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RÁDIÓFREKVENCIÁS ENERGIA Funkciók és specifikációk

yirádió) csatorna. A felhasználó számára 
ő el azokban az országokban, amelyekben a 
edélyezik azokat
s 83 DCS kód)
g*

pa

ő LCD kijelző

éshez

tés)
séget jelző figyelmeztetés
ség esetén bekapcsoló alvás
lható)
sjelző)

torcsomag/3 db AA alkáli elem
óra (szokásos használati körülmények között)
 környezeti és/vagy a topográfiai 
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KIBOCSÁTÁSÁRA ÉS A 
TERMÉKBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ 
ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ RÁDIÓ-
ADÓVEVŐKHÖZ
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.

A csomag tartalma:
• 2 db TALKABOUT T92 H20 rádió
• 2 db sípként is használható övcsipesz
• 2 db Tápellátás
• 2 db tölthető 800 mAh teljesítményű NiMH akkumulátorcsomag
• TALKABOUT T92 H20 kézikönyv
Frekvenciatáblázat

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az egytől 
nyolcig terjedő számú csatornák érhetők el. A 
9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia 
kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 
9–16. csatornákat azokban az országokban 
szabad használni, amelyekben a kormányzati 
hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. 
csatornák használata Oroszországban nem 
engedélyezett.

• 8 PMR (hordozható személ
legfeljebb 16 csatorna érhet
kormányzati hatóságok eng

• 121 alkód (38 CTCSS kód é
• 10 km-ig terjedő hatótávolsá
• VOX
• FEHÉR és PIROS LED lám
• 20 választható hívóhang
• Háttérvilágítással rendelkez
• Adásvégjelző hang
• Micro-USB-csatlakozó a tölt
• Akkumulátorszint-jelző
• Csatornák figyelése
• Csatornák pásztázása
• Kettős csatornafigyelés
• Billentyűzet lezárása
• Automatikus zajzárvezérlés
• Automatikus ismétlés (görge
• Alacsony akkumulátortöltött
• Alacsony akkumulátortöltött
• Hangjelzés (be- és kikapcso
• Néma üzemmód (rezgő hívá
• Vészhelyzeti funkciók
• Vízre aktiválódó lámpa
• IP-besorolás: IP67
• Tápellátás: NiMH akkumulá
• Akkumulátor élettartama: 16 
* A hatótávolság nagyban függ a
viszonyoktól.

Csat. Frekv. (MHz) Csat. Frekv. (MHz) Csat. Frekv. (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



Karbantartás
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Ez a rádió IP67 szintű vízhatlansággal rendelkezik. A készülék 
30 percig, 1 méteres vízmélységig üzemképes tud maradni, ha 
az akkumulátorfedél és a headset tartozékportja le van zárva. 
Az akkumulátorrekesz ajtaját és a headset portját csak akkor 
tegye szabaddá, ha a rádió már megszáradt. Az akkumulátort 
és a tartozékokat kizárólag száraz környezetben helyezze a 
készülékbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy az 
akkumulátorrekeszben és a tartozékport tömítéseiben nincsen 
por és szennyeződés. Ha a rádió vízbe merült, a hangminőség 
megőrzése érdekében rázza meg gyorsan a rádiót, hogy a 
hangszórórács mögött vagy a mikrofonportban rekedt víz 
kijuthasson belőle. Javasoljuk, hogy azonnal öblítse át tiszta 
vízzel a rádiót, ha sós víz érte, így a rádió élettartama 
meghosszabbítható.

A töltőalap és az AC-adapter nem vízállóak. Ne tegye ki a töltőt 
esőnek vagy hónak. Kizárólag száraz helyen töltse a rádiókat. 
Nedves rádiót ne helyezzen a töltőalapra.
FIGYELMEZTETÉS: A rádió a csomagban található NiMH 
akkumulátorral (800 mAh) úszik a víz felszínén. 
Előfordulhat, hogy más akkumulátorokkal nem.
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Vezérlés és funkciók

