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Csatorna Frekvencia Táblázat: 
 
Csatorna MHz  Csatorna MHz  Csatorna MHz 
1 446.00625  3 446.03125  5 446.05625 
2 446.01875  4 446.04375  6 446.06875 
 
 
Csatorna MHz 
7 446.08125 
8 446.09375 
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Interferencia kiküszöbölő kód táblázat: 
 
 
Kód Hz frekv. Kód Hz frekv. Kód Hz frekv. Kód Hz frekv. 
0 Letiltva 18 123.0 36 233.6 54 115 
1 67.0 19 127.3 37 241.8 55 116 
2 71.9 20 131.8 38 250.3 56 125 
3 74.4 21 136.5 39 023 57 131 
4 77.0 22 141.3 40 025 58 132 
5 79.7 23 146.2 41 026 59 134 
6 82.5 24 151.4 42 031 60 143 
7 85.4 25 156.7 43 032 61 152 
8 88.5 26 162.2 44 043 62 155 
9 91.5 27 167.9 45 047 63 156 
10 94.8 28 173.8 46 051 64 162 
11 97.4 29 179.9 47 054 65 165 
12 100.0 30 186.2 48 065 66 172 
13 103.5 31 192.8 49 071 67 174 
14 107.2 32 203.5 50 072 68 205 
15 110.9 33 210.7 51 073 69 223 
16 114.8 34 218.1 52 074 70 226 
17 118.8 35 225.7 53 114 71 243 
 
 
Kód Hz Frekv. Kód Hz Frekv. Kód Hz Frekv. 
72 244 90 412 108 627 
73 245 91 413 109 631 
74 251 92 423 110 632 
75 261 93 431 111 654 
76 263 94 432 112 662 
77 265 95 445 113 664 
78 271 96 464 114 703 
79 306 97 465 115 712 
80 311 98 466 116 723 
81 315 99 503 117 731 
82 331 100 506 118 732 
83 343 101 516 119 734 
84 346 102 532 120 743 
85 351 103 546 121 754 
86 364 104 565   
87 365 105 606   
88 371 106 612   
89 411 107 624   
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BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ                                                                ! 
 
 
FONTOS INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY HASZNÁLAT 
ÉRDEKÉBEN 
 
OLVASSA EL EZEN INFORMÁCIÓKAT, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A RÁDIÓJÁT 
 
 
A dokumentumban található információk hatályon kívül helyezik a 2001 júniusa előtt kiadott 
használati útmutatókban található általános biztonsági információkat. A rádió szélsőséges 
körülmények közötti használatát illetően kérjük nézzen utána a Közös Gyári jóváhagyási 
kézikönyv kiegészítésébe, vagy az utasítási kártyán, mely tartalmazza azon rádió modelleket, 
mely tartalmazza ezt a tulajdonságot. 
 
 
ADÁS ÉS VÉTELI ELJÁRÁS 
 
Az Ön URH rádiója tartalmaz egy rádió adót és egy rádió vevőt. Hogy továbbítson 
(beszéljen), csak nyomja meg a PTT gombot; hogy fogadjon (figyeljen), csak el kell engednie 
a PTT gombot. 
 
RÁDIÓ MŰKÖDÉS ÉS Elektromágneses Energia hatása /EME/. 
 
 
Az Ön Motorola rádióját úgy tervezték, hogy eleget tegyen a következő nemzeti és 
nemzetközi szabványoknak és irányelveknek, melyek az elektromágneses energiának 
emberekre gyakorolt hatására (EME) vonatkoznak: 
 

- Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Tanácsa, Szövetségi 
szabályozások könyve; 47 CFR, 2-es fejezet, J alfejezet 

- 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 Bizottsága, 86-os jelentés, 1986 
- Nemzetközi nem-ionizációs sugárzásvédelmi Tanács (ICNIRP), 1998 
- Egészségügyi Minisztérium (Kanada) 6-os biztonsági könyve, mely meghatározza 

a ember kitettségének határait rádiófrekvencia elektromágneses kitettségnek 
területén 3 kHz és 300 GHz között, 1999 

- Ausztráliai Kommunikációs Hatóság Rádiókommunikációs (Elektromágneses 
sugárzás – emberekre gyakorolt hatása) szabványa, 2001. 

- ANATEL, Brazil Szabályozó Hatóság, 256-os határozata (2001. április 11.), 
kiegészítő elvárások az SMR, mobiltelefon és PCS termékek hitelesítéséhez. 

 
 
 
Hogy biztosítsa az optimális rádió teljesítményt és a rádió frekvencia elektromágneses 
energiának való emberi kitettséget a fent meghatározott irányelvekben szereplő értékek 
között tartsa, mindig tartsa be a következő eljárási utasításokat: 
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URH rádió működtetése 
 
Amikor használja a rádióját, tartsa a rádiót függőleges pozícióban úgy, 
hogy a mikrofon 2.5 – 5 cm-re legyen a szájától.  
 
 
Testhez rögzített működtetés 
 
Hogy fenntartsa az FCC Rádiófrekvenciának emberre gyakorolt hatásáról szóló irányelveinek 
való megfelelést, ha adás közben a testén viseli a rádiót, mindig Motorola által elfogadott 
kapoccsal, táskával, tokkal vagy szíjjal használja ezt a terméket. Motorola által nem-
elfogadott termékek tartozékok használata esetében az RF teljesítmény hatása meghaladhatja 
az FCC irányelveit. Ha nem használ Motorola által elfogadott testen hordható tartozékot 
és nem a javasolt használati pozíciókban használja a rádiót a fej mentén telefon 
módban, vagy az arc előtt URH rádió módban, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy az 
antenna és a rádió megmarad a következő minimum távolságra a testtől adás közben: 
 
 

- Telefon vagy URH rádió mód: 2.5 cm 
 
 
 
Antenna  
 
Csak a rendelkezésre bocsátott, vagy elfogadott antennát használjon. Nem engedélyezett 
antennák, módosítások vagy kiegészítések sérülést okozhatnak a rádióban, és megsérthetik az 
FCC szabályozást. 
 
NE fogja meg az antennát, ha a rádió „HASZNÁLATBAN VAN”. Az antenna megfogása 
hatással van a hívásminőségre, és azt okozhatja, hogy a rádió magasabb energia szinten 
működik, mint az szükséges lenne. 
 
 
Elfogadott tartozékok 
 
A Motorola által elfogadott tartozékok listáját az Ön rádiója a használati útmutatójának a 
mellékletében található „tartozékok” fejezetben találhatja. 
 
