
Kézi  adó-vevő  rádió

DTMF kódolás és dekódolás
Távoli sürgősségi riasztás 

funkció
CTCSS / D.C.S. - VOX

Elsőbbségi scan
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A készülék kibontása és ellenőrzése

Kérjük figyelmesen csomagolja ki a rádió adó-vevőt. Ajánlott beazonosítani a készülék tartozékait az alábbi 
táblázat alapján mielőtt megválna a csomagolástól. Amennyiben bármelyik része hiányzik, vagy sérült kérjük 
értesítse kereskedőjét.

A csomag tartalma:

Funkciók leírása:

1. VHF: 136-174 MHz
UHF: 350-390 MHz
UHF: 400-470.9875 MHz

2.Kimeneti teljesítmény: 5 W (VHF) / 4 W (UHF)
3.Azonnali hang továbbítás
4.16 memória csatorna
5.Távoli sürgősségi riasztás funkció
6.DTMF kódolás és dekódolás
7.VOX
8.Elsőbbségi scan
9.CTCSS / DCS
10. Visszajelzés hanggal
11. Széles/keskeny sávszélesség választás (25 KHz /12.5 KHz)
12. Digitális FM rádió
13. Magas / Alacsony teljesítmény választás
14. Nagy kapacitású Li-Ion akkumulátor
15. Intelligens töltő
16. Wire-clone funkció
17. Több csatornás scan
18. Foglalt csatorna kizárás
19. Hangvisszajelzés alacsony feszültségnél
20. Túlforgalmazás jelzés
21. Scannelő csatorna hozzáadás
22. Számítógépen programozható
23. IP55 vízállóság
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Az adóvevő leírása:

Programozás funkciók
Az kiegészítő funkció gombok programozására is van lehetőség az alábbiak szerint:
FM rádió ki/be kapcsolása
Scan funkció ki/be kapcsolása
Riasztás funkció ki/be kapcsolása

Alapvető műveletek

Hangerő szabályzás
Fordítsa el a Ki/Be kapcsoló gombot az óra járásával megegyező irányba a készülék bekapcsolásához és 
fordítsa tovább a hangerő növeléséhez. Ha az óra járásával ellentétes irány fordítja a gombot a hangerőt 
csökkenteni tudja, teljes elfordításnál kikapcsolja a készüléket.

Csatorna választás:
Fordítsa el a csatorna választó gombot a kívánt csatorna kiválasztásához. Az óra járásával megegyező 
irányba történő forgatás felfelé, ellenkező irányban lefelé halad a csatornákon. Az aktuális csatorna számáról 
hangjelzés ad tájokoztatást.

Monitor gomb:
Csatorna figyeléshez nyomja a az “PF2” gombot. Ekkor a készülék hangjelzéssel jelzi melyik csatornán van. 
Ha 2 másodpercig tartja lenyomva ugyanezt a gombot úgy aktiválja a zajzár funkciót.
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Megjegyzés !

➡Minden funkció kizárólag a megfelelő programozó szoftverrel állítható➡Minden funkció kizárólag a megfelelő programozó szoftverrel állítható

1750Hz Burst Tone
Nyomja meg a PTT és a PF1 gombot egyidőben az 1750Hz burst tone sugárzásához.

CTCSS és DCS
Az adó-vevő rendelkezik CTCSS és DCS funkcióval. Ez azt jelenti, hogy a készülék figyelmen kívül tudja 
hagyni a felesleges bejövő hívásokat más készülékekről amik azonos frekvencián forgalmaznak a vevővel. 
Csak az azonos CTCSS vagy DCS kóddal rendelkező rádiók forgalmazását fogja hallani készülékéről, ekkor 
az adó-vevő zajzárat el lehet engedni.

Megjegyzés !

➡A CTCSS és DCS  lehetőségek nem képesek rejteni vagy kódolni a forgalmazást, de 
megoldható velük a kéretlen és szükségtelen forgalmazások kiszűrése.
➡A CTCSS és DCS  lehetőségek nem képesek rejteni vagy kódolni a forgalmazást, de 
megoldható velük a kéretlen és szükségtelen forgalmazások kiszűrése.

DTMF
Opcionális jelzés
A DTMF átvitel lehetősége programozható a készüléknél, a készülék programozó programjával az opcionális 
jelzés pontnál. Válassza ki a DTMF részt, a kódolás/dekódolás bekapcsolásához ON állapotba, a 
kikapcsolásához OFF állapotba.