Tartozékport

D lámpa

Vízérzékelők
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Antenna

Lámpa gomb

KépernyőPTT gomb

Bekapcsológomb

Menü/Billentyűzár

Mikrofon

Pásztázás/Figyelés

Hívóhang
Hangerő/Görgetés

Micro-USB 
töltőnyílás

Vészhívás
gomb

LE

Vízérzékelők
Hangszóró



Kijelző Az NiMH akkumulátorcsomag behelyezése
olt állapotban.
 fordítva lazítsa meg a csavart az 

delén, majd nyissa fel a fedelet.
umulátorcsomagot az átlátszó 
ból (ne szedje szét, illetve ne 
mulátorcsomagot).
 akkumulátorcsomagot úgy, hogy 
lé nézzen. (A szalagnak az 
latt kell elhelyezkednie, valamint 
ll körbetekerednie, megkönnyítve 
k eltávolítását).
elet az akkumulátorrekeszre, 
 akkumulátorfedélen található 

 behelyezése
olt állapotban.

fordítva emelje fel az akkumulátorrekesz 
zt, majd távolítsa el a fedelet.
AA alkáli elemet, ügyelve azok (+) 
első falon található ábra szerint. 
káli elemek alatt kell elhelyezkednie, 
alán kell körbetekerednie).
elet az akkumulátorrekeszre, 
 akkumulátorrekeszen található 

ltávolítása
omag eltávolítása
olt állapotban.
 fordítva lazítsa meg a csavart az 

delén, majd nyissa fel a fedelet.
al távolítsa el az NiMH 
t.
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Akkumulátorok behelyezése
A rádió 1 db NiMH tölthető akkumulátorcsomaggal vagy 3 db 
AA alkáli elemmel egyaránt működtethető.  

1. A rádió legyen kikapcs
2. A rádió kijelzőjét lefelé

akkumulátorrekesz fe
3. Vegye ki az NiMH akk

műanyag csomagolás
csomagolja ki az akku

4. Helyezze be az NiMH
a rajta lévő ábra Ön fe
akkumulátorcsomag a
annak jobb oldalán ke
ezzel az akkumulátoro

5. Helyezze vissza a fed
majd szorítsa meg az
rögzítőcsavart.

A három AA alkáli elem
1. A rádió legyen kikapcs
2. A rádió kijelzőjét lefelé 

fedelén található retes
3. Helyezze be a három 

és (-) polaritására, a b
(A szalagnak az AA al
valamint azok jobb old

4. Helyezze vissza a fed
majd szorítsa meg az
rögzítőcsavart.

Az akkumulátorok e
Az NiMH akkumulátorcs
1. A rádió legyen kikapcs
2. A rádió kijelzőjét lefelé

akkumulátorrekesz fe
3. A szalag meghúzásáv

akkumulátorcsomago

1. Csatornajelző
2. Adás és vétel jelzője
3. Némítás [ha a hangszóró 

hangereje 0-ra van 
állítva]

4. Kettős csatornafigyelés 
[BE/KI]

5. Pásztázásjelző
6. Billentyűzár jelzője
7. Töltöttségszintjelző 

[3 szint]

8. Billentyűhang [BE/KI]
9. Néma üzemmód (rezgő 

hívásjelző) [BE/KI]
10. Adásvégjelző hang 

(BE/KI)
11.  Hívóhang [1–20]
12. iVOX [KI, L1, L2, L3]; 

VOX [L1, L2, L3]
13. Interferenciakizáró kód 

[1–121]

2

3

4

5

1

6

7

8
9

11

12

13

10
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4. Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, Az akkumulátorkapacitás fenntartása

kat háromhavonta egyszer töltse fel, 
nálja azokat.
 esetén távolítsa el az 
rádióból.
kat -20 °C-tól 35 °C-ig terjedő 
y páratartalmú helyen tárolja. 

ezetet és a korrozív anyagokat.