 
 
ELEKTROMÁGNESES INTERFERENCIA/ÖSSZEFÉRHETŐSÉG 
 
 
MEGJEGYZÉS: Majdnem minden elektronikus eszköz hajlamos elektromágneses 
interferenciára (EMI), ha nem megfelelően van leárnyékolva, tervezve vagy másként van 
kialakítva elektromágneses összeférhetőségre.  
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Létesítmények 
 
 
Hogy elkerülje az elektromágneses interferenciát és/vagy összeférhetőségi gondokat, 
kapcsolja ki a rádióját minden olyan létesítményben, ahol a feltüntetett jelzések arra 
utasítanak. Kórházakban vagy egészségügyi létesítményekben olyan eszközöket 
használhatnak, mely érzékeny lehet RF energiára.  
 
 
Repülőgép 
 
 
Ha arra utasítják, kapcsolja ki a rádióját, ha egy repülőgép fedélzetén van. A rádió bármilyen 
használatának összhangban kell lennie a repülőgép személyzetének alkalmazandó 
utasításaival.  
 
 
Orvosi eszközök 
 
Szívritmus szabályozó 
 
Az Egészségügyi Ipar Gyártóinak Szövetségének javaslata szerint minimum 15 cm-es 
távolságot kell fenntartani a vezeték nélküli kézi rádió és a szívritmus szabályozó között. 
Ezek a javaslatok megegyeznek az Egyesült Államok Élelmiszeripari és Gyógyszeripari 
Tanácséval. 
 
 
A szívritmus szabályozóval rendelkező személyeknek: 
 
 

- MINDIG tartsa a rádiót több mint 15 cm távolságra a szívritmus szabályozójától, 
amikor a rádió BE van kapcsolva. 

- Ne hordja a rádiót a belső zsebében. 
- A szívritmus szabályozóval ellentétes fülét használja, hogy lecsökkentse az 

interferencia lehetőségét.  
- Azonnal kapcsolja KI a rádiót, ha bármilyen jel arra utal, hogy interferencia van.  

 
 
Hallókészülékek 
 
 
Néhány digitális vezeték nélküli rádió zavarhat néhány hallókészüléket. Ilyen jellegű 
interferencia esetében esetleg konzultálni kíván a hallókészülékének gyártójával, hogy 
kidolgozzák az alternatívákat. 
 
 
Egyéb orvosi készülék 
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Amennyiben bármilyen egyéb személyes orvosi készüléket használ, konzultáljon a készülék 
gyártójával, hogy meghatározzák, megfelelően le van-e árnyékolva RF energia ellen. Az 
orvosa valószínűleg segíteni tud ezen információk megszerzésében.  
 
 
 
ÁLTALÁNOS ÉS BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK 
 
Vezetés közbeni használat 
 
 
Nézzen utána a rádiók használatára vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak azon a 
területen ahol vezet. Mindig tartsa be őket.  
 
Vezetés közbeni rádió használat során: 
 

- Teljes figyelmét a vezetésre és az útra fordítsa. 
- Teljesen kéz nélküli használatot alkalmazzon, ha lehetséges 
- Húzódjon le az útról és parkoljon le, mielőtt lebonyolít vagy válaszol egy hívásra, 

ha az út-, és forgalmi viszonyok megkívánják. 
 
 
 
MŰKÖDTETÉSI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
 
LÉGZSÁKKAL FELSZERELT AUTÓK ESETÉBEN 
 
 
Ne helyezze a hordozható rádiót a légzsák területére, vagy a légzsák felfújódási területre. A 
légzsákok nagy erővel fújódnak fel. Ha a hordozható rádió a légzsák felfújódási területen van 
és a légzsák felfújódik, a rádiót kilőheti nagy erővel és súlyos sérüléseket okozhat a jármű 
utasainak.  
 
 
POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET 
 
Kapcsolja ki a rádióját, mielőtt olyan területre lép be, mely potenciálisan robbanásveszélyes 
környezet, kivéve akkor, ha olyan rádió típus, melyet kifejezetten ilyen területen való 
használatra képeztek ki, mint „Gyújtószikra mentes” készülék (mint pl.: Factory Mutual (US 
standard), CSA, UL, vagy CENELEC). Ne távolítsa el, szerelje be vagy töltse az 
akkumulátort ilyen területen. Potenciálisan robbanásveszélyes területen a szikrák robbanást 
vagy tüzet okozhatnak, mely súlyos testi sérülést vagy még halált is eredményezhet.  
 
 
MEGJEGYZÉS: A fent említett potenciálisan robbanásveszélyes környezetek magukba 
foglalják az üzemanyag töltőállomásokat, mint például a hajók fedélzet alatti részét, 
üzemanyag vagy vegyi szállító vagy tároló létesítményeket, olyan területeket, melyekben a 
levegő vegyi anyagokat vagy szemcséket tartalmaz, mint például gabona, por vagy fémpor és 
minden olyan területet, ahol rendes körülmények között arra utasítják, hogy állítsa le a 
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járműve motorját. A potenciálisan robbanásveszélyes területeket általában, de nem mindig 
jelölik.  
 
 
GYÚJTÓSZERKEZET (blasting cap) ÉS TERÜLETE 
 
Hogy elkerülje a lehetséges interferenciát gyújtószerkezet közelében, kapcsolja ki a rádióját, 
ha elektromos gyújtószerkezet közelében van, gyújtási területen, vagy olyan területen, ahol a 
következő van feltüntetve: „kapcsolja ki URH rádióját. Tartsa be az összes jelet és utasítást. 
 
 
MŰKÖDTETÉSI VESZÉLYEK 
 
 
ANTENNA 
 
Ne használjon olyan hordozható rádiót, amelyiknek sérült az antennája. Ha a sérült antenna a 
bőrhöz ér, kisebb égési sérülést okozhat.  
 
 
AKKUMULÁTOR 
 
Minden akkumulátor vagyonkárosodást és/vagy testi sérülést okozhat, úgy, mint égési sérülés, 
ha vezetőképes anyag, mint például ékszer, kulcs vagy fűzött lánc hozzáér az érintkezőkhöz. 
A vezetőképes anyag egy elektromos áramkört zárhat le (rövidzárlat) és felforrósodhat. 
Fordítson nagy óvatosságot a töltött akkumulátorok kezelésre, különösen, ha zsebbe, zacskóba 
vagy dobozba teszi egyéb fém tárgyakkal együtt.  
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TÖLTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
 
Mielőtt használná az akkumulátor töltőt, olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést: 
 

1. Az akkumulátoron 
2. Az akkumulátortöltőn és, 
3. Az akkumulátort használó rádión. 

 
 
Figyelem: Hogy csökkentse a sérülés kockázatát, csak (E)NTN8971-es vagy (E)NNTN4190-
es újratölthető akkumulátorokat töltsön. Egyéb típusú akkumulátorok szétrobbanhatnak, 
személyi sérülést és károkat okozva.  
 
 
MEGSZÍVLENDŐ UTASÍTÁSOK 
 
 

1. Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak 
 

2. Ne működtesse a töltőt, ha erős lökés érte, vagy leesett, vagy bármilyen módon 
megsérült. 

 
3. Ne szerelje újra össze a töltőt, ha erős lökés érte, vagy leesett, vagy bármilyen 

módon megsérült. 
 