Megjegyzés !

➡Jelen funkció beállításához a programozó program Channel Message részét 
használja, mivel a funkció csatornánként állítható.
➡Jelen funkció beállításához a programozó program Channel Message részét 
használja, mivel a funkció csatornánként állítható.

DTMF továbbítás:
A DTMF továbbítás idejét jelenti, 50 milliszekundumtól 500 milliszekundumig.

DTMF időköz:
A DTMF továbbítás intervallumát jelenti 50 milliszekundumtól 500 milliszekundumig.

ANI azonosító kód beállítása:
ANI ID kapcsoló:
Az ANI ID ON/OFF módban állítható. Bekapcsolt esetben amikor megnyomja, vagy elengedi a PTT gombot 
(az adás módok között beállított PTT módnak megfelelően), az adó-vevő automatikusan továbbítani fogja a 
beállított ANI azonosító kódot. Ha nincsen beállítva ez a funkció, akkor a készülék forgalmazáskor nem fogja 
sugározni a kódot. A funkció a készülék azonosításához szükséges, ezzel elősegítve a vészhívás során a 
vészhívást alkalmazó készülék azonosítását.

Hívás jelzés:
A hívás jelzés funkció a megfelelő DTMF jel érkezésekor megszólaló jelzés beállítására szolgál. A Ring time 
a jelzés hosszúságára vonatkozik. Ha nincs beállítva a készülék automatikusan nyit a megfelelő kód 
érkezésekor. A hangszóró jelzésként egy tiszta csengőhangot fog adni. A hang idejére 10 különböző fokozat 
állítható, mindegyik 1 másodpercet jelent. Az OFF állás azt jelenti, hogy a Ring Time ki van kapcsolva.

ANI ID kód
Az ANI ID kód tíz különböző arab szám (0-9) felhasználásával állítható minimum 3, maximum 6 helyiértéken. 

PTT-ID
Ez a beállítás az ANI ID kód sugárzására vonatkozó módok beállításait takarja, hogy hogyan fog megtörténni 
a sugárzás amikor lenyomjuk a PTT gombot.
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BOT: a PTT gomb lenyomásánál kerül adásra az ANI ID kód.
EOT: a PTT gomb felengedésénél kerül adásra az ANI ID kód.
BOTH: lenyomásnál és felengedésnél is adásra kerül az ANI ID kód.

PTT-ID delay
Az ANI ID kód késleltetését tudjuk beállítani.
1-30: 1 és 30 közötti egységben tudjuk állítani a késleltetés mértékét. Mérték: 100 ms.
OFF: ANI ID kód küldése manuálisan.

ANI ID Roger
Ezen sorozatú adó-vevők képesek a DTMF jel felismerésére, ami azt jelenti, hogy nem csak sugározni 
tudják a kódot, de fel is ismerik a vételi oldalon lévő fél kódját. Ha ezt a funkciót választja, akkor hangjelzést 
ad a készüléke, amikor a vevő rádió visszajelez.

Mute Code
A Mute mode azt jelenti, hogy milyen módokra fog nyitni a készülék hangszórója. Három választható mód 
lehetséges:
QT: Amikor az adó-vevő megkapja a kellően erős jelet mely eléri a zajzár szintjét, és megfelelő a CTCSS/
DCS, a hangszóró aktiválódik. Ha a készüléken nincs beállítva CTCSS/DCS, az erős jelre fog nyitni.
QT + DT: Ha a készülék fogja a jelet ami megfelel a QT követelményeinek és egyben a DTMF jel is 
megfelelő, a hangszóró kinyit.
QT X DT: A készülék QT feltételeire vagy a QT + DT feltételeire fog nyitni.

Megjegyzés !

Jelen funkció beállításához a programozó program Channel Message részét használja, mivel a funkció 
csatornánként állítható.
Jelen funkció beállításához a programozó program Channel Message részét használja, mivel a funkció 
csatornánként állítható.

DTMF Sidetone
Amikor a készülék DTMF jelet sugároz beállítható, hogy hallható legyen a hangszórón.
ON: a hang hallható az ANI ID kód adásánál.
OFF: a hang nem hallható az ANI ID kód adásánál.

