
Talkabout T42 felhasználói kézikönyv 
Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a 
termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható 
kétirányú rádiókhoz
Figyelem!
A termék használata előtt olvassa el a rádió csomagjában található
Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra
vonatkozó útmutató című dokumentumot, amely a biztonságos
működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási
szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos
fontos tudnivalókat tartalmazza.

T42 dupla csomag

T42 tripla csomag

Egyéni matricák:
A matricák segítségével a felhasználó egyedi jellel láthatja el és
nyomon követheti rádióját. Az üres matricákra alkoholos filctollal írhat.
Frekvenciatáblázat

 *Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a
felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16.
csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a
kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornákat tilos
Oroszországban használni.

A rádió kezelőgombjai

A rádió kijelzője 

Akkumulátorok behelyezése
1. A rádió legyen KIKAPCSOLT állapotban.
2. Az akkumulátorrekesz ajtajának eltávolításához nyomja meg a

rekeszajtó alsó részén található fület. Távolítsa el az ajtót.
Helyezzen be három darab AAA elemet az akkumulátorrekeszbe.

3. Helyezze vissza az akkumulátorrekesz ajtaját.

Akkumulátorszint és alacsony akkumulátorszintet
jelző riasztás

A rádió be- és kikapcsolása
A rádió be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a MENU/  
bekapcsológombot.

Hangerő beállítása
A hangerő módosításához nyomja meg a  és a  gombokat.

Beszéd és üzenetek meghallgatása
A kommunikáció lehetővé tételéhez a csoporthoz tartozó összes
rádiót ugyanarra a csatornára kell állítani.
1. Tartsa a rádiót a szájától 2-3 centiméterre.
2. Beszéd közben tartsa lenyomva a PTT gombot. Megjelenik a

kijelzőn az Adás  ikon.
3. Engedje fel a PTT gombot. Most már tud bejövő hívásokat fogadni.

Ekkor, megjelenik a kijelzőn a Vétel  ikon.
A lehető legjobb érthetőség érdekében tartsa a rádiót a szájától 2-3
centiméterre, és ügyeljen rá, hogy beszéd közben ne takarja el a
mikrofont.

Beszélgetési hatótávolság
A rádiót úgy alkották meg, hogy a lehető legjobb teljesítményt és
legnagyobb hatótávolságot biztosítsa. A rádiókat mindig legalább
1,5 méteres távolságban használja egymástól.

Adás-vétel gomb időkorlátja
A véletlen adások megelőzése, valamint az akkumulátor
töltöttségének megőrzése érdekében a rádió folyamatos figyelmeztető
hangjelzést ad ki, és megszakítja az adást, amennyiben 60
másodpercnél hosszabban nyomva tartja a PTT gombot.

Menüopciók

 Csatorna kiválasztása
A rádió az átvitelre alkalmas frekvenciákat csatornákhoz rendeli.
1. Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kívánt csatorna

száma villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a csatorna kiválasztásához. A

kódok közötti böngészéshez a billentyűket hosszan nyomva tartva
gyorsan végigfuthat a csatornákon. 

3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a
Menü gombot a beállítások folytatásához.
Megjegyzés: A rádión alapértelmezés szerint nyolc csatorna érhető el.

Azokban az országokban, ahol 16 csatorna használata is
engedélyezett, a következő lépések elvégzésével aktiválhatja a
9–16. csatornákat is:
1. Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kívánt

csatorna száma villogni nem kezd.
2. Nyomja le, majd tartsa legalább 3 másodpercig egyszerre

lenyomva a  és a  gombot. Ekkor sípoló hang hallatszik,
és a kijelzőn rövid időre megjelenik a „16” felirat.

*A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem
engedélyezett.

Alkód
Ez a rádió nem használ alkódokat. Ha alkódot használó
rádiótípusokkal együtt használja ezt a rádiót, tiltsa le az alkódot
használó rádiókon az alkódot. Állítsa 0 értékre az Alkód funkciót.

Hívóhangok
A rádión lehetőség van hívóhang használatára. Hívóhang küldéséhez
nyomja meg a következő gombot: / .

