
TALKABOUT URH RÁDIÓ 
T5512 ÉS T5522 MODELL FELHASZNÁLÓI 

ÚTMUTATÓ 

 

Csatorna frekvencia táblázat: 
 
 

Csatorna    MHz Csatorna MHz
1    446.00625 5 446.05625
2    446.01875 6 446.06875
3    446.03125 7 446.08125
4    446.04375 8 446.09375

 
 
 
Interferenciaszűrő kódtáblázat: 
 
 

Kód      Hz
frekvencia 

kód Hz
frekvencia 

kód Hz
frekvencia 

0      Kiiktatva 13 103.5 26 162.2
1      67.0 14 107.2 27 167.9
2      71.9 15 110.9 28 173.8
3      74.4 16 114.8 29 179.9
4      77.0 17 118.8 30 186.2
5      79.7 18 123.0 31 192.8
6      82.5 19 127.3 32 203.5
7      85.4 20 131.8 33 210.7
8      88.5 21 136.5 34 218.1
9      91.5 22 141.3 35 225.7

10      94.8 23 146.2 36 233.6
11      97.4 24 151.4 37 241.8
12      100.0 25 156.7 38 250.3
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Általános és biztonsági információk 
A rádió hatékony és biztonságos működtetéséhez, olvassa el az alábbi 
információkat a használat előtt.  
 
A leírás többletinformációt tartalmaz a 2001 júniusában kiadott felhasználói 
kézikönyvhöz képest. Amennyiben a rádiót veszélyes körülmények között 
működteti, további információkért használja a gyártó kiegészítő könyvét vagy az 
utasítás kártyát, amelyet a készülékhez mellékeltek. 
    
Adási és vételi folyamat 
 

A rádió egy adót és egy vevő egységet tartalmaz. Adáshoz (beszéd) nyomja meg a 
PTT gombot, vételhez (hallgatás) engedje el a PTT gombot. 
 
Rádió működése és elektromágneses energiának való kitettség 
 
Az Ön Motorola rádiója úgy van megtervezve, hogy megfeleljen az alábbi nemzeti 
és nemzetközi szabványoknak és irányelveknek, amelyek az embereknek a rádió 
frekvencia elektromágneses energiájának való kitettségére vonatkoznak:  

• Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottság Szövetségi 
szabályozások gyűjteménye; 47 CFR rész, 2. alrész J pont 

• Amerikai Nemzeti Szabványok Intézete (ANSI) / Elektronikus és 
Elektromos Mérnökök Intézete (IEEE) C95. 1-1992 

• Elektronikus és Elektromos Mérnökök Intézete (IEEE) C95. 1-1999 
kiadás 

• Az Egyesült Államok Sugárzásvédelmi és Mérési Nemzeti Tanácsa 
(NCRP), 86. jelentés, 1986 

• Nem-ionizáló sugárzás elleni védekezés nemzetközi bizottsága (ICNIRP) 
1998 

• Egészségügyi Minisztérium (Kanada), 6. biztonsági törvénye, az emberi 
kitettség határa a rádió frekvencia elektromágneses energiájára 
vonatkozóan, melynek tartománya 3 kHz – 300 GHz, 1999 

• Ausztráliai Rádiókommunikációs Hatóság (Elektromágneses sugárzás- 
emberi kitettség) 2001. szabvány 

• ANATEL Brazíliai Szabályozó Hatóság, kiegészítő követelmények SMR, 
cellás és PCS termékekhez (2001. április 11.) 

Az optimális rádióhasználat és az emberi biztonság miatt, a rádiófrekvenciás 
elektromágneses energiának a fent felsorolt szabványoknak meg kell felelnie, 
illetve a következő utasításokat mindig tartsa be. 

 
Hagyományos működtetés 
Amikor a rádióját hagyományos URH rádióként használja, tartsa a rádiót 
függőleges pozícióba úgy, hogy a mikrofon kettő vagy három inchre (5-7.5 cm) 
legyen a szájától. 
 