Összes hívás, Csoportos hívás, Szelektív hívás
Az ezen sorozatú rádiók képesek ANI ID adásra, az ANI ID állítható, és DTMF dekódolásra. Ezáltal 
programozhatóak az “Összes hívás”, “Csoportos hívás”, és a “Szelektív hívás” funkciókra csoportos 
használat esetén, és ehhez más technikai eszközökre nincsen szükség.
Ehhez kérjük a készülékeket az alábbiak figyelembe vételével programozza:
1.ANI ID kód szerkesztése:
! A csoportok között minden kommunikáló készüléket egyesével és pontosan kell programozni.
2.A DTMF jelzésnek “ON” állapotban kell lennie:
! A csoportok között minden kommunikáló készüléknek megfelelően programozottnak kell lennie, 
hogy a DTMF jelre nyisson. 
3.ANI-ID “ON” állapotban kell lennie:
! A csoportok között minden kommunikáló készüléken “ON” állapotúnak kell lennie az ANI-ID 
funkciónak. 
4.A “Mute mode” legyen QT + DT:
! A csoportok között minden kommunikáló készülék Mute mode funkciójának QT + DT állapotban kell 
lennie.
5.Hívás hang és Hívás hang beállítás (Ha szükséges)

Megjegyzés !

➡A csoport minden rádióján a megfelelő csatornára kell alkalmazni a beállításokat a megfelelő 
paraméterekkel.
➡Ezen sorozatú készülékeket csak programozással lehet beállítani az “Összes hívás”, “Csoportos hívás”, 
és a “Szelektív hívás” funkciókra, mivel nem rendelkeznek billentyűzettel és LCD kijelzővel.

➡A csoport minden rádióján a megfelelő csatornára kell alkalmazni a beállításokat a megfelelő 
paraméterekkel.
➡Ezen sorozatú készülékeket csak programozással lehet beállítani az “Összes hívás”, “Csoportos hívás”, 
és a “Szelektív hívás” funkciókra, mivel nem rendelkeznek billentyűzettel és LCD kijelzővel.

Digitális FM rádió
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A rádió funkció bekapcsolása:! Nyomja meg a “PF1” gombot, (alap esetben ez a rádió gomb 
funkció) a készüléken a vételt jelző lámpa zölden villogni kezd, 
és megkeresi a legközelebbi rádió állomást automatikusan. 
Amikor behangolta az állomás a hangszóró aktiválódik és a 
zöld villogás megszűnik. 

A rádió használata:! Nyomja meg az “SQL” gombot, ekkor a készülék elkezdi a 
következő csatornát keresni. A készülék ezt automatikusan 
elvégzi.  Ekkor a zöld lámpa villogni fog a készüléken.

A rádió kikapcsolása:# Nyomja meg a “PF1” gombot a rádió funkció kikapcsolásához.

Megjegyzés !

➡Az adó-vevő a rádió funkció használata során is Adás/vételi készenléti állapotban van, vagyis 
forgalmazásnál automatikusan átvált a forgalmazásra, majd ezt követően visszavált az FM rádió 
funkcióra. 
➡A PTT gomb megnyomása után, illetve csatorna váltás után 5 másodperccel visszavált a FM rádió 
funkcióra.

➡Az adó-vevő a rádió funkció használata során is Adás/vételi készenléti állapotban van, vagyis 
forgalmazásnál automatikusan átvált a forgalmazásra, majd ezt követően visszavált az FM rádió 
funkcióra. 
➡A PTT gomb megnyomása után, illetve csatorna váltás után 5 másodperccel visszavált a FM rádió 
funkcióra.

Hangjelzés adása:
Választható funkció, ilyenkor hangjelzést ad a készülék a forgalmazás elején vagy végén.
OFF:! ! semmilyen hangjelzés nincsen.
BOT:! ! a PTT gomb megnyomásnál van hangjelzés.
EOT:! ! a PTT gomb felengedésénél van hangjelzés.
BOTH: !a PTT gom megnyomásnál, és felengedésénél is van hangjelzés.

Az akkumulátor Save Mode-ba történő állítása (SAVE).
Ha a Save funkciót alkalmazza, és nem érkezik jel vagy másmilyen utasítás. a készülék automatikusan Save 
módba helyezi magát 10 másodperc után. Ez azt jelenti, hogy az energia felhasználás csökkentésének 
érdekében lekapcsolja a készülék áramköreit egy pillanatra, majd újra felkapcsolja, hogy detektálni tudja a 
jeleket egy ideig. Amennyiben jelet érzékel, úgy automatikusan azonnal kilép a SAVE módból.

