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MOTOROLA TLKR-T6 PMR használati utasítás

NiMH akkumulátor behelyezése:
- Rádiója legyen kikapcsolt állapotban, amikor az akkumulátort behelyezi.
- Tolja felfelé majd húzza a rádió hátlapján található biztosító reteszt az akkumulátorfedő
eltávolításához.
- Helyezze be az akkumulátort a rádióban található kép alapján úgy, hogy a + és – jelzések a
megfelel! helyre kerüljenek. Fordított behelyezés esetén rádiója nem fog bekapcsolódni.
- Helyezze vissza a fedőt és nyomja le, amíg az egy kattanással a helyére ugrik.
Megjegyzés: Ha rádiót hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, mivel egy idő után
korrodálhat és ezzel tartós kár keletkezhet a készülékben. Különösen figyeljen a szivárgó elemekre,
akkumulátorokra.
Akkumulátor töltöttség jelzés:
Az akkumulátor töltöttségét mérő ikon a kijelző felső részén található. Jelzi az akkumulátor pillanatnyi
töltöttségi állapotát. Amennyiben villogni kezd, az akkumulátor lemerülőben van,
cserélje ki vagy helyezze töltőre.
Rádió be- és kikapcsolása és hangerőszabályzás:
A készülék bekapcsoláshoz nyomja hosszan a „MENU” gombot. A hangerőt a „Fel-Le” gombok
segítségével tudja beállítani egy 8 lépcsős skálán.
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Adásindítás:
A készülékeknek azonos csatornán és alcsatornán kell állniuk ahhoz, hogy tudjanak egymással
kommunikálni. Csatornát a „CH” jelű középső gombbal tudjuk beállítani, ha egyszer megnyomjuk
akkor a főcsatornát tudjuk beállítani (1-8), ha kétszer nyomjuk meg akkor az alcsatornákat (1-120).
A PTT gomb segítségével tudjuk menteni a beállításokat, és az adást magát is a PTT gomb nyomva
tartásával tudjuk elindítani, fenntartani.

Menü és Funkciók:
A menübe a „MENU” gomb megnyomásával tudunk bejutni, itt a következő funkciók érhetőek el:
Scan funkció
Nyomjuk meg a”MENU” gombot egyszer, majd a „FEL-LE” gombok segítségével állítsuk a kapcsolót
„ON” állásba és nyomjuk meg a PTT (adásindító gomb) gombot . Ezek után a készülék elkezdi figyelni
mind a 8 csatornát, és ahol adást érzékel ott megáll 2mp-re. Kikapcsoláshoz nyomjuk meg újra a
„MENU” gombot majd állítsuk a kapcsoló állását „OFF”-ra és nyomjuk meg a PTT gombot.
Monitor mód:
Ennek a funkciónak a segítségével olyan gyenge adásokat is foghatunk, amit egyébként a zajzár miatt
nem tudnánk meghallani. A funkció eléréséhez nyomjuk meg a „MENU” gombot kétszer majd a „FELLE” gombok segítségével állítsa át a kapcsolót „ON” állásba és nyomjon meg a PTT-t. A
kikapcsoláshoz ismételjük meg a fenti folyamatot, ám értelemszerűen most az „OFF” állásba állítsuk a
kapcsolót.
Hangvezérelt adásindítás (VOX):
Ezzel a funkcióval azt tudjuk elérni, hogy az adást kéz nélkül, csupán a beszédünkkel tudjuk indítani.
A bekapcsolást szintén a MENU-ben tudjuk elvégezni, nyomjuk meg háromszor a gombot, majd
állítsuk át ON állásra. Ekkor a VOX érzékenységét kell beállítanunk egy 5 lépcsős érzékenység
listából. Az 1-es a legérzékenyebb, míg az 5-ös a legérzéketlenebb állás. Állítsuk be a kívánt értéket,
majd nyomjuk meg a PTT kapcsolót. Ettől kezdve a beállított érzékenységnek megfelelően csupán az
érzékelt hangoktól el fog indulni a készülék adása, nem lesz szükség a PTT gomb megnyomására.
Hívóhang beállítása és küldése:
A „MENU” gomb négyszeri megnyomás a után a készülék csengőhangját tudjuk beállítani. Gyárilag öt
különböző csengetés állítható be, itt is a „FEL-LE” és a PTT gomb segítségével tudjuk kiválasztani a
nekünk tetsző jelzőhangot. Amint a beállítás megtörtént képesek vagyunk megcsörgetni a másik
készüléket, ennek alapfeltétele, hogy mind a két vagy több készülék ugyan azon a csatornán,
alcsatornán kell álljon. Ezek után a készüléken lévő hangjegyet és lakatot ábrázoló gomb
megnyomásával tudjuk megcsörgetni a partner rádiókat.
Billentyű hang:
A gombok megnyomásakor a készülék a gyári beállításnak megfelelően egy „Beep” hangot ad, ez kiés bekapcsolható. A „MENU” gombot ötször nyomjuk meg, itt tudjuk engedélyezni, vagy tiltani a
funkciót.
Adásvég jelző hang (Roger Beep):
Ez a funkció abban segít, hogy minden kimenő adás végén küld egy kis hang jelzést, ezzel is jelezve
hogy az adásnak vége. Nyomjuk meg a „MENU” gombot hatszor és itt tudjuk ki- és bekapcsolni ezt a
szolgáltatást.
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Automatikus kikapcsolás:
A rádión beállítható, hogy adott idő után (1,2 vagy 3 óra) automatikusan kapcsoljon ki Ezt a funkciót is
a „MENU” gombbal érhetjük el, nyomjuk meg hét alkalommal és válasszuk ki a kívánt időt majd
nyomjuk meg a PTT-t.
Szoba monitor(Bébiőr):
Ez egy olyan szolgáltatás, ami a „MENU” gomb nyolcszor történő megnyomás után érünk el a ki- és
bekapcsolás mellett itt érzékenységet is tudunk állítani, hasonló képen a VOX funkciónál leírtakhoz.
A szolgáltatás gyakorlatilag egy bébiőr funkció. A két készülék közül az egyiken bekapcsoljuk, akkor
az minden érzékelt hang hatására adásra fog kacsolni és továbbítja a másik rádiónak. Az adó rádió
amíg ez a funkció aktív vételre nem alkalmas, az adatforgalom egyirányú. Ezzel a funkcióval
vagy a szomszédos szobát, helyiséget vagy egy kisgyermeket tudjuk megfigyelni.
Megjegyzés: amennyiben folyamatosan 60mp-en át van adás, a készülék 5mp-re megszakítja azt, az
5mp szünet után folytatódik az adás.
Egyéb funkciók és beállítások:
Energiatakarékos üzemmód:
Amennyiben a készüléken 3 percen át nem történik forgalmazás (se adás, se vétel) úgy a rádió
átkapcsol egy energiatakarékos üzemmódba, hogy az akkumulátor üzemidő üresjárat miatt ne
csökkenjen. A Rádió ebben az állapotában is képes adások fogadására, indítására.
Stopper:
A készülék középső (CH) gombját hosszan nyomva elő tudjuk hívni a stopperórát. A „FELLE” gombokkal tudjuk irányítani, a FEL gomb indítja és szünetelteti az időmérést, míg a LE gomb
nullázza azt. A PTT megnyomásával tudunk kilépni az alkalmazásból.
Billentyűzár:
A „LAKAT” gombot nyomja 2mp-ig ekkor a gombok zárolásra kerülnek, így csak a PTT és a ki- be
kapcsoló gomb lesz használható.

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.
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