Hordozható rádió működtetése 
Ha a készüléket adás közben a ruhán hordja, használja a Motorola által nyújtott 
kapcsot, tartót vagy tokot. Nem Motorola eszközök esetén megsértheti az FCC 
RF-re vonatkozó szabványait. Amennyiben nem áll rendelkezésére Motorola 
eszköz és a rádiót nem az előzőkben leírtak szerint használja, akkor 
biztosítsa, hogy az antenna és a rádió legalább 2,5 cm távolságra legyen a 
testtől hagyományos üzemmód esetén. 
 
Antenna  
Csak a rendelkezésre bocsátott, vagy jóváhagyott csereantennát használja.  
Nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítők a készülékben kárt 
okozhatnak és megsérthetik az FCC szabályait. Működés közben a rádió 
antennáját soha ne fogja meg. Az ilyen módon való árnyékolás az antenna 
hatótávolságát befolyásolja, illetve a rádió nagyobb teljesítményt ad ki, mint 
amennyi valóban szükséges lenne. 
   
Jóváhagyott tartozékok 
A Motorola által jóváhagyott tartozéklistáért és további információért, kérjük 
nézzen utána a Motorola Original Accesories (Eredeti Motorola tartozékok) 
brosúrában. 
  
Elektromágneses interferencia/összeférhetőség 
 

Megjegyzés: Majdnem minden elektronikus készülék elektromágneses 
interferenciát (EMI) okozhat, amennyiben nem megfelelően van leárnyékolva, 
megtervezve, vagy elektromágneses összeférhetőségre kialakítva. 
 

Létesítmények 
Hogy elkerülje az elektromágneses interferenciát és/vagy az összeférhetőség 
elégtelenséget, kapcsolja ki a rádióját minden olyan létesítményben, ahol az 
utasítások erre vonatkoznak. Kórházakban és egészségügyi létesítményekben 
használhatnak olyan felszerelést, mely érzékeny a külső RF (rádiófrekvenciás) 
energiára. 
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Repülőgép 
Utasítás esetén kapcsolja ki a rádióját a repülőgép fedélzetén. Bármilyen 
rádióhasználatnak összhangban kell lennie az alkalmazott szabályozásokkal és a 
légitársaság legénységének utasításaival. 
 
Orvosi műszerek 
 

Pacemaker 
Az Egészségügyi Gyártók Szövetsége legalább 6 inch (15 cm) elkülönítést javasol 
fenntartani a hordozható vezeték nélküli rádiókészülék és a pacemaker között. 
Ezek a javaslatok megfelelnek a U.S. Food és Drog Adminisztráció javaslatainak. 
A pacemaker-t hordó személyek: 

• MINDIG tartsák a rádiót legalább hat inch (15 cm) távolságra a 
pacemaker-jüktől, amikor a rádió be van kapcsolva (ON).  

• Ne hordják a rádiót a belső zsebben. 
• A pacemakerrel ellentétes fülét használja, hogy minimalizálja a 

potenciális interferenciát. 
• Azonnal kapcsolja ki (OFF) a rádiót, ha bármilyen alapja van azt 

gyanítani, hogy interferencia léphet fel.  
 
Hallókészülékek 
 

Néhány digitális vezetéknélküli rádió a hallókészülékekben interferenciát okozhat. 
Ebben az esetben forduljon a hallókészülék gyártójához. 
 
Egyéb orvosi műszerek 
 

Ha bármilyen egyéb személyes orvosi műszert használ, beszéljen a készülék 
gyártójával, hogy meghatározza, a műszer eléggé leárnyékolt-e RF energiával 
szemben. A kérdéses információ beszerzésében az orvosa is segíthet. 
  
Általános biztonság 
 
Vezetés közbeni biztonsági és általános használat 
 

Ellenőrizze és mindig engedelmeskedjen az ide vonatkozó törvényeknek és 
szabályoknak. 
Ha rádióját vezetés közben használja: 

• Teljes figyelmével a vezetésre és az útra koncentráljon. 
• Csak olyan funkciót használjon, amihez nincs szüksége a kezére. 

• Ha a vezetési körülmények úgy kívánják, hívás kezdeményezés vagy 
válasz esetén, húzódjon le az útról és parkoljon le. 