Akkumulátor töltöttség kijelzés:
Az alábbi jelzéseket láthatjuk, amikor újra indítjuk készülékünket:

A zöld lámpácska négyszer villan fel:! az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A zöld lámpácska háromszor villan fel:!az akkumulátor majdnem teljesen töltött.
A zöld lámpácska kétszer villan fel:! az akkumulátor nem teljesen töltött.
A zöld lámpácska egyszer villan fel:! az akkumulátor kapacitása alacsony.
A piros lámpácska villan fel négyszer:! az akkumulátor teljesen, vagy szinte teljesen lemerült, töltése 

szükséges.

Adás teljesítmény választás
Nyomja meg a PTT gombot és a felső gombot egyidejűleg, hogy váltani tudjaon a “High” és “Low” beállítási 
paraméterek között.

Megjegyzés !

➡Ha az adást jelző lámpa egyszer villan pirosan, az adó-vevő LOW Power módban üzemel.
➡Ha az adást jelző lámpa kétszer villan pirosan, az adó vevő HIGH Power módban üzemel.
➡Ez a funkció időlegesen a váltáskor látható.

➡Ha az adást jelző lámpa egyszer villan pirosan, az adó-vevő LOW Power módban üzemel.
➡Ha az adást jelző lámpa kétszer villan pirosan, az adó vevő HIGH Power módban üzemel.
➡Ez a funkció időlegesen a váltáskor látható.

Túlforgalmazás:
Ez a funkció hivatott megelőzni a túlforgalmazást illetve, hogy túl sokáig legyen foglalt a sáv. Ezzel együtt 
védi is a készüléket az ezekből eredő meghibásodásoktól. Ha egy adott időn túl forgalmaz egy készülék, 
akkor egy hangjelzés megszakítja a forgalmazást. Ennél a készüléknél ez 40 különböző szint beállításával 
változatható 15 és 600 másodperc közötti tartományban.

Scan funkció beállítása:
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Ez a funkció egy mód arra, hogy valamennyi kommunikáló csatornát fogni tudjuk. Nyomja le a “PF1” gombot 
(Scan módban), az adó-vevő elkezdi a szkennelést egyesével a szkennelési sorrendnek megfelelően. Amint 
jelet érzékel, átvált az érzékelt csatornára vált vételi módban.

Hogyan szkenneljünk?
Az adó-vevő befejezi a szkennelést amikor jelet érzékel egy frekvencián vagy memória csatornán. Folytatni 
fogja a keresést vagy megállítja a szkennelést az alábbi három funkció lehetőség alapján:
TO:  A jelek keresése után az adóvevő folytatja a szkennelést ha nem volt működő 5 másodpercen belül. 

Nyomja meg a PTT gombot, továbbítja a jeladó által meghatározott csatornát. Adás után a szkennelés 
megáll.

CO:  Az adó-vevő szkennelése megáll amikor jelet érzékel, és folytatja a szkennelést a jel megszűnése után 
három másodperccel. Nyomja meg a PTT gombot, továbbítja a jeladó által meghatározott csatornát. 
Adás után a szkennelés megáll.

SE:  Az adó-vevő szkennelése megáll amikor jelet érzékel. Nyomja meg a PTT gombot, továbbítja a jeladó 
által meghatározott csatornát. Ha még mindig nincs működő frekvencia 10 másodpercen belül az 
adás után, visszavált a jeladó által meghatározott csatornára.

Priority Scan funkció beállítása:
Ha szeretne figyelni más frekvenciákat és ellenőrizni bizonyos kedvelt csatornákat ugyanabban az időben, 
be lehet állítani egy un. Priority Scan funkciót.
Példa:
Hat szokásos csatorna szkennelése CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 és CH6 lesz a elsőbbségi szkennelés 
alanya. 
A szkennelési folyamat az alább látható:

Ha az adó-vevő jelet érzékel az elsőbbségi csatornán a csatornára vált. Az elsőbbségi csatorna 
beállításához a programozó szoftveren keresztül van lehetőség.

Scanning funkció hozzáadása:

Megjegyzés !

➡Csak a hozzáadott szkennelő csatornát lehet szkenneltetni.
➡Szerkesztés: Szigorúan programozó szoftveren keresztül.
➡Csak a hozzáadott szkennelő csatornát lehet szkenneltetni.
➡Szerkesztés: Szigorúan programozó szoftveren keresztül.

Foglalt csatorna kizárás:
Ez a funkció a más használatban lévő csatornákkal történő interferenciát hivatott kiküszöbölni. Ha a csatorna 
elfoglalt, és megnyomja a PTT gombot, az adó-vevő nem ad jelet, de egy figyelmeztető hangjelzést bocsát 
ki.

