vagy DCS lehet aktív.   

   

Átvitel     

   

•  Az adáshoz tartsa lenyomva a PTT gombot; a vételhez 

engedje fel a gombot.   

   

   

Csatorna keresés   

(Csak PMR446 üzemmódban érhető el)   

A csatornakeresés az összes PMR446 csatornán keres jeleket.   

• Nyomja meg hosszan a  gombot a beolvasás 

elindításához; nyomja meg  

újra a beolvasás leállításához. A pásztázás leáll, ha jelet 

észlel. A pásztázás újrakezdéséig 8 másodpercig 

hallgathatja a csatornát.   

• A letiltáshoz nyomja meg ismét hosszan a  gombot.   

   

A csatornakeresés csak PMR446 üzemmódban érhető el.   

   

Hívd Melody-t  

   

Hívásdallam kiválasztása   

   

• Nyomja meg hétszer az M gombot. A kijelzőn megjelenik a 

C, majd a villogó aktuális beállítás.   



 

 

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot a hívás dallamának 

kiválasztásához a 01-03 vagy a közül.   

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet. 

  

   



 

 

Hívja a címet  

• Nyomja meg röviden a  gombot.   

• A készülék egy hívásdallamot sugároz a hatótávolságán 

belül ezen a csatornán lévő összes többi egységnek. A 

hívásdallam a menüben kiválasztható vagy kikapcsolható.   

   

A Hívás funkció csak PMR446 üzemmódban érhető el.   

   

Billentyűzetzár   

   

A gombok véletlenszerű megnyomásának megakadályozása 

érdekében minden gomb (a PTT gomb és a Be/Ki gomb kivételével) 

zárolható.    

   

A billentyűzet lezárása:   

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot kb. 3 

másodpercig, amíg megjelenik a zár ikon  .    

   

Nyissa ki a billentyűzetet:   

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét kb. 3 

másodpercig, amíg a zár ikonja ki nem kapcsol.   

   

VOX - Kihangosító funkció   

   

Ez az érzékenységi beállítás a kihangosításhoz. A készülék érzékeli 

az Ön hangját, nincs szükség a PTT gomb megnyomására. Ez nagyon 

hasznos, ha nincs szabad keze a PTT gomb megnyomásához; de 

motorkerékpáron vagy zajos környezetben problémát jelenthet. A 

kihangosító funkció reagál a zajra, és anélkül sugároz, hogy Ön tudna 

róla, és esetleg megszakítaná a csatornát.   

   

   

   

Az 1-4. szintek megfelelnek a bébiőrhöz hasonló érzékenységnek:   

        

      OF VOX ki, normál vezérlés a PTT gombbal (alapértelmezett  )     

1 alacsony érzékenység   



 

 

2 közepes érzékenység   

3 nagy érzékenység   

4 legnagyobb érzékenység   

  

  

  

   

Monitor funkció    

   

A nagyon gyenge jelek ellenőrzése érdekében az automatikus squelch 

kikapcsolható. Ez akkor hasznos, ha a hatótávolság szélén a 

kommunikáció megszakad, vagy ha csak hallgatni szeretné, mi 

történik a csatornán.   

   

A Monitor funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg 

hosszan a MON gombot (a készülék bal oldalán a PTT alatt).  A 

Monitor funkció csak PMR446 üzemmódban érhető el.   

   
Roger Beep   

   

A rádió a PTT gomb felengedése után hangsorozatot küldhet.    

   

• Nyomja meg ötször az M gombot, amíg a kijelzőn rb nem 

jelenik meg.    

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot az on vagy oF 

kiválasztásához.   

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet.    

   

Ha a Roger Beep aktív, az ikon 

megjelenik.  A Roger Beep csak PMR446 

üzemmódban érhető el.   

    

Kulcshang   

   

Egy gomb megnyomásakor rövid hangjelzés hallható. A 

billentyűhang váltása:   



 

 

   

• Nyomja meg hatszor az M gombot, amíg a kijelzőn bP nem 

jelenik meg.   

• Nyomja meg a ▲/▼ gombot az on vagy oF 

kiválasztásához.   

• Nyomja meg röviden a PTT gombot, vagy egyszerűen 

várjon 5 másodpercet.   

Ha a billentyűhang aktív, akkor a  

ikon jelenik meg.  A Kulcshang csak 

PMR446 üzemmódban érhető el.   

   

Távolságon kívüli vezérlés PMR 446 üzemmódban   

   

A hatótávolságon kívüli vezérlés a PMR 446 üzemmódban is 

elérhető:    

    

Válasszon AU (automatikus bekapcsolás), Pb (csak kézi 

tartományon kívüli vizsgálat) vagy OF (tartományon kívüli ellenőrzés 

nélkül) között.   

A hatótávolságon kívüli ellenőrzés aktiválása vagy deaktiválása azon 

az egységen van beállítva, amelyik ellenőrizni kívánja a 

hatótávolságot. Ha a távvezérlő egységen nincs aktiválva a 

hatótávolság-ellenőrzés, akkor is ellenőrizheti a hatótávolságot a saját 

egységéről.   