álata
ktikus eszköz, melynek segítségével 
 NiMH akkumulátorcsomagot.
lt állapotban
kábelt a rádión található micro-USB-
SB-töltő másik végét dugja be egy 

mulátor nyolc óra elteltével teljesen 

ulátorszint-jelző sáv halad előre.
setben, ha forró és hideg 
 között mozog, ne töltse az NiMH 
rcsomagot addig, amíg a készülék 
szokik a hőmérséklethez 
húsz perc).
s akkumulátor-élettartam 
6 óra elteltével távolítsa el a rádiót 
e tárolja a rádiót töltőhöz 
tva.

atása és eltávolítása
ipeszt a készülék hátulján található 
Kattanás jelzi, ha a csipesz a helyére 

ipeszt a zsebére vagy az övére. 
esz a helyére került.
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majd szorítsa meg az akkumulátorfedélen található 
rögzítőcsavart.

A három AA alkáli elem eltávolítása
1. A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
2. A rádió kijelzőjét lefelé fordítva lazítsa meg a csavart az 

akkumulátorrekesz fedelén, majd nyissa fel a fedelet.
3. Óvatosan, egyenként távolítsa el az alkáli elemeket.
4. Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, 

majd szorítsa meg az akkumulátorfedélen található 
rögzítőcsavart.

Megjegyzés: Az NiMH akkumulátorok, illetve az AA elemek 
eltávolításakor különös gonddal járjon el. Ne 
alkalmazzon éles vagy áramvezető eszközöket 
az akkumulátorok/elemek eltávolításához.
Csak akkor helyezze be vagy távolítsa el az 
akkumulátorokat, ha a rádió teljesen 
megszáradt. Az akkumulátorrekesz 
tömítéseiben ne legyen por vagy 
szennyeződés az akkumulátorfedél 
rögzítésekor.
Hosszabb idejű tárolás előtt távolítsa el az 
akkumulátorokat/elemeket a rádióból. Az 
akkumulátorok/elemek idővel korrodálódnak, 
maradandó károsodást okozva ezzel a 
készülékben.

Akkumulátorszint-jelző
A rádió akkumulátor ikonja jelzi az akkumulátor töltöttségi 
szintjét a teljes töltöttségtől  a lemerülésig . Ha 
már csak egy szegmensnyi töltöttség maradt, a rádió 
rendszeres időközönként, illetve a PTT gomb felengedését 
követően sípszóval jelez (Alacsony akkumulátortöltöttséget 
jelző riasztás).

1. Az NiMH akkumulátoro
amennyiben nem hasz

2. Használat után, tárolás
akkumulátort/elemet a 

3. Az NiMH akkumulátoro
hőmérsékleten, alacson
Kerülje a nyirkos körny

A micro-USB-töltő haszn
A micro-USB-töltő egy pra
kényelmesen feltöltheti az
1. A rádió legyen kikapcso
2. Dugja be a micro-USB-

töltőnyílásba. A micro-U
fali aljzatba.

3. A teljesen lemerült akku
feltöltődik.

4. Töltés közben az akkum
Megjegyzés: Abban az e

környezetek
akkumuláto
hozzá nem 
(körülbelül 
Az optimáli
érdekében 1
a töltőről. N
csatlakozta

Övcsipesz csatlakozt
1. Csatlakoztassa az övcs

TALKABOUT-lemezre. 
került. 

2. Csatlakoztassa az övcs
Kattanás jelzi, ha a csip



Eltávolítás Beszéd és üzenetek meghallgatása
en a csoporthoz tartozó összes rádiót 
tve interferenciakizáró kódra kell állítani.
l 5–8 centiméterre.
 lenyomva a PTT gombot. Megjelenik 

ikon.
bot. Most már tud bejövő hívásokat 

ténik, megjelenik a kijelzőn a Vétel  

ég érdekében tartsa a rádiót szájától 
eljen rá, hogy beszéd közben ne 

volság
, hogy a lehető legjobb teljesítményt 
ágot biztosítsa. A használatban lévő 
l méternél (öt lábnál) közelebb 

 Pásztázás/Figyelés gombot három 

tva ellenőrizheti a rádió hangerejét. 
at a hangerőn, ha szükséges. A  

 segítségével a beszéd megkezdése 
lisan használt csatornán folyó aktivitást.

korlátja
zése, valamint az akkumulátor 

e érdekében a rádió folyamatos 
t ad ki, és megszakítja az adást, 
rcnél hosszabban nyomva tartja 
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1. A zár felnyitásához nyomja meg az övcsipesz tetején 
található nyitófület.

