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Fő funkciók  

• Frekvencia: 446.00625 - 446.09375 

• Csatornák: 16 (8+8 előre programozott)  

• 38 CTCSS hangjelzés  

• Teljesítmény: 500mW ERP 

• Vox funkció 

• Alfanumerikus LCD kijelző 

• CALL hang  

• Beolvasás funkció 

• Üzemi hőmérséklet -20° és +55° között 

• Súly: 73 gr 

• Méretek: 85x30x48mm 

• Kategóriák: B  

Mi van a dobozban  
• 2 x XT10 adó-vevő 

• 2 övcsipesz 

Lefedettség  
A maximális hatótávolság a terepviszonyoktól függ, és nyílt térben történő 

használat során érhető el. 

A maximális hatótávolság egyetlen korlátját a környezeti tényezők, például 

a fák, épületek vagy egyéb akadályok okozta akadályok jelentik. Egy autó 

vagy fémszerkezet belsejében a hatótávolság csökkenhet. Nyílt térben, 

akadályok nélkül és látótávolságban, például a hegyekben a lefedettség 

elérheti a 4 km-t. 
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Mindenekelőtt.... Biztonság! 

Figyelmeztetések 

! Ne nyissa ki a rádiót semmilyen okból! A rádió precíziós mechanikája és 

elektronikája tapasztalatot és speciális felszerelést igényel; ugyanezen 

okból kifolyólag a rádiót semmilyen körülmények között nem szabad 

átállítani, mivel az már a maximális teljesítményre lett kalibrálva. Az 

adóvevő jogosulatlan felnyitása a garancia érvényét veszti. 

! Ne használjon tisztítószereket, alkoholt, oldószereket vagy 

súrolószereket a berendezés tisztításához. Csak puha, tiszta ruhát 

használjon. Ha a rádió nagyon piszkos, nedvesítse meg kissé a ruhát víz 

és semleges szappan keverékével.  
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A kezelőszervek és funkciók leírása 
  234 
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1. VOX funkció aktiválva  

2. Megjelenik, amikor a billentyűzetzár aktiválva van. 
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3. Az akkumulátor szintje 

4. Akkor jelenik meg, amikor a rádió jelet fogad.  

5. Megjelenik, amikor a rádió adás közben (PTT lenyomva). 

6. A kiválasztott CTCSS hangot jelzi 

7. A kiválasztott csatornát jelzi 

8. Antenna 

9. LCD kijelző 

10. MON/SCAN. Ezzel a gombbal engedélyezheti/letilthatja a Scan és 

Monitor funkciókat.  

11. MENU/  : Nyomja meg ezt a gombot a készülék be-/kikapcsolásához 

és a rádió menüjébe való belépéshez.  

12. ▲/▼: ezekkel a gombokkal állíthatja a hangerőt, választhatja ki a 

csatornákat és funkciókat.   

13. Mikrofon 14. Hangszóró 

15.  /CALL. Nyomja meg ezt a gombot a billentyűzet zárolásához és a 

hívásjelzés elküldéséhez.  

16.  PTT gomb 

17. Akkumulátor és elemtartó. Az adó-vevő 3 x AAA alkáli/újratölthető 

elemet fogad. Az elemtartó rekesz kinyitásához tartsa a készüléket 

arccal lefelé, és csúsztassa el a fedelet.  

 

Kommunikáljunk!  

A rádió be/ki kapcsolása Csatornaválasztás  

Tartsa lenyomva a MENU/  gombot 3 másodpercig.  

Nyomja meg egyszer a Menü gombot, majd válassza ki a kívánt csatornát 
a ▲/▼ gombokkal. A választás megerősítéséhez nyomja meg a PTT 
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gombot. Ne feledje, hogy mindkét rádiót ugyanarra a csatornára kell 
állítani. 

Átvitel 
Tartsa lenyomva a PTT gombot. A kijelzőn villogni fog a "Tx" és a "to". 

Engedje el a PTT gombot, és a rádió sípoló hangjelzéssel erősíti meg a többi 

felhasználónak, hogy az adás befejeződött ("Roger Beep", lásd a 

bekezdést). 