 
Működési figyelmeztetések 
 
Légzsákkal rendelkező járművek 
 

Soha ne helyezze a hordozható rádiót a légzsák elé vagy arra a területre, ahol a 
légzsák felfújódik. A felfújódás nagy ereje miatt az ide helyezett készülék 
nekicsapódhat a jármű utasának, és súlyos sérüléseket okozhat. 
 
Potenciálisan robbanásveszélyes környezet 
 

Kapcsolja ki a rádiót, mielőtt belép bármilyen potenciálisan robbanásveszélyes 
területre kivéve, ha olyan a rádiótípus, amely külön minősítve van ilyen 
területeken való használatra, mint „gyújtó szikramentesség” (pl. CSA, UL vagy 
CENELEC által jóváhagyott). Ne távolítsa el, ne helyezze be, és ne töltse az 
akkumulátort ilyen területeken. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben egy 
szikra robbanást vagy tüzet okozhat, amely sérüléseket vagy halált eredményezhet. 
Megjegyzés: Ebbe a környezetbe azok a területek tartoznak, ahol üzemanyagot 
vagy vegyi anyagot tárolnak, szállítanak, illetve olyan területek, ahol a levegő 
vegyi anyagot vagy szemcséket (gabona, por vagy fémpor) tartalmaz és minden 
olyan terület, ahol kérik, hogy állítsa le a járművét. A robbanásveszély nincs 
minden esetben jelezve. 
 
Gyújtószerkezetek 
 

Hogy elkerülje a lehetséges interferenciát a gyújtóműveletekkel kapcsolatban, 
kapcsolja ki a rádióját, ha elektromos gyutacs mellett van, és az olyan területeken, 
ahol fel van tüntetve, hogy: „kapcsolja ki az URH rádióját”. Tartsa be az összes 
jelzést és utasítást.  
 
Működési veszélyek 
 
Antennák 
 

Ne használjon semmilyen olyan hordozható rádiót, amelynek megsérült az 
antennája. Ha a sérült antenna a bőréhez ér, kisebb fokú égési sérülést okozhat.   

Akkumulátorok 
 

Ha az akkumulátor vezetőképes anyaghoz ér (ékszer, kulcs), tűzkárt vagy égési 
sérülést okozhat, mivel ezek a tárgyak könnyen rövidzárat okozhatnak, és így 
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gyorsan felmelegednek. Ezért figyeljen arra, hogy feltöltött akkumulátort ne 
helyezzen olyan helyre, ahol fémtárgyak találhatók (pl. ruhazseb). 
 
Töltővel kapcsolatos biztonsági utasítások 
Mielőtt a töltőt használja, olvassa el az összes utasítást és veszélyre felhívó 
figyelmeztetést a következőkkel kapcsolatban: 

1. Akkumulátor 
2. Akkumulátor töltő 
3. Akkumulátor használata a rádióval kapcsolatban 
 

Megszívlelendő utasítások 
 

1. Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak. 
2. Ne működtesse a töltőt, ha éles ütés érte, vagy ha leesett, vagy 

bármilyen más módon megsérült. 
3. Ne szedje szét a töltőt, ha éles ütés érte, vagy ha leesett, vagy 

bármilyen más módon megsérült. 
4.  Soha ne alakítsa át a váltakozó áram vezetéket és dugót, amellyel az 

egység el van látva. Ha a dugó nincs megfelelően a vezetékhez 
rögzítve, akkor a rögzítést villanyszerelővel végeztesse el, mivel 
enélkül fennáll az áramütés veszélye.  

5. Hogy csökkentse a vezeték vagy a dugó sérülésének lehetőségét, 
inkább a dugót fogja meg a vezeték helyett, amikor kihúzza az 
akkumulátortöltőt az AC aljzatból.  

6. Hogy csökkentse az áramütés lehetőségét, húzza ki a töltőt a 
konnektorból mielőtt bármilyen karbantartási, vagy tisztítási 
műveleteket végezne.  