4. A cserélje ki a váltóáram kábelt vagy dugót, melyet az egységhez kapott. Ha a 
dugó nem passzol a váltóáram konnektorba, szereltessen be megfelelő kimenetet 
képzett villanyszerelővel. Nem megfelelő körülmények áramütést kockázatát 
eredményezhetik. 

 
5. Hogy csökkentsük a dugó és a kábel sérülésének kockázatát, a dugóval húzza ki a 

váltóáram kimenetből, ahelyett, hogy a kábellel húzná ki.  
 

6. Hogy csökkentse az áramütés kockázatát, húzza ki a töltőt a váltóáram kimenetből, 
mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkálathoz hozzákezdene.  

 
7. Olyan kiegészítő használata, melyet nem a Motorola adott el vagy javasolt, tüzet, 

áramütést vagy személyi sérülést okozhat. 
 

8. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábel úgy van elhelyezve, hogy nem lépnek rá, 
nem tekeredik, vagy nincs kitéve sérülésnek vagy nyomásnak. 

 
9. Ne használjon hosszabbító kábelt, csak ha nagyon szükséges. Nem megfelelő 

hosszabbító kábel használata tűz és/vagy áramütés kockázatát eredményezheti. Ha 
szükséges hosszabbító kábelt használni, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy: 

 
- Ugyanaz a szám van a hosszabbító kábel dugóján, ugyanaz a méret és alak, mint a 

töltő dugója. 
- A hosszabbító kábel megfelelően van drótozva és jó elektromos állapotban van.  
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- A kábel mérete 18 AWG (1mm2) legfeljebb 30 m-es hosszúságú kábel esetében és 
16 AWG (1.3mm2)legfeljebb 45 m-es hosszúságú kábel esetében.  

 
10. A töltő energiaellátó kábelét nem lehet kicserélni. Ha a kábel megsérül, hívja a 

Motorola termékszolgálatot: 
 
Egyesült Királyság: 01256 484100 
 
Egyesült Királyságon kívül: +44 1256 484100 
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AZ ÖN ÚJ RÁDIÓJA 
 
 
A Motorola XTN446 URH rádió PMR446 frekvencián üzemel, és bármelyik országban lehet 
használni, ahol a PMR446-os frekvencia engedélyezve van, az alkalmazandó 
szabályozásoktól függően.  
 
Az alábbi utasításokat a belső borítón lévő ábrákon és táblázatokon követheti nyomon.  
 
 
Akkumulátor 
 
A rádióját Nikkel-Fém Hibrid (NiMH) újratölthető akkumulátor vagy 4 db ceruzaelem 
működteti. Az akkumulátor élettartamát tekintve kérjük nézzen utána a 13. oldalon további 
információért. 
 
 
Hogyan helyezze be a NiMH akkumulátort 
 
 

1. Csúsztassa el a bordázott reteszt az akkumulátor ajtótól a rádió alján az érintkezők 
felé.  

2. Csúsztassa el az akkumulátor ajtót a rádió alja felé és távolítsa el.  
3. Helyezze az akkumulátort az akkumulátor rekeszbe a Motorola lógóval felfelé és 

az akkumulátor érintkezővel a rádió alja felé.  
B 

4. Határozottan nyomja felfelé az akkumulátort az akkumulátor rekeszbe. 
5. Csúsztassa és pattintsa vissza az akkumulátor ajtót a helyére.  

 
 
Hogyan helyezze be a ceruza elemeket 
 
Vigyázat! 
 
 
Ez a terméket CSAK megfelelő Motorola újratölthető készlettel (NTN8971 vagy 
NNTN4190) vagy tartós ceruzaelemekkel javasolt használni. Egyéb AA cellák (mint 
például NiMH vagy NiCd) nem megfelelőek, és termék károsodás vagy személyi sérülés 
következhet be olyan nemkívánt esetben, ha a folyamatos rövidzárlat lép fel a töltő 
érintkezőben, mely az egység alján található. 
 

1. Távolítsa el az akkumulátor ajtót. 
2. Helyezze be a 4 db ceruza elemet, megbizonyosodva, hogy a megfelelő töltés a 

megfelelő helyre került 
3. Csúsztassa és pattintsa vissza az akkumulátor ajtót a helyére. 
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Hogyan töltse fel az NiMH akkumulátort a gyorstöltővel (IXPN4000 vagy IXPN4001) 
 
 
Az NiMH akkumulátort lehet tölteni míg a rádióban van, de önmagában is. Hogy 
maximálisan kihasználhassuk az akkumulátort, töltse egész éjjel (16 óra), mielőtt először 
használná. A további töltések legfeljebb 3 óra töltési időt igényelnek.  
 
 C 1. Dugja be az energiaellátó kábelt a töltőbe. 

2. Dugja be az energialellátó kábelt a váltóáram kimenetbe. 
3. Helyezze a rádiót (az akkumulátorra együtt) vagy az NiMH akkumulátort 

önmagában a zsebbe. 
D 

 
 
Megjegyzés: A töltési idő megnőhet, és az akkumulátor mérő nem mutathat pontos adatot, 
ha a rádiót bekapcsolva hagyják töltés közben.  
 
 
Töltő jelzőfények 
 

Piros:   Gyorstöltő mód (legfeljebb 2 óra) 
Villogó zöld:  Csepptöltő mód, gyorstöltés után (1 óra) 
Zöld:   Töltés kész 
Villogó piros A töltő arra vár, hogy az akkumulátor feszültség/hőmérséklet az 

engedélyezett gyorstöltési értékek között legyen. 
Nincs jelzés A rádió vagy a az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve a 

töltőrekeszbe. 
 

Megjegyzés: Ha észreveszi, hogy a LED pirosan villog több mint egy percig, az 
akkumulátor hibás és ki kell cserélni. 

 
 
Hogyan helyezzük fel és távolítsuk el a forgó övtokot.  
 
Az Ön rádióját forgó övtokkal együtt kapja meg, melyet nem kell eltávolítani, mielőtt a rádiót 
a gyors vagy a többmódú töltőbe helyezi. 
 

1. A tok felhelyezése: csúsztassa a rádió először a tokba és pattintsa a kapcsot a tok 
tetején a rádió levő helyéhez. 

 

E 

2. Tok eltávolítása a rádióról: nyomja hátra a tok tetejét addig, míg a kapocs elválik a 
rádiótól és kicsúszik a rádióból. 
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MIELŐTT BESZÉLHETNE 
 
Mindenképpen olvassa el ezt a kézikönyvet körültekintően 
 
Csatornák és kódok 
 
Az Ön rádiójának 8 csatornája, 121 interferencia kiküszöbölő kódja (IE kód – 38 hang PL kód 
és 43 digitális PL kód – Lásd belső borító) és 3 beszédrejtjelező kód (VS kód). Mindig 
előfordulhat áthallás vagy interferencia másokkal a rádió használata során, de a csatorna/kód 
kombinációk nagy száma segít ennek csökkentésére. 
 