2. Húzza le az övcsipeszt a rádió hátoldaláról.

A készülék be- és kikapcsolása
A rádió be- és kikapcsolásához nyomja be, majd tartsa 
benyomva a  bekapcsológombot.

1. Ha bekapcsolt, a készülék csipog, és rövid ideig megjelenik 
az összes elérhető funkció ikonja.

2. A kijelzőn ezt követően megjelenik a jelenlegi csatorna, 
kód és az összes engedélyezett funkció.

A hangerő beállítása
Készenléti módban nyomja meg a  vagy a  gombot az 

aktuális érték megjelenítéséhez. Nyomja meg ismét a  vagy 

a  gombot a hangerő módosításához.

1. Nyomja meg a  gombot a hangszóró hangerejének 
növeléséhez.

2. Nyomja meg a  gombot a hangszóró hangerejének 
csökkentéséhez.

Ne tartsa a rádiót közel a füléhez. Bánthatja a fülét, 
amennyiben a hangerő kellemetlenül magas szintre van állítva.
Állítsa „0” értékre a hangszóró elnémításához.

A kommunikáció érdekéb
ugyanarra a csatornára, ille
1. Tartsa a rádiót szájátó
2. Beszéd közben tartsa

a kijelzőn az Adás  
3. Engedje fel a PTT gom

fogadni. Amikor ez tör
ikon.

A lehető legjobb érthetős
5–8 centiméterre, és ügy
takarja el a mikrofont.

Beszélgetési hatótá
A rádiót úgy alkották meg
és legnagyobb hatótávols
rádiók ne legyenek másfé
egymáshoz.

Figyelés gomb
Ha épp nincs vételben, a 

másodpercig nyomva tar
Ennek segítségével állíth

Pásztázás/Figyelés gomb
előtt ellenőrizheti az aktuá

Adás-vétel gomb idő
A véletlen adások megelő
töltöttségének megőrzés
figyelmeztető hangjelzés
amennyiben 60 másodpe
a PTT gombot.
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Menüopciók Csatorna kiválasztása

ető el. A csatorna egy frekvencia, 
cióra használ.

yomja meg, majd tartsa lenyomva 
dig, amíg a csatorna száma villogni 

 a  gombot a csatorna 
k közötti böngészéshez a 
mva tartva gyorsan végigfuthat 

bot a menüből való kilépéshez, 
ot a beállítások folytatásához.

értelmezés szerint nyolc 
ető el. Azokban az országokban, 
rna használata is engedélyezett, 

lépések elvégzésével aktiválhatja 
rnákat is:
zor a  Menü gombot, amíg a 

a villogni nem kezd.
n át egyszerre nyomja meg és tartsa 
a  gombot. Ezután sípoló 
ani, majd a kijelzőn rövid időre 
” felirat.
zés szerint csak az egytől 
dő számú csatornák érhetők el. A 
nákat a felhasználónak aktiválnia 
 ezt követően választhatók ki. A 
nákat azokban az országokban 
nálni, amelyekben a kormányzati 
ngedélyezik azokat. A 9–16. 
asználata Oroszországban nem 
tt.
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Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az egytől nyolcig terjedő 
számú csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a 
felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően 
választhatók ki. A 9–16. csatornákat azokban az 
országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati 
hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák 
használata Oroszországban nem engedélyezett.

A rádión nyolc csatorna érh
melyet a rádió a kommuniká
1. Bekapcsolt állapotban n

a  Menü gombot ad

nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy

kiválasztásához. A kódo
billentyűket hosszan nyo
a csatornákon. 