7. Nem Motorol által javasolt kiegészítő használata tüzet, áramütést 
vagy személyi sérülést okozhat. 

8. Bizonyosodjon meg, hogy a vezeték biztonságosan van elhelyezve, 
senki nem léphet rá, vagy botolhat el benne. 

9. A vezeték meghosszabbítását csak szükséges esetben használja. Nem 
szakszerű toldás tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a toldás 
elengedhetetlen, bizonyosodjon meg a következőkről: 
• A toldó vezeték csatlakozója mindenben egyezzen meg a töltő 

csatlakozójával. 
• A toldó vezeték elektromos szempontból kifogástalan legyen. 
• A vezeték keresztmetszete 1mm2 legyen 30 m hosszú kábel 

esetén, és 1,3 mm2 legyen 45 m hossz esetén. 

10. A tartalék töltőkábelt ne cserélje. Sérülés esetén forduljon Motorola 
képviselethez. 

 
A rádió 
 
A Motorola T5512, T5522 vagy T5532 URH rádióka PMR446 frekvenciákon 
működnek, így minden olyan országban, ahol ezek a frekvenciák engedélyezettek, 
használhatja a rádiókat. 
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Rádió be- és kikapcsolása  
Bekapcsoláshoz fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba a gombot. 
Ekkor a rádió ciripelő hangot ad és a kijelzőn egy pillanatra feltűnnek a különböző 
ikonok, majd az aktuális csatorna és az interferenciaszűrő kód száma látható. 
Kikapcsoláshoz a gombot az ellenkező irányba fordítsa el.   
 
Rádiós illemszabály 
 
A rádiós illemszabályoknak megfelelően adás előtt nézze meg a 
csatornafoglaltságot és bizonyosodjon meg, hogy adásával senkit sem zavar, aki a 
csatornán kommunikál. 

A csatornafoglaltság ellenőrzéséhez tartsa nyomva a gombot. Ha statikus 
zörejt hall, a csatorna szabad. 
 
TELJESÍTMÉNY 
 
Akkumulátorok 
 
A T5512, T5522 és a T5532 rádiók 3 db ceruzaelemmel vagy NiCd újratölthető 
akkumulátorral működnek. Az akkumulátor élettartalmával kapcsolatos 
információkat a 12. oldalon találja. A T5522 és a T5532 modellekhez újratöltő 
készlet is tartozik (Európa: IXPN4005; Anglia: IXPN4004), de a szállítótól külön 
is beszerezhetőek. 
 
Ceruzaelemek behelyezése: 
 

• Nyomja felfelé a kapcsot, hogy eltávolítsa az akkumulátorfedőt.  
• Az ábra szerint helyezze bele a 3 ceruzaelemet. 
• Helyezze vissza a fedőt és nyomja le, amíg az egy kattanással a helyére 

ugrik. 
 

 
NiCd akkumulátor behelyezése: 
 

• Nyomja felfelé a kapcsot, hogy eltávolítsa az akkumulátorfedőt. 
• Helyezze be az akkumulátort. 
• 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. Amennyiben az 
akkumulátor, elem lemerült, az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre vigye és ne az 
otthoni szemetesbe dobja ki. 
 
Akkumulátor töltöttség mérő 
 
A töltöttség mérő a kijelző bal felső sarkában található. Ha a feszültség egy előre 
meghatározott szint alá esik, a kijelző kikapcsol, így védve az újratölthető 
akkumulátort. Ha az ikonon már csak egy sáv látható, a készülék minden 10 
percben, illetve a PTT gomb elengedésekor ciripelő hangot ad. 
 
Akkumulátor töltő pad (csak a T5522 és T5532 készletében található) 
 
A töltő pad biztonságos és megfelelő újratöltést biztosít. Elhelyezhető bármilyen 
sík felületen, mint asztal, munkapad stb. A NiCd akkumulátor első használata előtt 
folyamatosan töltse 16 órán át. 

• Távolítsa el az akkumulátor fedőt a kikapcsolt rádióról. 
• Helyezze be az akkumulátort. 
• Tegye vissza a fedőt. 
• Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati konnektorba. 
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• Csúsztassa a rádiót a töltő egyik állásába, úgy, hogy előrenézzen. Ha a 
rádiót megfelelően helyezte be, a vörös LED kigyullad. 