Megjegyzés: Ha egy csoportban van és egymással akarnak beszélni, mindegyik rádiót 

ugyanazon a csatornára, IE kódra és VS kódra kell beállítani. Ha interferenciát 
tapasztal és csatornát és kódokat kell váltani, bizonyosodjon meg róla, hogy 
minden rádión megváltoztatják a beállításokat. Lásd  a továbbiakban. 

 
 
Hogyan kapcsolja rádióját ki és be 
 
 

1. Csavarja el a  gombot az óra járásával megegyezően amíg kattanást nem hall 
és állítsa be a hangerőt megfelelő szintre. A LED először pirosan fog villogni, a 
kijelző rövid ideig minden LCD szegmenset mutat és egy megkülönböztethető 
jelzés lesz hallható (kivéve, ha a figyelmeztető hangokat letiltották). 

1

2 

2. Hogy kikapcsolja a rádióját, csavarja a  gombot az óra járásával ellentétesen, 
amíg kattanást nem hall.  

A 

3. A bal felső sarokban levő LED minden három másodpercben felvillan, ha a rádió 
be van kapcsolva.  

 
 
Vigyázat: Ne tartsa a rádiót, vagy egy audio tartozékot túl közel a füléhez, amikor a hangerő 

magasra van állítva. Ez halláskárosodást okozhat. 
 
 
Akkumulátor töltöttség mérő 
 
Az akkumulátor töltöttség mérő a kijelző bal felső sarkában azt jelzi, mennyi töltöttség van 
még az akkumulátorban. 
 
Akku típus 3 egység 2 egység 1 egység villog 

 

 
NiMH 100%-85% 85%-25% 25%-10% Utolsó 10% 
Tartós 
ceruzaelemek 

100%-70% 70%-40% 40%-10% Utolsó 10% 
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Megjegyzés: Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt hosszú időre tárolja a rádióját. Az 
akkumulátorok korrodálnak az idő folyamán, és maradandó károkat 
okozhatnak a rádiójában.  

 
 
Rádiófigyelő és jelerősség jelző 
 
A rádió etikett szerint javasolt ellenőrizni a csatorna aktivitás átvitel előtt, megbizonyosodván, 
hogy nem szakít félbe másokat, akik már használják a csatorát. 
 
 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a  jel meg nem jelenik a 
kijelzőn és a rádió elején levő LED el nem kezd villogni, másodpercenként.  

 

2. A  ikon alatt van egy szám, mely a bejövő jelek erősségét mutatja  
(leggyengébb) és  (legerősebb) között. Statikus hangot fog hallani, ha a csatorna 
alkalmas használatra.  

8 

 
 
Hogyan beszéljünk másokkal 
 

1. Ellenőrizze a csatorna aktivitást a fentiek szerint.  
2. A tisztaság maximalizálása érdekében, tartsa a rádiót 5-7.5 cm-re a szájától.  

3. Nyomja meg a  gombot és beszéljen bele a rádióba. A piros LED folyamatosan 
égni fog adás közben.  

4. Hogy üzenetet fogadjon, engedje el a  gombot.  

3 

 
 
 

 PROGRAMOZÓ MÓD 
 
 
Az Ön rádiójának külön programozó módja van, hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy 
megváltoztassa azon tulajdonság beállításokat, melyekre nincs szüksége gyakran. Öt 
tulajdonság beállítás van, melyet megváltoztathat ebben a menüben.  
 

1. Hogy kiválassza a Programozó módot, kapcsolja be a rádiót, miközben lenyomva 

tartja a  és a  gombot három másodpercig. A rádió ki fog bocsátani egy 
rövid hangsorozatot és a  ikon látható lesz a kijelző bal oldalán.  

2. Ha befejezte a programozást, nyomja meg a  gombot kettő másodpercig, hogy 
kilépjen a -ból.  
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A. Csatornák 
 

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza a kialakítani kívánt csatornát. 
 
 

7/10 

 
B. Interferencia kiküszöbölő kód 

 
1. Válassza ki a csatornát, amelyiken meg akarja változtatni az IE kódot.  

 

2. Nyomja meg a  gombot egyszer – az IE kód villogni kezd.  
 

 

 
 

 
Ez
ug
kó
 

 

 

 

 
 

 

 

4

 

5

3. A  vagy a gombok használatával válassza ki a szükséges kódot. (a  kód 
letiltja az IE kódot a csatornára, melyet úgy is hívnak, hogy „zajzár mód”).  

4. Nyomja meg a  gombot röviden, hogy kilépjen a menüből, vagy kettő 
másodpercig, hogy kilépjen a -ból.  

C. Hang rejtjelező kódok 

 a tulajdonság lehetővé tesz további bizalmasságot. Bárki, aki ugyanazon a csatornán 
yanazzal az IE kóddal hallgat, torzított beszédet fog hallani, hacsak nincs meg neki az a VS 
d, mely megegyezik az Önével. 

1. Válassza ki azt a csatornát, melyen be akarja állítani a VS kódot.  

2. Nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn a 
csatorna szám mellett.  

3. A  vagy a gombok használatával válassza ki a szükséges kódot. (a  kód 
letiltja a VS kódokat a csatornára). 

4. Nyomja meg a  gombot röviden, hogy kilépjen a menüből, vagy kettő 
másodpercig, hogy kilépjen a -ból. 

D. Manager zár 

Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy letiltsa a csatorna, menü és szkenn funkciók 

megváltoztatását. A , a  és a rádiófigyelő módok használhatóak. Ellentétben a 

billentyűzárral, ezt a tulajdonságot nem lehet feloldani a  gombbal.  
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1. Addig nyomja a  gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn. 

2. Használja a  vagy a  gombokat, hogy kiválassza a -t (aktiválni) vagy a 

-t (deaktiválni). A  ikonlátható marad a kijelzőn, amíg a  van kiválasztva.  
 
 

E. Csatorna hozzárendelése előre beállított gombokhoz 
 
 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy a  gombot, amíg a rádió sípol, 
hogy visszaigazolja a hozzárendelést.  6/9 
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TULAJDONSÁGOK (NORMÁL MÓD) 
 
Hogyan váltsunk csatornát 
 
 

Használja a  vagy a  gombokat, hogy kiválassza a kívánt csatornát. 
 

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával arra váltja a csatornát, amit előzőleg 
hozzárendeltek az előzőleg beállított gombhoz.  
 