Billentyűhang
Engedélyezheti, illetve letilthatja a billentyűhangokat. Minden
alkalommal, amikor megnyom egy gombot, billentyűhang hallható.
1. Nyomja le, majd tartsa lenyomva a  gombot, miközben

bekapcsolja a rádiót. Ezzel kikapcsolja a billentyűhangot.
2. A billentyűhang bekapcsolásához kapcsolja ki a rádiót, majd

kapcsolja vissza úgy, hogy közben nem nyomja meg a gombot.
Adásvégjelző hang
Beállíthatja, hogy rádiója egyedi hangot küldjön a többi készülékre, ha
Ön befejezte az adást. Ez olyan, mint a „Roger” vagy a „Vége”
szócska, mellyel tudatjuk a másik féllel, hogy befejeztük a beszédet.
1. Nyomja le, majd tartsa lenyomva a  gombot, miközben

bekapcsolja a rádiót. Ezzel kikapcsolja az adásvégjelző hangot. 
2. Az adásvégjelző hang bekapcsolásához kapcsolja ki a rádiót, majd

kapcsolja vissza úgy, hogy nem nyomja meg a gombot.

Billentyűzet lezárása
A rádió beállításainak véletlen módosításának elkerülése
érdekében:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a /  billentyűzár gombot, amíg

meg nem jelenik a Billentyűzár  ikon.
2. Lezárt állapotában be- és kikapcsolhatja a készüléket,

szabályozhatja a hangerőt, hívóhangot küldhet, és beszélgetéseket
fogadhat és indíthat. Minden egyéb funkció zárolásra kerül.

3. A feloldáshoz nyomja meg a /  billentyűzár gombot, és tartsa
lenyomva addig, amíg a  Billentyűzár ikon el nem tűnik a
kijelzőről.

Csatornák pásztázása üzemmód
Ebben az üzemmódban a rádió megkeresi az aktív csatornákat. Ha
aktivitást észlel, a rádió 2 másodpercig az aktív csatornán marad. Ha
szeretne adást küldeni ezen a csatornán, nyomja meg a PTT gombot.
Ha befejeződik az aktivitás a csatornán, a rádió automatikusan tovább
keres a többi csatornán.
A csatornapásztázás bekapcsolása:
1. Nyomja meg a MENU/  gombot a menübe való belépéshez.

Lépjen tovább addig, amíg a  villogni nem kezd.
2.  A /  gombbal kapcsolhatja be a csatornapásztázást.
A MENU/  vagy a PTT gombbal léphet ki a csatornapásztázás
üzemmódból.

Figyelés üzemmód
Lehetővé teszi, hogy gyenge jeleket keressen az aktuális csatornán. 
A figyelés üzemmód bekapcsolása:
1. Nyomja meg a MENU/  gombot a menübe való belépéshez.

Lépjen előre addig a menüben, amíg el nem kezd villogni a  ikon.
2. A folyamatos figyeléshez nyomja meg a /  gombot. A  ikon

továbbra is villogni fog.
A figyelés üzemmód kikapcsolása:
Nyomja meg a MENU/  gombot a „normál” módra való
visszatéréshez. A  ikon ezt követően nem villog.

Egyszerű párosítás
Ezzel a funkcióval gyorsan és egyszerűen ugyanarra a csatornára és
alkódra programozhat több rádiót. A csoport bármelyik rádióját kijelölheti
„vezetőnek”, és beállíthatja, hogy a rádió elküldje csatorna-és
alkódbeállításait a csoport többi rádiójára (a „tagrádiókra”). 

Megjegyzés: 
• Ha a vezető rádión nincs alkód funkció (ilyen például ez a rádió is, a T42), a

rendszer a csoport összes többi rádióján 0 értékre (Letiltás) állítja az
alkódot. Ha az alkód értéke 0, a felhasználó az alkódbeállítástól függetlenül
a kiválasztott csatornán át küldött összes adást hallani fogja.

1. Válassza ki, hogy melyik rádiót szeretné vezetőként használni.
Állítsa be ezen a rádión a kívánt csatornát és alkódot. Lásd a
használati útmutató „Csatorna kiválasztása” és „Alkód kiválasztása”
fejezeteit. A T42 típusú rádiók alkódja 0 értékre van rögzítve, és
nem módosítható. 

