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Motorola TLKR-T4 PMR rádió  
 

 
 
 

1 – Hangerősség jelző 
2 – Csatorna ikon 
3 – Keresés jelző 
4 – Monitor jelző 
5 – Billentyűhang jelző 
6 – Adásvég jelzőhang jelző 
7 – Csatornaszám kijelző 
8 – Billentyűzár jelző 
9 – Adás-Vétel jelző 
10 – Csengőhang jelző 
11 – Akkumulátor töltöttség jelző    
 

Akkumulátor:  
 
A készülék 3db „AAA” elemmel vagy akkumulátorral működtethető, amennyiben a 
kijelzőn a 11-es ikon villog az elemek/akkumulátorok merülőben vannak, cserélje 
vagy töltse fel őket. 
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Alap funkciók:  
 
A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk nyomva a MENU gombot 2mp-ig, a 
folyamat megismétlésével kikapcsolhatjuk a készüléket. A ▲ ⁄ ▼gombokkal tudjuk a 
hangerőt szabályozni 1-től 7-es erősségig, a kívánt hangerő értéken nyomjunk egy 
PTT gombot, vagy várjunk 3mp-et. 
 
A csatornaválasztáshoz nyomjuk meg a MENU gombot majd a ▲ ⁄ ▼gombokkal 
állítsa be a kívánt csatornát, ezután nyomjuk meg a PTT gombot vagy várjunk 3mp-
et. 
 
A billentyűzárat a CALL  gomb segítségével tudjuk aktiválni vagy deaktiválni, nyomjuk 
a gombot 2mp-ig. Amikor a billentyűzár aktív a készüléken csak adást tudunk 
indítani, semmilyen más funkció nem elérhető. 
 
Egyéb funkciók:  
 
A SCAN funkció segítségével gyorsan végig hallgathatjuk a 8 csatornát, amint talál 
egy aktívat, ott megáll a keresés 2mp-re majd tovább keres. A kívánt csatornán 
nyomjuk egy PTT gombot, és már beszélhetünk is. 
 
A MONITOR mód segítségével gyenge adásokat kereshetünk, nyitott zajzárral 
hallgathatjuk az adott csatornát, így olyan adásokat is meghallhatunk, amit 
egyébként nem. 
 
A CALL  funkció segítségével megcsörgethetjük az azonos csatornán álló hatókörön 
belül lévő rádiókat. 
 
Az ROGER BEEP / Adásvég jelz őhang segítségével könnyen észlelhetjük az 
adások végét, mivel azokat egy előre beállított dallam zárja le. 
 
A készülék automatikusan Energiatakarékos mód ba kapcsol 3 perc elteltével, 
amennyiben nem nyúlunk a készülékhez. 
 
MEGJEGYZÉS!  
 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra 
készült. Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy 
professzionális kivitelű rádiót válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel 
következtében a rádiónak előjöhetnek olyan hibái amelyek a felhasználás módja 
miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem kizárólag a fejszett 
csatlakozó aljzat kikopása. A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében 
ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az adásindító gombot. 