 
Hívóhangok 
 
Az Ön rádiója hívóhangokat is tud továbbítani más rádióknak a csoportban, így Ön 
értesítheti őket, hogy beszélni kíván. Ha a hívóhang be van állítva, nyomja meg a 

gombot, hogy továbbítsa a hívóhangot a többieknek. Három egyéni hívóhangból 
választhat, vagy azt is választhatja, hogy a hívóhangok ki legyenek kapcsolva.  
 

1. Hogy beállítsa a hívóhangokat, nyomja meg a  gombot addig, míg a -t nem 
mutatja a kijelző.  

2. Válasszon a lehetséges három hívóhangból. Ha a -t választja, akkor a hívóhangok ki 
lesznek kapcsolva.  

3. Nyomja röviden a  gombot, hogy kilépjen.  
 
 
Kéz nélküli használat (VOX) 
 
 

Ez a tulajdonság lehetővé teszi az Ön számára, hogy aktiválja a rádió adót a hangjával a  
gomb megnyomása helyett. Használhatja a rádiót önmagában, kéz nélküli módban, vagy 
Motorola által engedélyezet opcionális audio tartozékkal.  
 
Megjegyzés: Ha rádió tartozékot használ a rádiójával, javasoljuk, hogy a hangerősséget 

tartsa a kényelmes szinten. Mielőtt a tartozékot a fejére vagy a fülébe helyezi, 
tekerje le a hangerősséget.  

 
 
Hogyan használhatja a VOX tulajdonságot tartozék nélkül 
 

1. Kapcsolja be a rádiót úgy, hogy közbe nyomja a  gombot.  ikon fog 
megjelenni a kijelzőn, mely azt jelzi, hogy a VOX mód aktív.  

2. Hogy adjon, csak beszéljen bele a mikrofonba. Hogy fogadjon, hagyja abba a 
beszédet.  
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3. Hogy kilépjen a kéz nélküli használati módból ideiglenesen, röviden nyomja meg 

a  gombot. A  ikon villogni fog.  

4. Röviden nyomja meg a  gombot, hogy visszalépjen a kéz nélküli módba. 
 
 
Hogyan használja a VOX módot tartozékkal 
 
 

1. Kapcsolja ki a rádiót. 
2. Nyissa ki a tartozék fedelet és dugja bele az audio tartozékot a tartozék aljzatba.  

3. Kapcsolja be a rádiót. A  ikon meg fog jelenni a kijelzőn, jelezvén, hogy a 

VOX mód aktív. Ha a  ikon villog, akkor a VOX módot letiltották az 

Érzékenység menüben (lásd lejjebb – beállítások megváltoztatása  vagy    

-ra , a VOX mód engedélyezése miatt). 
4. Hogy adjon, beszéljen bele a tartozék mikrofonjába, hogy fogadjon, hagyja abba a 

beszélést.  

5. Hogy kilépjen a kéz nélküli módból, nyoma meg a  gombot.  
 
 
Megjegyzés: Egy rövid csúszás lesz, beszéd kezdete és a rádió adásának kezdete között, és 

egy nagyobb csúszás a beszéd befejezése és a rádió fogadóképessége között, 
hogy lehetővé tegye a beszédszünetet.  

 
 
Mikrofon és VOX érzékenység 
 
A rádiója mikrofonjának és a VOX-nak az érzékenységét beállíthatja, hogy hozzáigazíthassa 
hangos vagy csendes környezethez, vagy olyan felhasználókhoz, akik hangosan vagy halkan 
beszélnek.  
 
 

1. Az érzékenység megváltoztatásához nyomja meg a  gombot kétszer (a nagy 

beállítási szám villogni fog és a kijelzőn megjelenik a  ikon és az érzékenységi 
szint, melyet beállít: 

 

 - mikrofon erősítés 

  - VOX audio tartozékkal 
  - VOX audio tartozék nélkül.  

 

2. Használja a  vagy a  gombokat, hogy válasszon a három érzékenységi 
beállításból: 
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 Ha hangosan beszél, vagy zajos környezetben van. 

 A legtöbb alkalmazásnak megfelel. 

 Ha halkan beszél, vagy csendes környezetben van. 
 

Hogy megszüntesse a VOX módot (csak az audio tartozékos VOX módot) válassza a -t. 
 
 
Szkenn 
 
Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy megjelenítsen más csatornákat. Ha a rádió aktivitást 
észlel, abbahagyja a szkennelést és ráhangolódik a csatornára. Ez lehetővé teszi az Ön 
számára, hogy hallgasson, beszéljen a személyhez anélkül, hogy csatornát váltana.  
 
Amikor aktiválja a szkennt, mind a 8 csatornán keresni fog azokkal az IE kódokkal, melyeket 
a csatornákhoz választott. Ha IE kódok nélkül akar szkennelni (zajzár szkenn), olyan 

csatornán szkenneljen, ahol az IE kód -ra van beállítva. Beprogramozhatja a rádióját, hogy 
csak bizonyos csatornákat szkenneljen úgy, hogy a szkenn listában a többi csatornát 
kikapcsolja.  
 
 

1. Hogy elkezdje a szkennelést, röviden nyomja meg a  gombot. A  ikon 
megjelenik a kijelzőn, és a nagy csatorna számot elkezdi átfejteni a csatornákon. 

2. Amikor csatorna aktivitást észlel, a szkennelést felfüggeszti, és a kijelzőn 
megjelenik a csatorna száma és az IE kódja.  

3. A  gomb megnyomásával beszélhet az új csatornán és IE kódon levő emberrel.  
4. A szkennelés folytatódik, miután 5 másodpercig inaktivitás volt a csatornán. 

5. Ha megnyomja a  gombot, miközben a rádió szkennel, a rádió azon a csatornán 
fog adni, melyet a szkenn mód bekapcsolása előtt állítottak be.  

6. Hogy abbahagyja a szkennelést, röviden nyomja meg a  gombot.  
 
 
Szkenn továbbhaladás 
 
Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy „ugorjon” csatornát a szkennelés alatt, így folytatni 
tudja az aktív csatornák keresését. Ha a rádió megáll egy aktív csatornán a szkennelés alatt, 

nyomja meg a  gombot és folytassa a szkennelést.  
 
Felesleges csatorna törlése 
 
Ez a tulajdonság ideiglenesen töröl minden ’felesleges’ csatornát a szkenn listából. Ha a rádió 

megáll egy nem szükséges csatornán a szkennelés során, nyomja meg a  gombot, hogy 
ideiglenes eltávolítsa a csatornát a szkenn listáról. A csatorna visszakerül a szkenn listába, ha 
kilép a szkennből.  
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A szkenn lista megváltoztatása 
 

1. Nyomja meg a  gombot addig, míg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn. A 

csatorna szám villogni fog, és az IE kód száma helyén villogó  vagy  lesz.  