3. Nyomja meg a PTT gom
vagy a  Menü gomb

Megjegyzés: A rádión alap
csatorna érh
ahol 16 csato
a következő 
a 9–16. csato

          1. Nyomja meg annyis
kívánt csatorna szám

          2. Három másodperce
lenyomva a  és 
hangjelzést fog hall
megjelenik a „16 CH

Megjegyzés: *Alapértelme
nyolcig terje
9–16. csator
kell, és csak
9–16. csator
szabad hasz
hatóságok e
csatornák h
engedélyeze

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Menü gomb 

Kétirányú mód 

Csatorna (1–8/*1-16)

Alkód (0–121) 

Hívóhang (1–20)

Rezgő hívásjelző (Be/Ki) 

Billentyűhang (Be/Ki) 

Beszédrészt megerősítő hangjelzés (Be/Ki)

Kettős csatornafigyelés (1–22)

A két csatornához tartozó interferenciakizáró kód

Hangvezérelt adás
(VOX) (Ki, L1, L2, L3) 



Inteferenciakizáró kód kiválasztása Hangvezérelt adás ( )
etén adás kezdeményezéséhez 
i a PTT gombot, egyszerűen csak 
ofonjába.
  Menü gombot, míg a  

kijelzőn. Az aktuális beállítás 

 a  gombot az érzékenységi 

bot a menüből való kilépéshez, 
ot a beállítások folytatásához.

gkezdése és az adás elindulása 
késés áll fenn.

s
satorna, valamint egy másik 
 figyelését.
hoz és a kettős csatornafigyelés 

 Menü gombot, míg a Kettős 

ikon meg nem jelenik a kijelzőn. 

g csendes környezethez

ség általános környezethez

ség hangos környezethez
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Az inteferenciakizáró kód blokkolja az ismeretlen forrásokból 
származó adásokat, így segít minimálisra csökkenteni az 
interferenciát. A rádió 121 különböző interferenciakizáró kóddal 
rendelkezik. 
Kód beállítása csatornához:
1. Nyomja meg kétszer a  Menü gombot, míg a „9” számú 

kód villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kód 

kiválasztásához. A gomb megnyomásával vagy nyomva 
tartásával felgyorsíthatja a kódok végiggörgetését.

3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, 
vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang beállítása és elküldése
A rádió különböző hívóhangokat képes továbbítani a 
csoporthoz tartozó többi rádióra, ezzel jelezheti társainak, 
hogy beszélni szeretne velük. A rádión 20 különböző hívóhang 
választható.
Hívóhang beállítása:
1. Nyomja meg háromszor a  Menü gombot, amíg meg 

nem jelenik a Hívóhang  ikon. Az aktuálisan beállított 

hívóhang villogva jelenik meg.
2. A hívóhang módosításához és az új beállítás 

meghallgatásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, 

vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang más rádiókra való elküldéséhez állítsa be a rádión 
ugyanazt a csatornát és interferenciakizáró kódot, mint a 
többin, és nyomja meg a  Hívóhang gombot.

Ezen funkció használata es
nem szükséges megnyomn
beszéljen bele a rádió mikr
1. Nyomja meg négyszer a

ikon meg nem jelenik a 
(L1–L3) villog.

2. Nyomja meg a  vagy

szint kiválasztásához.
3. Nyomja meg a PTT gom

vagy a  Menü gomb

Megjegyzés: A beszéd me
között némi 

Kettős csatornafigyelé
Lehetővé teszi az aktuális c
csatorna váltakozva történő
A másik csatorna beállításá
elindításához:
1. Nyomja meg ötször a 

csatornafigyelés  
A két csatorna villog.

L3 = Magas érzékenysé

L2 = Közepes érzékeny

L1 = Alacsony érzékeny
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2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a csatorna 1. Nyomja meg nyolcszor a  Menü gombot, míg a 

g nem jelenik. Az aktuális 
olt állapot) villog.
  gombot a be- vagy 

t a megerősítéshez, vagy 
llítások folytatásához.

a billentyűhang kikapcsolása 
zólalnak:
ztető hangjelzés

elző hang, valamint
rősítő hangjelzés

 hangjelzés küldése
edi hangot küldjön a többi 
z adást. Ez olyan, mint a „Roger” 
el tudatjuk a másik féllel, hogy 

 Menü gombot, míg az 

onja meg nem jelenik a kijelzőn. 
agy kikapcsolt állapot) villog.
  gombot a be- vagy 

t a megerősítéshez, vagy 
llítások folytatásához.
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kiválasztásához, majd nyomja meg a  Menü gombot.