Válassza az AU (automatikus percenkénti ellenőrzés) vagy a Pb 

(kézi ellenőrzés) lehetőséget.   

A 2-nél több egyforma egységből álló rádióhálózatokban a 

hatótávolságon kívüli vezérlésnek nincs igazán értelme, mivel nem 

lehet meghatározni, hogy melyik egység válaszol. Ezért a hálózatban 

több adó-vevőegység esetében nincs hatótávolságon kívüli vezérlés.    

   

Fontos információk   

   

Jogilag kötelesek vagyunk minden egyes készülékhez mellékelni az 

ártalmatlanítási és garanciális információkat, valamint a különböző 

országokban érvényes használati utasításoknak megfelelő EU-



 

 

megfelelőségi nyilatkozatot. Ezeket az információkat a következő 

oldalakon találja.   

   

2 év garancia a vásárlás dátumától számítva   

   

A gyártó/kiskereskedő a termékre a vásárlástól számított két év 

garanciát vállal. Ez a garancia kiterjed a garanciaidőn belül minden 

olyan meghibásodásra, amelyet hibás alkatrészek vagy helytelen 

funkciók okoznak, kivéve az elhasználódást, mint például az elemek 

lemerülése, a kijelző karcolása, a burkolat hibája, az antenna törése 

és a külső hatásokból eredő hibák, mint például a korrózió, a nem 

megfelelő külső tápellátáson keresztüli túlfeszültség vagy a nem 

megfelelő tartozékok használata. A nem rendeltetésszerű 

használatból eredő hibák szintén nem tartoznak a garancia hatálya 

alá.   

Kérjük, őrizze meg a számlát, a kézikönyvet és a cikkszámot. A 

garanciális igényeket kizárólag a márkakereskedővel kell intézni.   

   

WEEE és újrahasznosítás   

   

Az európai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a régi vagy hibás 

elektromos vagy elektronikus eszközöket a háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítsák. A termék megsemmisítéséhez vigye vissza a 

terméket egy kommunális újrahasznosítási gyűjtőhelyre. Ezt a 

rendszert az ipar finanszírozza, és biztosítja a környezettudatos 

ártalmatlanítást és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.   

   

   

Akkumulátor tippek   

   

Ha a készülékeket hosszabb ideig nem használja, ajánlott az 

akkumulátoregység dugóját kihúzni a rádióból. A Li-ion 

akkumulátorokat félévente töltse újra, ha tárolja őket.      

    

Frekvenciatáblázat PMR 446     

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   

   

CTCSS kódtáblázat   

Nem.   Freq.   Nem.   Freq.   Nem.   Freq.   Nem.   Freq.   

1   67.0   11   97.4   21   136.5   31   192.8   

2   71.9   12   100.0   22   141.3   32   203.5   

3   74.4   13   103.5   23   146.2   33   210.7   

4   77.0   14   107.2   24   151.4   34   218.1   

5   79.7   15   110.9   25   156.7   35   225.7   

6   82.5   16   114.8   26   162.2   36   233.6   

7   85.4   17   118.8   27   167.9   37   241.8   

8   88.5   18   123.0   28   173.8   38   250.3   

9   91.5   19   127.3   29   179.9   OF       -   

10   94.8   20   131.8   30   186.2         

       
Műszaki adatok   

• Frekvenciatartomány: 446.00625 - 446.09375 MHz   

• 8 PMR446 csatorna   

• 38 CTCSS hangjelzés    

• 18 előre beállított csatorna/CTCSS kombináció a bébi 

felügyelethez   

• Átviteli teljesítmény: 500 mW    

• VOX-érzékenység (4 szint)   

• Akkumulátor: V Li-Ion akkumulátor: 950 mAh 3,7 V Li-

Ion   

• LC kijelző háttérvilágítással   

• Készenléti idő: legfeljebb 12 óra   

• Működési hőmérséklet-tartomány -20°C és + 55°C 

között   

• Súly: kb. 108 gramm (akkumulátorral együtt)   

• Méretek (LxSxH): 30 x 54 x 144 mm   



 

 

• Csatlakozók audió tartozékokhoz: 2,5 mm-es mikrofon, 

3,5 mm-es fejhallgató   

• alkalmazott műszaki szabvány EN 300 296-2   

    

  

  

   

Megfelelőségi nyilatkozat   

   

Az Alan Electronics GmbH ezennel kijelenti, 

hogy az Albrecht  

Bambini típusú rádióberendezés megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi 

nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 

érhető el: www.alan-electronics.de.   

   

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.   

© Alan Electronics GmbH, 2017. január  

 

 

 

Importőr: 

DND Telecom Center Kft.  

089 Budapest, Elnök utca 1.  

 www.dnd.hu   

Tel.: +36-1-459-8050 
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