2. Használja a  vagy a  gombokat, hogy kiválassza a kívánt csatornát. 

3. Használja a  gombot, hogy kiválassza,  hozzáadja a csatornát a szkenn 
listához, vagy  eltávolítja onnan. 

4. Nyomja meg röviden a gombot, hogy kilépjen. 
 
 
Billentyűzár 
 
 
Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy letiltsa a billentyűzetet, ugyanúgy mint a Manager zár, 
de a billentyűzetet sokkal könnyebben lehet lezárni vagy kinyitni.  
 

Hogy lezárja, vagy megnyissa a billentyűzetet, nyomja meg és tartsa lenn a  gombot 
három másodpercig. A rádió egy rövid hangsorozatot fog kiadni és a  ikon meg fog jelenni 
vagy el fog tűnni a kijelzőn. 
 
 
Adás vége hang 
 
Ha engedélyezve van, a rádiója egyéni hangot fog kiadni az adás végeztével, és a rádió 
helyben is kiad egy hangot.  
 

Hogy engedélyezze, vagy letiltsa a hívás vége hangot, nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot, miközben bekapcsolja a rádiót.  
 
 
Billentyű hangok 
 
Bármikor, ha megnyom egy gombot, a rádió bip hangot ad ki visszaigazolásként, kivéve ha ez 
a tulajdonság ki van kapcsolva. 
 

Hogy engedélyezze vagy letiltsa a billentyű hangokat, nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot, miközben bekapcsolja a rádióját. Ez a tulajdonság az adás végi hangok és a hívás 
hangok helyi hangzását is vezérli, habár ezeket a hangokat még mindig továbbítja.  
 
 
Gyári beállítások visszaállítása 
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A rádió bekapcsolásakor tartsa lenyomva a  és a  gombokat három másodpercig. A 
rádió egy rövid hangsorozatot fog kibocsátani, és a gyári beállítások visszaállnak.  
 
 
Klónozás 
 
A klónozás tulajdonság többegységes töltővel (MUC – Multi Unit Charger) érhető el 
IXPN4002 (Egyesült Királyság – 3-pin változat) vagy az IXPN4003 (Európa – 2-pin 
változat). Ez lehetővé teszi a rádió beállításainak átmásolását másik rádióba. Kérjük olvassa el 
a MUC-hez rendelkezésre bocsátott kézikönyvet. 
 
 
Háttérvilágítás 
 
A rádiójának van háttérvilágítása. Ahogy bekapcsolja a rádiót és megnyomja bármelyik 

gombot, eltekintve a és a gombtól, a kijelző kivilágosodik fog körülbelül négy 
másodpercig. 
 
 
Időtúllépés időzítő 
 

A rádió figyelmeztető hangot fog kibocsátani és leállítja az átvitelt ha a  gomb több mint 
60 másodperce folyamatosan le van nyomva vagy a VOX átvitel több mint 60 másodperce 
aktív folyamatosan.  
 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 
Beszéd hatótávolság 
 
 
Az XTN446-os rádiókat úgy tervezték, hogy maximalizálják a teljesítményt és javítsa az 
átviteli hatótávolságot a területen. Javasolt, hogy ne használják a rádiókat egymástól 1.5 m 
távolságon belül, hogy elkerüljék az interferenciát.  
 
A beszéd hatótávolság a tereptől függ. Hatással vannak rá a szilárd épületek, a sűrű lombozat 
és az épületen vagy járművön belüli használat.  
 
 

 
Optimális hatótávolság         Közepes hatótávolság      Minimális hatótávolság 
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Optimális a hatótávolság lakásban, nyílt területen 5 km-es lefedettségig. Közepes a 
hatótávolság, ha épületek és fák vannak az útban. Minimális a hatótávolság, ha sűrű lombozat 
és hegyek akadályozzák a kommunikációs csatornát. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Probléma Megoldás 
Nincs energia Újrapozicionálja vagy cserélje ki a ceruzaelemeket. Töltse újra fel, vagy helyezze újra be a 

NiMH akkumulátort. 
 

Üzenetet nem 
továbbítja Bizonyosodjon meg róla, hogy teljesen lenyomja a  gombot adáskor. Elemek újra 

pozicionálása és/vagy kicserélése. 
 

Üzenetet nem 
fogad 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a rádiók ugyanarra a csatornára és IE és VS kódra vannak 

beállítva. Bizonyosodjon meg róla, hogy a  gomb nincs véletlenül megnyomva. 
Elemek újra pozicionálása és/vagy kicserélése. Az akadályok, épületen vagy járművön 
belüli működtetés zavarhatja a kommunikációt. Változtassa meg pozícióját. Ellenőrizzek, 
hogy a hangerő fel van-e csavarva.  
 

Üzenetet kódolva 
van 

A VS kód beállítás nem egyezik meg a többi rádióéval; minden rádiót ugyanarra a kódra 
kell beállítani.  
 

Más beszélgetést 
vagy zajt hall a 
csatornán 

Bizonyosodjon meg róla, hogy az Interferencia Kiküszöbölő kód be van-e állítva (az aktív 
beállítások 1-121 között vannak). A megosztott csatorna vagy Interferencia Kiküszöbölő 
kód használatban lehet, ez esetben próbáljon ki egy másikat. 
 

Korlátozott 
beszélgetési 
hatótávolság 

Acél/beton épületek, sűrű lombozat és épületen vagy járművön belüli használat csökkenti a 
hatótávolságot, ellenőrizze a tiszta látótávolságot a jó átvitel érdekében. A rádió testhez 
közeli hordása, mint például zseb, vagy övcsat csökkenti a rádió hatótávolságát, helyezze át 
a rádiót. 
 

Erős statikus zaj 
vagy interferencia 

A rádiók túl közel vannak egymáshoz. A rádióknak legalább 1.5 méterre kell lenniük 
egymástól, növelje a távolságot. A rádiók túl messze vannak egymástól. Az akadályok 
zavarhatják az adást. A beszélgetési hatótávolság legalább 3 km tiszta, akadályoktól mentes 
környezetben.  
 

Nem tud csatornát 
váltani 
 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a rádió fel van oldva. 

Alacsony 
akkumulátor 
töltöttség 
 

Töltse fel újra a NiMH akkumulátort, vagy cserélje ki a ceruzaelemeket. Szélsőséges 
működési hőmérséklet kihatással lehet az akkumulátor és az elemek élettartamára.  

Billentyűzet le van 
zárva Oldja fel a billentyűzetet a  gomb három másodperces lenyomásával. Bizonyosodjon 

meg, hogy a manager zár fel van oldva. 
 