VOX funkció
A készülék adás módba vált amikor hangjelet érzékel. Az adás folyamata enyhén késik, és megeshet, hogy 
a hangjelzés eleje nem kerül adásra mivel a VOX áramkörnek bizonyos időre van szüksége a hang 
érzékelésére. 10 különféle szintet lehet állítani a VOX funkcióhoz, minél magasabb szintre van állítva VOX 
érték, annál kevésbé érzékeny a VOX funkció.

Útmutatás hangjelzéssel funkció
Az adó-vevő válaszható kínai és angol nyelven tud tájékoztatást adni.

Adó- és vevő oldali frekvenciák:
Az adó- és vevő oldali frekvenciák programozhatóak az alap frekvencia tartományon belül.
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Alacsony feszültség jelzés:
Amikor az akkumulátor alacsony feszültség szintre merül, az adó-vevő hangot ad ki ezzel emlékeztetve a 
felhasználót az időszakos töltésre.

Wire Clone funkció:

Wire Clone használata

a.Helyezze fel az 
akkumulátorok a forrás és a 
cél rádiókészülékre is és 
kapcsolja össze őket a  
“wireclone” kábellel.

b.Kapcsolja be a  cél 
rádiókészüléket

c.Kapcsolja be a forrás 
rádiókészüléket és 
egyidejűleg tartsa lenyomva 
a MONI gombot

d.A forrás rádión a piros LED 
villogni kezd, miközben a cél 
rádión a zöld LED fog 
villogni. Ez jelzi, hogy a 
klónozás megindult.

Ha az adást jelző piros LED villog 
azt jelenti, hogy az adatküldés 
folyamatban van a klónozás 
során.
Az adást jelző piros LED 
villogása megszűnik az 
adatküldés végén, és az adó-
vevő visszaáll készenléti 
állapotba.
Ha a piros LED tovább villog, 
akkor a klónozás sikertelen és a 
készülék visszaállt készenléti 
állapotba.Wire Clone használata

Cél rádió

Adás fogadást jelző zöld LED 
villogása azt jelenti, hogy a 
készülék adatokat fogad a 
klónozás során.
Az adás fogadást jelző zöld LED 
kialszik a klónozás után, a 
készülék visszaáll készenléti 
állapotba.

Az intelligens töltő használata
1.Helyezzük az AC (váltakozó áramú) csatlakozót a fali aljzatba (váltó áram: 90-240V), a kijelző felvillan, ami 

azt jelenti, hogy a töltő készenléti állapotba lépett.
2.Helyezzük a töltendő akkumulátort a töltőbe, a piros LED villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a töltés 

folyamatban van. Amikor a zöld LED abbahagyja a villogást, a töltés befejeződött.

Megjegyzés !

➡Amikor a kimerült akkumulátort belehelyezi a töltő, akkor először a töltő un. csörgedező töltést 
alkalmaz. Eközben a piros LED villog, a folyamat nagyjából 10-20 percig tart, ezt követően a töltő átvált a 
normál töltésre. A piros villogás a teljes töltöttségig folytatódik, amikor is a zöld LED villan fel.
➡A csörgedező töltés jobban óvja a kimerült Li-Ion akkumulátort a töltés során.

➡Amikor a kimerült akkumulátort belehelyezi a töltő, akkor először a töltő un. csörgedező töltést 
alkalmaz. Eközben a piros LED villog, a folyamat nagyjából 10-20 percig tart, ezt követően a töltő átvált a 
normál töltésre. A piros villogás a teljes töltöttségig folytatódik, amikor is a zöld LED villan fel.
➡A csörgedező töltés jobban óvja a kimerült Li-Ion akkumulátort a töltés során.

Programozási útmutató ( Programozó kábel segítségével)

a.Töltse le, csomagolja ki (UnZip), és telepítse az Ön operációs rendszerének megfelelő USB meghajtó 
programot
b.Indítsa újra számítógépét, ami jelezni fogja, hogy a program sikeresen telepítve lett.
c.Töltse le, és csomagolja ki (UnZip) a megfelelő programozó szoftvert.
d.Csatlakoztassa az adó-vevőt a számítógépéhez az USB kábel segítségével.
e.Kapcsolja be a készüléket és indítsa el a programot.
f.Olvassa ki a rádió programját, hogy ellenőrizze a kapcsolatot.
g.Állítsa be a programot igénye szerint
h.Írja a rádiót
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Megjegyzés !