2. Ha szeretné az összes tagrádión beállítani ezt a csatornát és
alkódot, nyomja le, majd tartsa lenyomva a tagrádiókon a gombot,
amíg sípoló hangot nem hall. A sípoló hang után engedje fel a
gombot, majd várja meg, hogy megérkezzen a vezető rádió adása.
Megjegyzés: 

• A kijelzőn ilyenkor a  ikon villog. Ez azt jelzi, hogy a rádió egyszerű
párosítás üzemmódban van, és jelenleg arra vár, hogy megérkezzen a
csatorna és az alkód a vezető rádióról. A tagrádiók 3 percig ebben az
üzemmódban maradnak. 

• Ha csapata több rádiót használ, a könnyebbség érdekében érdemes
mindegyiken egyszerre elvégezni ezt a lépést.

3. A vezető rádión nyomja le, majd tartsa addig lenyomva a
gombot, amíg két sípoló hangot nem hall.

Megjegyzés: 
• Ha megszólalt a két sípoló hang, az azt jelenti, hogy a rendszer elküldi a

rádió csatorna- és alkódbeállításait, amelyeket a tagrádiók fogadnak, majd
lemásolnak. 

• A vezető rádión addig kell elvégezni ezt az átvitelt, amíg az összes tagrádió
egyszerű párosítás üzemmódban van, ellenkező esetben azok nem fogják
tudni fogadni az adást.

• A vezető rádión nem szabad addig felengedni a gombot, amíg meg nem
hallja az első (egyszeri) sípolást, ellenkező esetben a rendszer ezt is
tagrádióként érzékeli. Ha ez történik, nyomja meg a PTT gombot a
kilépéshez, majd végezze el ismét a 3. lépéstől kezdve leírt műveleteket.

• Ha a vezető rádiót a 9. és a 16. közötti csatornára állítja, ellenőrizze, hogy
az összes tagrádión aktívak-e a 9–16. csatornák.

• Ha egy nyolc csatornát használó tagrádiót próbál egy 9. vagy magasabb
csatornára állított vezető rádióval párosítani, a művelet sikertelen lesz, amit
három rövid sípolás, valamint a kijelzőn rövid időre megjelenő „rr” hibakód jelez.

• Ha a vezető rádión nincs alkód funkció, a rendszer az összes tagrádió
alkódját 0 értékre (Letiltva) állítja. Ha egy rádió alkódját 0 értékre állítják, a
rendszer az adásba ágyazott alkódtól függetlenül minden beérkező adást a
hangszóróra küld.

• Ez a rádió (T42) nem biztosít alkód funkciót, és nem kompatibilis a
bekapcsolt alkódot használó rádiókkal. Tiltsa le a csoporthoz tartozó összes
rádión az alkód funkciót (állítsa 0 értékre az alkód beállítást). Az egyszerű
párosítás során használjon T42 típusú rádiót vezetőként, vagy kérje meg a
vezetőt, hogy az egyszerű párosítás előtt kapcsolja ki az alkód funkciót.

Garanciális információk
A garanciális igényeket és/vagy a garanciális szervizelést az a
hivatalos Motorola Solutions márkakereskedő vagy egyéb
kiskereskedő fogja teljesíteni, akinél megvásárolta a kétirányú
Motorola Solutions rádiót, és/vagy az eredeti kiegészítőket.
Garanciális szerviz igényléséhez ahhoz a márka- vagy
kiskereskedőhöz vigye vissza a rádiót, akitől azt eredetileg vásárolta.
Ne küldje vissza a készüléket a Motorola Solutions vállalathoz.
A garanciális szervizre akkor jogosult, ha bemutatja a nyugtát vagy
egy azzal egyenértékű bizonylatot a vásárlásra, melyen szerepelnie
kell a vásárlás dátumának is. A kétirányú rádión egyértelműen
látszania kell a sorozatszámnak is. A garancia nem érvényesíthető,
amennyiben a típusszám vagy a sorozatszám módosításra,
eltávolításra, törlésre került, vagy olvashatatlan.