 

Vétel Hangerő beállítása 
Egyszerűen engedje fel a PTT gombot. Amikor jelet kap, a kijelzőn 

megjelenik az "Rx". 

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a hangerő kívánt szintre történő 

beállításához. 

 gomb / CALL funkció 

Billentyűzetzár 

Ez a funkció nagyon hasznos a gombok véletlenszerű megnyomásának 

elkerülése érdekében. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "  /CALL" 

gombot több mint 3 másodpercig. A  megerősíti, hogy a billentyűzár 

aktiválva van. Csak a PTT és a Menü hosszú nyomása marad aktív. Ismételje 

meg ugyanezt az eljárást a billentyűzet reteszelésének feloldásához. 

Hangjelzés küldése (CALL) 

A  /CALL gomb megnyomásával hangjelzést küldhet az ugyanazon a 

csatornán lévő többi felhasználónak.  

Menü gomb 
A következő funkciók a Menü gomb megnyomásával választhatók ki: 

• VOX 

• Roger Beep be/ki 

• Csatorna beállítása  

• CTCSS hangbeállítás 
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• Billentyűzet hangjelzés be/ki 

 

VOX funkció 

A VOX funkció lehetővé teszi, hogy a PTT gomb használata nélkül, hanggal 

nyissa meg az adást.  

Nyomja meg háromszor a Menu gombot; a "VOX" felirat jelenik meg a 

kijelzőn, és az "oF" fel fog villogni. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a "be" 

lehetőséget, majd a megerősítéshez nyomja meg a PTT gombot.   

A VOX üzemmód letiltása 

Nyomja meg háromszor a Menü gombot. A kijelzőn a "On" felirat villog. 

Válassza ki az "OF" lehetőséget a ▲/▼ gombokkal, majd a megerősítéshez 

nyomja meg a PTT gombot.  

Roger Beep: Adás vége hangjelzés  

A PTT felengedésekor a rádió hangjelzéssel jelzi a többi felhasználónak, 

hogy az adás befejeződött. Ez a funkció alapértelmezés szerint be van 

kapcsolva. 

A kikapcsoláshoz:  

1. Nyomja meg a Menu gombot, amíg a kijelzőn az "rb on" felirat nem 

jelenik meg.  

2. Válassza ki az "oF" lehetőséget a ▲/▼ gombok segítségével. 

3. Erősítse meg a választást a PTT gomb megnyomásával.  

Csatorna beállítása 

Nyomja meg egyszer a Menü gombot, majd válassza ki a kívánt csatornát 

a ▲/▼ gombokkal. Nyomja meg a PTT gombot a kiválasztás 

megerősítéséhez.  

CTCSS al-hangjelzés beállítása 

A CTCSS alhangok olyan kódszámok (1-től 38-ig), amelyek hozzáadhatók az 

első 8 csatornához egy új privát csatorna létrehozásához. A P1-től P8-ig 

megnevezett csatornákhoz legfeljebb 38 kódot adhat hozzá. Ha például a 

"P3" csatornához hozzáadja a "27" CTCSS mellékhangot, akkor a "P327" új 

csatornát kapja, amely csak akkor lesz képes kommunikálni más adó-
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vevőkészülékekkel, ha azok ugyanarra a csatornára és mellékhangra 

vannak beállítva. 

A 38 különböző CTCSS-alhang aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kapcsolja be a rádiót. 

2. Nyomja meg a Menu gombot, és a ▲/▼ gombokkal válasszon ki 

egyet a 8 csatorna közül (P1-től P8-ig).  

3. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, amíg a kijelzőn a kiválasztott 

csatorna a villogó két CTCSS altónus számjegyekkel (a csatorna jobb 

oldalán) megjelenik. 

4. Válassza ki a ▲/▼ gombokkal a kívánt CTCSS hangot (1-től 38-ig). 

5. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a PTT gombot.  

Most a rádió a beprogramozott CTCSS feliratú feliratú hanggal ad és fogad. 

Ha nem akar semmilyen CTCSS-hangot használni, válassza az "oF" 

lehetőséget. 