• A teljes töltés 14 óráig tart. 
Az akkumulátort a rádiótól függetlenül is töltheti. 

• Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati konnektorba. 
• Helyezze bele az akkumulátort az egyik állásba a mellékelt töltőzsebek 

segítségével. 
• Bizonyosodjon meg, hogy a fémérintkezők összeérnek, mind az 

akkumulátor, mind a töltő részéről. Ha az akkumulátort megfelelően 
helyezte be, a vörös LED kigyullad. 

• A teljes töltés 14 óráig tart. 
 
Töltési állapot 
 
Töltéskor a vörös LED folyamatosan világít. 
Megjegyzés: Ha a külső hőmérséklet túl hideg vagy meleg, a töltést addig ne 
kezdje el, amíg az akkumulátor nem „aklimatizálódik” (kb. 20 perc). 
A lemerült akkumulátor teljes feltöltése 14 óráig tart. 
Megjegyzés: Optimális élettartamhoz 16 óránál többet ne töltse az akkumulátort. 
Semmi esetre se tárolja az akkumulátort a töltőben. 
 
Övcsipesz 
 
 A rádióhoz rugós övcsipesz tartozik. Rögzítéséhez finoman nyomja a rádió 
hátulján található lukhoz, amíg be nem kattan. Eltávolításához nyomja meg a a 
csipesz felső részét és húzza ki a lukból. 
  

 

Adás és vétel 
 
Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat. 
A rádió 8 csatornás. Ahhoz, hogy a rádiók egymással kommunikálhassanak, 
ugyanazt a csatornát és interferenciaszűrő kódot kell használniuk. Ha 
interferenciát tapasztal, váltson csatornát és bizonyosodjon meg, hogy mindenki 
ugyanazt az új csatornát és kódot használja. 

• A maximális érthetőséghez tartsa a rádiót 5-7 cm-re a szájától. 

• Tartsa nyomva a  gombot és beszéljen a mikrofonba. Adáskor a LED 
folyamatosan világít. 

• Vételhez engedje el a  gombot. 
 
Hangerő 
A megfelelő hangerő beállításához használja a gombot. 
 
Csatorna  figyelés 

A figyeléshez tartsa nyomva gombot. 
 
Csatorna 

• Nyomja meg a  gombot. A csatorna száma elkezd villogni. 

• A csatorna váltásához használja a  gombokat. 

• Nyomja meg a -t, hogy rögzítse az új csatornát. 
 
Interferenciaszűrő kód 
 
Az interferenciaszűrő kód segít az interferenciák csökkentésébe. 

• Nyomja meg a  gombot. A kódszám elkezd villogni. 

• A kód váltásához használja a  gombokat. 

• Nyomja meg a -t, hogy rögzítse az új kódot 
Lehetőség van, hogy különböző kódot rendeljen a csatornákhoz. 

• Egy csatorna és kód kombináció kialakításához nyomja meg -t és 

utána  a gombokkal válassza ki a csatornát. 
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• Nyomja meg -t újra és utána  a gombokkal válassza ki a 
kódot. 

• Nyomja meg a -t, hogy kilépjen a menüből és rögzítse az új 
kombinációt. 

Új kombinációhoz ismételje meg a felsorolt lépéseket. 
 
Adásidő korlát 
 
Az adásidő korlát időzítő az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában 

segít. Amennyiben a -t 60 másodpercig folyamatosan nyomják, a rádió 
figyelmeztető hangot ad. 
 
Billentyűzár 
 

A billentyűzár a ,  gombok használatát tiltja. Továbbá ebben az 
üzemmódban nem lehet szkennelni, csak a csatornafigyelés lehetséges a 

gomb segítségével. A billentyűzár aktiválásához tartsa nyomva 3 

másodpercig a  gombot. Ha az aktiválás megtörtént a kijelzőn a ikon jelenik 
meg. 
 
Szken üzemmód 
 
Ez az üzemmód lehetővé teszi a csatorna és a kódok megfigyelését. Továbbá 
nagyon fontos, hogy a beszédcsoportból bárki megtalálható, aki véletlenül 
csatornát váltott. 