Amire nem vonatkozik a garancia:
• A termék nem rendeltetésszerű vagy bevett módon való

használatából, illetve a jelen használati útmutató utasításainak
be nem tartásából eredő hibák vagy sérülések.

• A nem megfelelő használatból, balesetből vagy gondatlanságból
eredő hibák vagy sérülések.

• A nem megfelelő tesztelés, működtetés, karbantartás, beállítás
vagy bármiféle módosítás következtében fellépő hibák vagy
sérülések.

• Az antennák törése vagy sérülése, kivéve, ha azt közvetlenül
anyaghiba vagy kivitelezési hiba okozza.

• Amennyiben a terméket olyan módon szerelik szét vagy javítják
meg, mely negatívan hat a teljesítményre, vagy
megakadályozza a megfelelő ellenőrzést és tesztelést, annak
érdekében, hogy megakadályozzák a garanciális kérelmek
jogosságának megállapítását.

• A hatótávolságból eredő hibák vagy sérülések.
• Nedvesség, folyadékok vagy fröccsenések által okozott hibák

vagy sérülések.
• Minden műanyag felület és minden más, a készülék külsején

elhelyezkedő rész, amely a normál használatból adódóan
megkarcolódott vagy megsérült.

• Rendszeresen bérbe adott termékek.
• Normál használat vagy kopás következtében szükségessé váló

rendszeres karbantartás, javítás, valamint alkatrészcsere.
Szerzői jogi információk
A kézikönyvben leírt Motorola Solutions termékek szerzői jogvédelmet
élvező, félvezető memóriákon vagy más adathordozókon tárolt
programokat tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok és más országok
fenntartanak bizonyos kizárólagos jogokat a Motorola Solutions számára
a szerzői jogvédelem alá eső számítógépes programokra vonatkozóan,
beleértve a szerzői jogvédelem alatt álló számítógépes program
másolására, illetve reprodukálására irányuló kizárólagos jogot.
Ennek megfelelően a Motorola Solutions írásos engedélye nélkül a
jelen kézikönyvben bemutatott Motorola Solutions termékekhez
tartozó Motorola Solutions számítógépes programok semmilyen
formában nem másolhatók, illetve nem reprodukálhatók. Továbbá a
Motorola Solutions termékek megvásárlása nem tekinthető
felhatalmazásnak, sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem más
módon, kivéve a nem kizárólagos, normál szerzőijogdíj-mentes
használati jogosítványt, amely a termékek eladásánál alkalmazott
törvényből következik.
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Talkabout T42 felhasználói 
kézikönyv 
magyar
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Talkabout T42
Nederlands

Brukerveiledning for 
Talkabout T42
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A csomag tartalma T42

Rádió 2
Övcsipesz 2
Matricalap (16 db) 1
Felhasználói kézikönyv 1

A csomag tartalma T42

Rádió 3
Övcsipesz 3
Matricalap (8 db) 3
Felhasználói kézikönyv 1

Csatorna Frekvencia 
(MHz) Csatorna Frekvencia 

(MHz) Csatorna Frekvencia 
(MHz)

1 446.00625 7 446.08125 13 446.15625
2 446.01875 8 446.09375 14 446.16875
3 446.03125 9 446.10625 15 446.18125
4 446.04375 10 446.11875 16 446.19375
5 446.05625 11 446.13125
6 446.06875 12 446.14375
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Antenna

Hangerő/
Görgetés

Hangszóró

Hívóhang/
Zárolás

Menü/
Bekapcsológomb

PTT gomb

Egyszerű
párosítás gomb 

Mikrofon

1. Billentyűzár
2. Egyszerű párosítás
3. Ném.
4. Pásztázásjelző
5. Akkumulátorszint-jelző
6. Átvitel
7. Vétel
8. Csatornajelző

Villogni kezd, ha az elem lemerülőben van. Azonnal 
helyezzen be új elemeket.

2

7

6

51

3 4

8

Menü gomb

Menü gomb

Menü gomb

Menü gomb

Kétirányú mód

Csatorna (1–8/*1–16)

Pásztázás üzemmód

Figyelés üzemmód 

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált
M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye; használatuk engedéllyel történik. Minden egyéb
védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi.
© 2017 by Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.
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