➡Amikor azt a hibaüzenetet kapja, hogy “failed connection” amikor olvasni szeretné a rádió programját, 
ellenőrizze a fentebb leírt lépések első öt pontját, valamint a kommunikációs portokat.
➡Amennyiben az első három pont megfelelően el lett végezve, akkor kommunikációs port automatikusan 
kiválasztásra kerül a programozó szoftver elindításakor. Azonban a különböző számítógépes beállítások 
miatt előfordulhat, hogy szükség lehet a kommunikációs portok újbóli beállítására, kérjük az eszköz 
kezelőben jelölje ki a megfelelő portot ami használható a kommunikációra.
➡Ha a kapcsolat még mindig nem működőképes , kérjük próbáljon meg egy másik programozó kábelt 
vagy rádiókészüléket, esetleg egy másik számítógépet ellenőrzés céljából.

➡Amikor azt a hibaüzenetet kapja, hogy “failed connection” amikor olvasni szeretné a rádió programját, 
ellenőrizze a fentebb leírt lépések első öt pontját, valamint a kommunikációs portokat.
➡Amennyiben az első három pont megfelelően el lett végezve, akkor kommunikációs port automatikusan 
kiválasztásra kerül a programozó szoftver elindításakor. Azonban a különböző számítógépes beállítások 
miatt előfordulhat, hogy szükség lehet a kommunikációs portok újbóli beállítására, kérjük az eszköz 
kezelőben jelölje ki a megfelelő portot ami használható a kommunikációra.
➡Ha a kapcsolat még mindig nem működőképes , kérjük próbáljon meg egy másik programozó kábelt 
vagy rádiókészüléket, esetleg egy másik számítógépet ellenőrzés céljából.

Hibaelhárítás:

Kérjük az alábbi táblázat alapján ellenőrizze a készüléket mielőtt megbizonyosodna arról, hogy 
meghibásodott. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, térjen vissza az alapbeállításokra (reset), ezzel 
helyreállítva az esetleges beállítási hibákból eredő problémákat.

Hibajelenség Megoldás

A készüléket nem lehet bekapcsolni, nincs 
energia ellátás

1.Az akkumulátor lemerült, kérem töltse fel
2.Az akkumulátor rosszul lett felhelyezve, vegye le, majd 
helyezze fel újra

Az akkumulátor nem működik sokáig 1.Az akkumulátor élettartama lejárt, cserére szorul
2.Az akkumulátor nem lett teljesen feltöltve, győződjön 
meg arról, hogy teljesen fel van töltve mielőtt levenné a 
töltőről.

Az adásfogadást jelző lámpácska 
folyamatosan villog, de a hangszóróból nem 
jön hang

1.Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs lehalkítva
2.Győződjön meg arról, hogy a CTCSS/DCS kód azonos a 
csoport többi tagjával

Készenléti állapotban a készülék 
automatikusan ad anélkül, hogy megnyomná 
a PTT gombot

Győződjön meg róla, hogy a VOX funkció nincsen 
bekapcsolva és túl érzékenyre állítva

Néhány funkciót nem lehet memóriába 
helyezni

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatorna módban 
van. 
Néhány funkció csak programozó kábellel lehet beállítható 
csatorna üzemmódban.

Jelzések fogadása más csoportokból 
kommunikáció során

Kérjük változtassa meg a CTCSS/DCS frekvenciákat a 
csoport minden tagjánál.
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Te c h n i k a i  j e l l e m zők

1. Függelék

2. Függelék
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Főbb technikai jellemzőkFőbb technikai jellemzők

Frekvencia tartomány (MHz) VHF: 136-174 MHz
UHF: 350-390MHz
UHF 400-470.9875 MHz

Memória csatornák 16

Feszültség 7.4 V

Hőmérséklet tűrés -30C - + 60C

Kimeneti teljesítmény VHF: 5 W
UHF: 4 W

Mód: F3E(FM)

Max. frekvencia eltérés ≦ ± 5 KHz

Szomszédos csatorna 
teljesítmény

< -60dB

Stabilitás ± 5 ppm

Érzékenység ≦ 0.2 µV

Audio kimeneti teljesítmény ≧ 500 mW

Súly 228 g

Vízállóság IP 55

Méretek (antenna nélkül) 61 x 121 x 38 (mm)

Radiorent Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1142 Budapest, Szőnyi út 36.
www.radiorentplus.hu
Info@radiorentplus.hu
+36 1 220 71 26
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