• A szkennelés indításához nyomja meg röviden a gombot. 
• Ha kódja 0, a rádió végigpásztázza az összes csatornát függetlenül a 

kódoktól. 
• Ha a kód 1-38, a rádió csak az adott csatornát és kód kombinációt 

pásztázza. 
• Amíg a rádió szkennel a  ikon látható a kijelzőn. 
• Ha foglaltságot érzékel a csatornán, a rádió leállítja a pásztázást, és az 

adás hallhatóvá válik. Továbbá a kijelzőn megjelenik az adott csatorna 
száma és a kód. 

• Ha válaszolni szeretne nyomja meg a  5 másodpercen belül. 
• Ha a rádió 5 másodpercig nem hall foglaltságot, a szkennelés folytatódik. 

• A szkennelés leállításáhozhoz nyomja meg röviden a gombot. 
 
Scan kiegészítés 
 
Ha a szkennelés olyan csatornán áll meg, amit nem akar hallgatni, a 

gombbal továbbléphet a következő csatornára. 
 
Zavarás törlés 
 
Ha a szkennelés folyamatosan megáll egy nem kívánt csatornán, nyomja meg 

gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el. Így a kérdéses 
csatornát ideiglenesen kiveszi a szken listából. Ha csatornát vissza szeretné hozni, 
kapcsolja ki, majd be a rádiót. 
Természetesen azt a csatornát, ahol a szkennelés aktiválása történt, nem veheti ki. 
 
Szabadkézi használat (VOX üzemmód) 
 
VOX (Hanggal indított adás) kiegészítő tartozékkal lehetővé válik a rádió 
kéznélküli használata. 
Megjegyzés: mielőtt a tartozékot a fülére vagy fejére helyezi, állítsa halkabbra a 
hangerőt. 
 
VOX üzemmód használata 
 

• Kapcsolja ki a rádiót. 
• Nyissa fel a csatlakozó fedőt és csatlakoztassa a tartozékot. 
• Kapcsolja be a rádiót. A  ikon jelzi, hogy az üzemmód aktív. 
• Adáshoz beszéljen a csatlakoztatott mikrofonba, illetve vételhez 

hallgasson el. 

• A tartozék eltávolításával vagy a  megnyomásával az üzemmód 
megszűnik. 

Megjegyzés: a beszéd kezdete és az adás indítása között minimális késleltetés van. 
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VOX érzékenység beállítása 
 
A rádió VOX és/vagy mikrofon érzékenyégének beállításával lehetővé válik, hogy 
nem szándékos zajok adást indítsanak, vagy a túl halk hangokat is meghallja. 
Ha a rádióhoz tartozék csatlakozik, akkor a VOX, ha nem, akkor a mikrofon 
érzékenységet tudja állítani a következő utasításokkal. 

• Nyomja meg a  gombot, amíg a villogó ikon meg nem jelenik. 

• Állítsa az érzékenységét 1, 2, vagy 3-ra a gombok 
segítségével. 

1 - hangos beszéd vagy zajos környezet. 
2 - a legtöbb esetben ez megfelelő. 
3 - halk beszéd vagy csendes környezet. 
Megjegyzés: Ha VOX tartozékot csatlakoztat, a rádió automatikusan az utoljára 
beállított értéket használja. 
 
Rezgő üzemmód 
 
A T5532 rádió rendelkezik rezgő üzemmóddal, amely a bejövő hívásra 
figyelmezteti. Ha a csatornafoglaltság megszűnik, az üzemmód 30 másodpercig 
nem működik. 

• Nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik. 
• Nyomjon Y-t az aktiváláshoz és -- -t az üzemmód felfüggesztéséhez. 

 
Hangjelzések 
 
Csatornafoglaltság  jelző 
 

Csatornafoglaltság esetén a vörös LED másodpercenként kétszer felvillan. 
 
Hívóhang 
 

A hívóhang elküldéséhez nyomja meg a  gombot így jelezve az ugyanazt a 
csatornát és kódot használóknak, hogy beszélni szeretne. A rádió 10 hívóhanggal 
rendelkezik, amiből a 0. a hang kikapcsolását jelenti. 
 