Az LCD kijelzőn megjelenő CTCSS hangok 

Amikor aktivál egy CTCSS mellékhangot, P1-től P8-ig, a csatorna jobb 

oldalán látható a hang. A többi csatorna esetében (9-től kezdődően) a 

CTCSS mellékhang előre be van programozva, majd "el van rejtve".  

Billentyűzet hangjelzés ki 

Minden alkalommal, amikor megnyomja valamelyik gombot, egy 

hangjelzést hall. A kikapcsoláshoz nyomja meg 4-szer a Menü gombot. 

Ezután válassza ki az "oF" lehetőséget a ▲/▼ gombokkal, és erősítse meg 

a választást a PTT megnyomásával. A hangjelzés újbóli bekapcsolásához 

ismételje meg ugyanezt az eljárást, és válassza ki az "ON" lehetőséget. 

MON/SCAN 

Monitor funkció 

Ha ez a funkció aktiválva van, a rádió nagyon gyenge és gyenge jeleket tud 

fogadni. Ez nagyon hasznos, ha beszélgetni szeretne, de a távolság nem éri 

el a maximálisan lehetséges hatótávolságot; a monitor funkcióval 

kiterjesztheti a rádió lefedettségét.  

Hátránya a hangos háttérzajok vétele. 
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Aktiválás: MON/SCAN nyomva tartása, amíg a kijelzőn az "Rx" felirat nem 

jelenik meg. Kikapcsolás: Végezze el ugyanezt az eljárást, vagy kapcsolja ki 

a rádiót. 

SCAN funkció  

A SCAN üzemmód figyeli a foglalt csatornákat. 

Arra szolgál, hogy adás előtt ellenőrizze a forgalmi rádiót az összes 

csatornán, és lehetővé teszi, hogy a készülék megálljon egy olyan 

csatornán, amelyen valaki beszél. Ha a rádió megáll egy foglalt csatornán, 

a keresés kb. 5 másodperc múlva folytatódik. 

A SCAN funkció aktiválásához 

nyomja meg röviden a MON/SCAN 

gombot.  

Kikapcsolásához: 

Nyomja meg a MON/SCAN vagy a PTT gombot. 

Automatikus energiatakarékosság 

Az XT10 automatikus áramtakarékossági áramkörrel van ellátva. Ha az adó-

vevő több mint 10 másodpercig nem kap jelet, az "energiatakarékossági 

funkció" automatikusan aktiválódik. Az akkumulátor élettartama akár 50 

%-kal is megnőhet.  
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Műszaki specifikációk 
 Csatornák: 16 PMR446 (8 + 8 előre programozott) 

 Frekvencia: 446.00625 - 446.09375MHz  

 Csatornatávolság: KHz  

 Tápegység: (lúgos); 3,6 V (újratölthető) elemek +/- 10% VDC  

 Üzemi hőmérséklet: -20° és +55° között  

 Méretek (antenna nélkül): 85x30x48mm  

 Súly (elemek nélkül): 73g  

 Üzemidő: 5%, RX 5%, készenléti állapot 90% 

 Kategóriák: B 

Adókészülék  

 Kimeneti teljesítmény: 500 mW ERP  

 Moduláció: FM  

 Indokolt elutasítás: az ETSI-előírásokon belül 

Vevő  

 Érzékenység @ 12dB Sinad: <0,30μV  

 Szomszédos csatorna elutasítása: 70dB  

 Audio kimeneti teljesítmény: ~150mW @ 10% THD  

 Közepes frekvenciák: 2°:455 KHz: 1°:21,4 MHz ; 2°:455 KHz  

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

FIGYELEM 

Az adó-vevő hálózatról való leválasztásához közvetlenül 

csatlakoztatható AC/DC tápegységet kell használni; az asztali töltőt a 

készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetővé kell tenni. 



 

 

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

Importőr: 

DND Telecom Center Kft. 

1089 Budapest, Elnök utca 1. 

www.dnd.hu 

Tel.: +36-1-459-8050 

http://www.dnd.hu/