3. Nyomja meg a  vagy a  gombot az 
interferenciakizáró kód kiválasztásához.

4. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, 
vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

5. A rádió ettől kezdve kettős csatornafigyelés módban 
működik.

Megjegyzés: Amennyiben az aktuálissal megegyező 
csatornát és kódot állítja be, a kettős 
csatornafigyelés funkció kikapcsol.

Néma üzemmód (rezgő hívásjelző)
A Néma üzemmód (rezgő hívásjelző) jelzi Önnek, ha a rádióra 
üzenet érkezett. Ez különösen zajos környezetben lehet 
hasznos. Amikor ez a jelzés be van kapcsolva, a készülék 
30 másodpercenként rezeg, ha üzenete érkezik a beállított 
csatornán és kódon.
1. Nyomja meg hétszer a  Menü gombot, míg a rezgő 

hívásjelző  ikonja meg nem jelenik. A jelenlegi beállítás 
villogni fog.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a beállítás 
be-/kikapcsolásához.

3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, 
vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Billentyűhang
Engedélyezheti, illetve letilthatja a hangszóró által lejátszott 
billentyűhangokat. Minden alkalommal, amikor megnyom egy 
gombot, billentyűhang hallható.

Billentyűhang  ikon me
beállítás (be- vagy kikapcs

2. Nyomja meg a  vagy a
kikapcsoláshoz.

3. Nyomja meg a PTT gombo
a  Menü gombot a beá

Megjegyzés: A következők 
esetén is megs

• Adás időtúllépésére figyelme
• Hívóhang
• Alacsony töltöttségi szintet j
• Elküldött beszédrészt mege

Beszédrészt megerősítő
Beállíthatja, hogy rádiója egy
készülékre, ha Ön befejezte a
vagy a „Vége” szócska, melly
befejeztük a beszédet.
1. Nyomja meg kilencszer a 

adásvégjelző hang  ik
Az aktuális beállítás (be- v

2. Nyomja meg a  vagy a
kikapcsoláshoz.

3. Nyomja meg a PTT gombo
a  Menü gombot a beá



Vészhívás mód Megjegyzés: Az akkumulátor töltöttségi szintjének 
érdekében kapcsolja le a lámpát, 
 nem használja azt.

letlen módosításának elkerülése 

lenyomva a  Menü gombot, 

 Billentyűzár  ikon.
és kikapcsolhatja a készüléket, 
rőt, beszélgetéseket fogadhat és 

heti a csatornákat. Minden egyéb 
.

eg a  Menü gombot és tartsa 

a Billentyűzár   ikon el nem tűnik 

égével az alábbiakat végezheti el:
át ismeretlen felek által küldött 

thoz tartozó személyeket, 
csatornát váltottak, valamint
 a nem használt csatornákat, 
latba vehet.
rioritás funkció, valamint 2 különböző 
ű és speciális) segíti.
ás” mód az Ön által a 8 csatornán 
kombinációkat használja (beállítás 
apértelmezett kódértéket használja).
” mód minden csatornán minden 
gzi a pásztázást, észlel minden 
t, és ideiglenesen ezt a kódértéket 
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A Vészhívás funkcióval jelezheti a csoport többi tagjának, 
hogy sürgős segítségre van szüksége. A vészhívás aktiválását 
követően a T92 H2O készülékek 30 másodpercre 
automatikusan „kihangosított” vészhelyzeti üzemmódba 
kapcsolnak. Az Ön csoportjához tartozó T92 H2O készülékek 
automatikusan maximumra állítják a hangszóró hangerejét, 
valamint 8 másodpercen át szólni fog egy trillázó hangjelzés. 
A vészjelző hangot az Ön készüléke, valamint az Ön 
csoportjában fogadó rádiók fogják kiadni. A 8 másodperces 
riasztó hangjelzést követően 22 másodpercen át az Ön 
rádiójának közelében elhangzó beszéd vagy a mikrofonba jutó 
bármely hang továbbításra kerül a csoport többi tagjának. A 
Vészhívás mód 30 másodperces időtartamára a T92 H2O rádió 
vezérlői és gombjai lezárásra kerülnek a vészhívás zavartalan 
fogadása érdekében.
1. Nyomja meg, majd 3 másodpercre tartsa lenyomva a 

Vészhívás gombot.
2. Engedje fel a gombot. Ezután megszólal a vészjelző 

hangjelzés. Ezzel egy időben a PIROS LED fény is 
aktiválódik. Ezt követően nem szükséges nyomva tartania 
a Vészhívás vagy a PTT gombot az üzenet elküldéséhez.