 
 
 

Hívóhang beállítása 
 

• Bekapcsolt állapotban nyomja addig a  gombot amíg a CA meg nem 
jelenik a képernyőn (3 gombnyomás) 

• Az aktuális hívóhang elkezd villogni. 

• A gombokkal válassza ki és hallgassa meg a hívóhangokat. 

• A  megnyomásával rögzítse az új hangot. 
 
„Adás vége” jelzés 
 
Ez a tulajdonság egy speciális hangot szólaltat meg, amikor az adást befejezi. 

• Aktiválásához vagy megszüntetéséhez tartsa nyomva a  gombot, amíg a 
rádiót bekapcsolja. 

• Aktiváláskor a  ikon látható. 

• Amikor a gombot elengedi, hallani fogja a hangot. 
 
További információk 
 
Hatótávolság 
 
A rádió hatótávolsága korlátozott, függ a terepkörülményektől. Tanácsos, hogy az 
interferencia elkerüléséhez ne használja 1,5m távolságon belül. 
A hatótávolságot erősen befolyásolják az épületek, zavaró akadályok, működő 
rádiók és járművek. 

 
   Optimális hatótávolság    Közepes hatótávolság  Minimális hatótávolság 
 
Optimális nyílt terepen a hatótávolság 3 km. Közepes hatótávolság esetén fák, 
épületek zavarják a kommunikációt. Minimális esetben hegyek vagy nagy 
objektumok vannak a rádiók között. 
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Hibajavítás - Karbantartás 
 
Probléma  Megoldás
Nem működik Helyezze el újra vagy cserélje ki az elemeket, vagy 

akkumulátort. 
Az üzenetet nem sikerül 
továbbítani Ellenőrizze, hogy a gombot megfelelően 

megnyomta-e amikor   beszél. Helyezze el újra vagy 
cserélje ki az elemeket, vagy akkumulátort. Foglaltság  
esetén próbáljon meg egy másik csatornát. 

Nem vett üzenet Ellenőrizze, hogy a rádiók ugyanazt a csatornán és 
interferenciaszűrő kódot használják. Bizonyosodjon 
meg, hogy vétel közben nem nyomta meg a 

gombot. Helyezze el újra vagy cserélje ki az 
elemeket, vagy akkumulátort. Ha tárgyak zavarják a 
kommunikációt változtasson helyet. 
Ellenőrizze, hogy a hangerő megfelelő. vannak-e és 
amikor vétel van ne nyomja az adásgombot. 
Ellenőrizze az elemeket vagy akkumulátort. 
Akadályok, házon belüli vagy autón belüli beszéd 
zavarhatja a kommunikációt. 

Más beszédének 
áthallása vagy zaj a 
csatornán 

Váltson csatornát. 

Korlátozott hatótávolság Acél/beton építményben, épületben vagy járműben 
való használat csökkenti a hatótávolságot. Ellenőrizze a 
tiszta rálátást, hogy javítsa a vételt. Ha a rádiót a 
testhez közel hordja pl. zsebben vagy övön ez 
csökkentheti a hatótávolságot, ezért változtassa meg a 
helyét. 

Interferencia A rádiók minimum 1.5 méterre legyenek egymástól. A 
terjedési útba eső akadályok interferenciát okozhatnak.   

 
 
 
 

 
 
Műszaki adatok 
 
Megnevezés   paraméter 
Csatornaszám   8 
Kódok    38 
Működési frekvencia  446,00625. és 446,09375 
Hatótávolság   3 km-ig 
Áramellátás   3 db AA elem vagy NiCd akkumulátor 
Típus    T5512, T5522, T5532 
Adóteljesítmény (W)  0.5 ERP 
Moduláció   Fázis moduláció 
Csatornatávolság (kHz)  12,5 
Csatorna protokoll  CTCSS 
     
Élettartam*   AA**  elem NiCd akkumulátor 
5% adás; 5% vétel 
90% készenlét   30 óra   12 óra  
* átlagos 
** a jó minőségű alkaline elem.  
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Kiegészítő tartozékok 
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