Nem tudja a VOX 
módot aktiválni 
 

A mód nincs beállítva és bekapcsolva. Az érzékenység -ra van állítva 

Motorola 
termékszolgálat 
 

Ha a rádió még mindig nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba az vásárlási hellyel 
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Műszaki adatok 
 
Leírás Műszaki adatok 
Csatorna 8 
Kódok 121 
Működési frekvencia 446.00625 – 446.09375 MHz 
Beszéd hatótávolság 5 km-ig 
Energiaforrás 4 db ceruzaelem vagy NiMH akkumulátor 
Akkumulátor élettartam*: Ceruzaelem** NiMH 
5% adás, 5% vétel és 90% 
készenlét 

36 óra 24 óra 

Beszéd időtartam 6.5 óra 5 óra 
Készenlét 64 óra 40 óra 
 
* jellemző 
** kiváló minőségű tartós elem esetén 
 
 
 
Jótállási információ 
 
A Motorola jótáll Önnek, az eredeti vásárlónak a Személyi Kommunikátorért és az összes 
tartozékért, melyet egy hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt. A kiskereskedőnek vagy 
disztributornak (a „termékek”) meg kell felelnie az alkalmazandó Motorola előírásoknak a 
gyártás időpontjában, a jótállás egy [1] évig fennáll a Termék(ek) vásárlásának időpontjától 
számítva (jótállási időtartam). 
 
Értesítenie kell a Motorolát az alkalmazandó az alkalmazandó előírások betartásának 
hiányáról bármely termékre vonatkozóan kettő (2) hónappal azt követően, hogy az anyagban, 
szaktudásban, vagy megfelelőségben felfedezte a hiányosságot és bármilyen ilyen esetben 
nem haladja meg a jótállási időtartamot, és bemutatja a Terméket a Motorola szolgálatnak 
vagy a disztributornak. A Motorola nem kötelezhető semmilyen termékkel kapcsolatban, 
amelyet nem közvetlenül a Motorlának mutattak be.  
 
 
A Motorola hívóközpontok listáját tartalmazza ez a kézikönyv. 
 
A jótállási időtartam alatt a Motorola a saját belátása szerint és extra költség nélkül kizárólag 
az Ön érdekében megjavítja vagy kicseréli a termékét, mely nem tartozik bele a jótállásba; 
vagy ennek hiányában visszafizeti a termék árát csökkentve, figyelembe véve a szállítástól 
számított használatot. Ez a jótállás a Jótállási Időtartammal együtt lejár.  
 
Ez a teljes és kizárólagos jótállás a Motorola Személyi Kommunikátorhoz és tartozékaihoz, és 
helyettesíti bármely más jótállást, feltételt és körülményt akár közvetlen akár közvetett. 
 
Ha nem fogyasztóként vásárolja a terméket, a Motorola visszautasít minden egyéb jótállást, 
feltételt, körülményt akár közvetlen akár közvetett, mint például a célnak való megfelelőség, 
vagy elégséges minőség.  
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Semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Motorola a vásárlási értéket meghaladó sérülésért, 
vagy bármilyen előre nem látható különleges vagy következetes sérülésért* a Termék 
alkalmatlanságából agy használatából adódóan, teljes mértékig visszautasítja törvény által.  
 
Ez a jótállás nem befolyásol semmilyen törvényen alapuló jogot, mellyel a vásárló 
rendelkezik, mint például az elégséges minőség jótállás és a célnak való megfelelést, 
ugyanazon típusú termék használata általában normális körülmények között, és semmilyen 
jogot a Termék eladójával szemben, mely az eladásból vagy az adásvételi szerződésből 
adódik.  
 
(*) beleértve korlátozás nélkül a használatkiesést, időkiesést, kényelmetlenséget, 
kereskedelmi veszteséget, profit vagy megtakarítás kiesést. 
 
 
Hogyan veheti igénybe a jótállási szolgáltatást 
 
 
A legtöbb esetben az a hivatalos Motorola kiskereskedő biztosítja a jótállási igényeket 
és/vagy biztosítja a jótállási szolgáltatást, mely eladta Önnek a Motorola személyi 
kommunikátort és az eredeti tartozékokat.  
Illetve, további információért, hogy hogyan juthat hozzá a jótállási szolgáltatáshoz kérjük 
lépjen kapcsolatba a Motorola hívóközponttal azon a telefonszámon, melyet az országa 
mellett talál. 
 
Hogy igényelhesse a jótállási szolgáltatást, vissza kell juttatnia Személyes Kommunikátorát a 
Motorolához vagy a disztributurhoz. A terméket szintén el kell látni egy címkével, melyen az 
Ön neve, címe, telefonszáma és a probléma részletezése található. 
 
Annak érdekében, hogy jótállási szolgáltatásban részesülhessen, fel kell mutatnia a vásárlási 
nyugtát, vagy egy elfogadható helyettesítő bizonyítékát a vásárlásnak a vásárlási dátummal 
ellátva. A Személyi Kommunikátoron tisztán olvashatóan szerepelnie kell a sorozatszámnak. 
Ezen információt tartalmazza a Termék. 
 
 
Feltételek 
 
Ez a jótállás nem érvényes, ha a típus vagy sorozatszámot a terméken megváltoztatták, 
kitörölték, eltávolították, vagy olvashatatlanná tették.  
A Motorola fenntartja a jogot, hogy visszautasítson minden ingyenes jótállási szolgáltatást, ha 
az igényelt dokumentumokat nem tudják rendelkezésre bocsátani, vagy ha az információ nem 
teljes, olvashatatlan vagy nem egyezik a gyári feljegyzésekkel. 
 
A javítás a Motorola döntése szerint magába foglalhatja az alkatrészek vagy borítólapok 
cseréjét funkcionálisan egyenértékű, helyreállított vagy új alkatrészekkel vagy borítólapokkal. 
A kicserélt alkatrészek, tartozékok, akkumulátorok vagy borítólapok garanciálisak, az eredeti 
jótállási időtartam erejéig. A jótállási időtartam nem hosszabbítható meg. Minden eredeti 
tartozék, akkumulátor, alkatrész és Személyi Kommunikátor felszerelés, melyet kicseréltek, a 
Motorola tulajdona lesz. A Motorola nem garantálja a beszerelést, karbantartást, vagy termék, 
tartozék, akkumulátor vagy alkatrész szolgáltatást.  
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A Motorola semmilyen módon nem tehető felelőssé bármilyen problémáért vagy 
károsodásért, melyet nem Motorola által rendelkezésre bocsátott segédeszközök okoztak, és 
melyeket a Termékhez kapcsolva vagy a Termékkel kapcsolatban, vagy a Motorola eszköz 
működtetése során bármilyen segédeszközzel kapcsolatban használtak. Bármilyen ilyen 
eszköz kikerül a jótállás alól.  
 