FIGYELEM: A vészhívás funkciót kizárólag valódi 
vészhelyzet esetén alkalmazza. A Motorola Solutions nem 
vonható felelősségre, amennyiben nem érkezik válasz a 
vészhívási riasztást fogadó csoporttól. 

Beépített lámpa
Nyomja meg a Lámpa gombot a KI, PIROS fény, FEHÉR fény 
opciók közötti váltáshoz. A FEHÉR fény opciót ismét a KI opció 
követi.
Amennyiben a PIROS fény több mint 3 másodpercig 
bekapcsolva marad, és Ön megnyomja a Lámpa gombot, 
a világítás lekapcsol.
Ha a töltöttségi szint 50% alá süllyed, a lámpa 30 percet 
meghaladó tétlenséget követően automatikusan lekapcsol.

megőrzése 
amennyiben

Billentyűzet lezárása
A rádió beállításainak vé
érdekében:
1. Nyomja meg és tartsa 

míg meg nem jelenik a
2. Lezárt állapotában be- 

szabályozhatja a hange
indíthat, továbbá figyel
funkció zárolásra kerül

3. A feloldáshoz nyomja m

lenyomva addig, amíg 
a kijelzőről.

Pásztázás
A pásztázás funkció segíts
• Átkutathatja a 8 csatorn

adások után.
• Megkeresheti a csopor

akik esetleg véletlenül 
• Gyorsan megkeresheti

melyeket aztán haszná
A hatékonyabb keresést p
pásztázási mód (alapszint
• Az „Alapszintű pásztáz

beállított csatorna-kód 
hiánya esetén az „1” al

• A „Speciális pásztázás
lehetséges kóddal elvé
használatban lévő kódo
állítja be a csatornán. 
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• A „Kezdőcsatorna” (azaz az a csatorna és interferenciakizáró 3. Ha szeretne válaszolni, és beszélni az adást küldő 

g az adás végétől számított öt 
TT gombot.
étől számított öt másodperc 
ja a csatornák pásztázását.
oz nyomja meg röviden a  

bot. 

latos megjegyzések:
p inaktív csatornákat ellenőriz, és Ön 
bot, az adás a „Kezdőcsatornán” 
sztázást a  Pásztázás/Figyelés 

bármikor leállíthatja.
ektelen adást kezd el fogni, a  

yomásával azonnal folytathatja a 

kran kezdi el ugyanazt az érdektelen 
 a  gomb megnyomásával, majd 
 tartó nyomva tartásával 
tja a csatornát a pásztázási listáról. 
r több csatornát is eltávolíthat.
t be a rádiót, vagy lépjen ki, majd 
si módba a  Pásztázás/Figyelés 

, ha szeretné visszaállítani az 
t a pásztázási listára.
 távolíthatja el a pásztázási listáról.

etén az észlelt kód kizárólag egy 
kód további használatához jegyezze 
ásztázásból, majd rendelje hozzá az 
hoz.
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kód, melyen a rádió megkezdte a pásztázást) prioritást 
élvez. Ez azt jelenti, hogy a kezdőcsatornán (és 
kódbeállításon) gyakrabban végez pásztázást a készülék, 
mint a többi 7 csatornán, a rádió pedig gyorsabban válaszol 
a kezdőcsatornán zajló aktivitásra.

Alapszintű pásztázás indítása:
1. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot. 

A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig 
sorra ellenőrzi a csatorna-kód kombinációkat.

2. Amikor a rádió aktivitást észlel egy adott csatorna-kód 
kombináción, leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja 
az adást. 

3. Ha az adás végétől számított öt másodpercen belül 
megnyomja a PTT gombot, válaszolhat az adást küldő 
személynek.

4. A fogadott aktivitás végétől számított öt másodperc 
elteltével a rádió folytatja a csatornák pásztázását.

5. A pásztázás leállításához nyomja meg röviden a  

Pásztázás/Figyelés gombot.
Speciális pásztázás indítása:
A másik csatorna beállításához és a kettős csatornafigyelés 
elindításához:

1. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot. 

A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig 
sorra ellenőrzi a csatornákat. A rádió nem szűri 
interferenciakizáró kódok szerint a hallottakat.

2. Ha a rádió aktivitást észlel a csatornán – BÁRMELY kód 
tartozik hozzá, vagy akár kód hozzárendelésének hiányában 
is – leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja az adást. 
A partnerek által használt interferenciakizáró kód észlelésre 
kerül, majd megjelenik a kijelzőn.

személlyel, nyomja me
másodpercen belül a P

4. A fogadott aktivitás vég
elteltével a rádió folytat

5. A pásztázás leállításáh

Pásztázás/Figyelés gom

Pásztázással kapcso
1. Amennyiben a rádió ép

megnyomja a PTT gom
kerül továbbításra. A pá

gomb megnyomásával 
2. Amennyiben a rádió érd

vagy a  gomb megn
pásztázást.

3. Amennyiben a rádió gya
adást fogni, a  vagy
három másodpercen át
ideiglenesen eltávolítha
Ezzel a módszerrel aká

4. Kapcsolja ki, majd ismé
lépjen vissza a pásztázá

gomb megnyomásával
eltávolított csatorná(ka)

5. A „Kezdőcsatornát” nem
6. Speciális pásztázás es

adásra használható. A 
fel a kódot, lépjen ki a p
észlelt kódot a csatorná



Vízérzékelő • A hatótávolságból eredő hibák vagy sérülések.
k vagy fröccsenések által okozott 

let és minden más, a készülék 
 rész, amely a normál használatból 
ott vagy megsérült.

adott termékek.
y kopás következtében szükségessé 
ntartás, javítás, valamint 
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Ha a rádió vízzel érintkezik, a FEHÉR LED villogni kezd, 
és egészen addig villog, amíg az akkumulátor le nem merül. 
Nyomja meg a Lámpa gombot a villogó LED lekapcsolásához. 

Garanciális információk
A garanciális igényeket és/vagy a garanciális szervizelést az a 
hivatalos Motorola márkakereskedő vagy egyéb kiskereskedő 
fogja teljesíteni, akinél megvásárolta a Motorola rádió-
adóvevőt, 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 vállalathoz.
A garanciális szervizre akkor jogosult, ha bemutatja a nyugtát 
vagy egy azzal egyenértékű bizonylatot a vásárlásról, melyen 
szerepelnie kell a vásárlás dátumának is. A rádió-adóvevőn 
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 bármilyen más típusú 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.

• Nedvesség, folyadéko
hibák vagy sérülések.

• Minden műanyag felü
külsején elhelyezkedő
adódóan megkarcolód

• Rendszeresen bérbe 
• Normál használat vag

váló rendszeres karba
alkatrészcsere.
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Szerzői jogi információk

a MOTOROLA SOLUTIONS és a 
Trademark Holdings, LLC védjegye 
 használatuk engedéllyel történik. 
os tulajdonosa tulajdonát képezi.
Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.
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A kézikönyvben leírt Motorola termékek szerzői jogvédelmet 
élvező, félvezető memóriákban vagy más adathordozókon 
tárolt programokat tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok és 
más országok fenntartanak bizonyos kizárólagos jogokat a 
Motorola 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 írásos engedélye nélkül a jelen 
kézikönyvben bemutatott Motorola termékekhez tartozó 
Motorola számítógépes programok semmilyen formában nem 
másolhatók, illetve nem reprodukálhatók. Továbbá a Motorola 
termékek megvásárlása nem tekinthető felhatalmazásnak, sem 
közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem más módon, kivéve a 
nem kizárólagos, normál szerzőijogdíj-mentes használati 
jogosítványt, amely a termékeladásban alkalmazott törvényből 
következik.

A MOTOROLA, a MOTO, 
stilizált M logó a Motorola 
vagy bejegyzett védjegye;
Minden egyéb védjegy jog
© 2016 és 2018 Motorola 
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Megjegyzések
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