Ha a terméket nem Motorola által rendelkezésre bocsátott segéd vagy külső eszközzel együtt 
használja, a Motorola nem garantálja a Termék/külső eszköz kombinációt és a Motorola nem 
méltányol semmilyen jótállási igényt, ahol a termék ilyen kombinációban van használva és a 
Motorola véleménye szerint semmilyen hiba nincs a Termékben. A Motorola kifejezetten 
visszautasít minden felelősséget bármilyen károsodásért minden körülmény között a Motorola 
eszközök esetében, mely a Személyi Kommunikátor, tartozékok és külső eszközök 
használatával kapcsolatos (néhány példa: akkumulátor, töltő, adapter, energiaellátó kábel), ha 
ezek a tartozékok, külső eszközök nem a Motorola által rendelkezésre bocsátottak.  
 
 
Mi nem tartozik a jótállás alá 
 
Ez a jótállás érvényét veszti, ha a hiba károsodás, nem rendeltetésszerű használat, változtatás, 
gondatlanság esetében, és átalakítás esetében, ha nem engedélyezett személy végzi.  
 
 

1. Hiba vagy károsodás, mely a termék nem normál, rendeltetés szerű használatából 
ered. 

 
2. Hiba vagy károsodás hibás használat, baleset vagy gondatlanság esetén. 

 
3. Hiba vagy károsodás mely nem megfelelő tesztből, használatból, karbantartásból, 

beállításból vagy bármilyen egyéb átalakításból vagy módosításból ered.  
 

4. Törés vagy károsodás az antennában, kivéve ha közvetlenül hibás anyag vagy 
elégtelen szaktudás okozta. 

 
5. Termékek, melyeket oly módon szereltek össze újra, vagy javítottak meg, hogy 

ellentétesen befolyásolja a teljesítményt vagy megelőzi az elégséges ellenőrzését 
vagy letesztelését a jótállási igénynek.  

 
6. A hatótávolságból adódó károk és hibák. 

 
7. Bármilyen étel kiömléséből, folyadékából vagy nedvességéből eredő hiba vagy kár. 

 
8. A megkarcolódása vagy károsodása miden műanyag felületnek, vagy olyan 

alkatrésznek, mely a külvilágnak van kitéve, a termék felhasználó általi mindennapi 
használata során.  

 
9. Ideiglenesen bérelt termékek. 

 
10. Időszaki karbantartás vagy az alkatrészek javítása, cseréje a normális elhasználódás 

során. 
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Megjegyzés: A Személyi Kommunikátorának újratölthető Motorola akkumulátor beszéd 

időtartama, készenléti időtartama és teljes életciklusa a használtsági 
körülményektől függ. Mint fogyóeszköz, az adatok szerint a Motorola 
Személyi Kommunikátorának az optimális teljesítményét a vásárlás dátumától 
számított hat hónapon belül érheti el, 200 töltésig. 

 
 
 
A Motorola újratölthető akkumulátorok szavatossága érvényét veszti ha (i) az 
akkumulátorokat nem Motorola által jóváhagyott, az akkumulátor töltésére meghatározott 
töltővel töltik, (ii) az akkumulátoron található pecsétek bármelyikét felbontják, vagy átalakítás 
nyomai találhatóak, (iii) vagy más felszerelésben, szolgálatban használják, mint az 
meghatározott. 
 
 
 
Szerzői jog információk 
 
 
A kézikönyvben leírt Motorola termékek tartalmazhatnak Motorola programokat, tárolt 
félvezető memóriákat vagy egyéb médiát. Az Egyesült Államokon belüli és az egyéb 
országokban alkalmazandó törvények fenntartanak a Motorolának bizonyos exkluzív jogokat 
a szabadalmazott Motorola programokból való másolásra, vagy bármilyen jellegű 
reprodukcióra. Következésképpen, bármilyen, a kézikönyvben említett Motorola termék által 
tartalmazott szabadalmazott Motorola computer program másolása vagy bármilyen úton való 
reprodukciója tilos a Motorola közvetlen írásos felhatalmazása nélkül. Továbbá, a Motorola 
termékek megvásárlását nem szabad úgy ítélni, hogy bármilyen közvetlen vagy közvetett 
vagy bármi más módon bármilyen felhatalmazásként a Motorola szabadaloma, szerzői joga 
vagy szabadalmazott alkalmazásai alatt, kivéve a normális, nem exkluzív szabadalmi díj 
mentes engedélyek alkalmazását, mely a törvény szerint felmerül a termék eladásából 
adódóan.  
 
 
További információért hívja: 
 
Egyesült Királyságon belül: 01256 484100 
Egyesült Királyságon kívül: +44 1256 484100 
 

, MOTOROLA a Motorola védjegyei 
 
 
© 2002, Motorola 
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JÓVÁHAGYOTT TARTOZÉKOK 
 
 
 
 

 

 
Távbeszélő 
Mikrofon 
(HMN9026) 
 
Hajtókán vagy galléron 
rögzített kombinált 
hangszóró/mikrofon, 
PTT kapcsolóval, 
lehetővé teszi a kézi 
rádióhasználatot 
anélkül, hogy levenné a 
rádiót az övéről 
 

 

 
 

 
VOX füldugó 
Mikrofonnal 
(HMN9039) 
 
A könnyű füldugó 
illeszkedik körbe a 
füléhez. VOX 
alkalmazással történő 
használata a rádióján 
lehetővé teszi a kéz 
nélküli alkalmazást. 
 

 

 

 
VOX Headset 
forgó mikrofonnal 
(ENMN4002) 
 
Kényelmes, könnyű 
head-set segít, hogy 
kiküszöböljük a 
háttérzajt. Használja 
VOX alkalmazással a 
rádióján kéz nélküli 
módban. 
 

 

 

 
Bőr tartótáska 
(NNTN4020) 
 
Masszív bőr tartótáska 
védő ablakkal a kijelző 
előtt. Biztonságos 
tokként is használható 
a rádióhoz, az övön 
hordva 

 

 

 
Füldugó 
mikrofonnal és 
PTT-vel 
(HMN9025) 
 
Diszkrét, könnyű 
füldugó hajtóka vagy 
gallér rögzítéssel 
mikrofonnal és PTT 
kapcsolóval. Lehetővé 
teszi a tiszta 
kommunikációt a 
minimális zavarással 
vagy interferenciával. 
 

 

 

 
Vízálló táska 
(ENLN4042) 
 
Átlátszó műanyag 
vízálló táska védelmet 
nyújt az elemek és 
elmerülés ellen, míg a 
rádió működőképes. 
Vízisport kedvelőknek 
elengedhetetlen. 
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EURO 2-órás gyorstöltő 
(IXPN4001) 
 
Gyors, kényelmes újratöltés 
 
 
 
 
 
 
EURO több-egységes töltő 
(IXPN4003) 
 
Akár hat rádió töltésére és klónozására. 
 
 
 
 
 
 
NiMH Újratölthető Akkumulátor 
(NTN8971 vagy NNTN4190) 
 
Mindig jó érzés tölti el az embert, ha tudja, 
hogy van egy tartalék. Az újratölthető 
akkumulátor – legyen egy tartaléka a zsúfolt 
napokra. 
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