
Mikrofon

Power gomb  
(rádió be/kikapcsolás) 
tartsa lenyomva a rádióadó  
be-/kikapcsolásához

Up/Dn gomb (fel/le) 
nyomja meg PMR módban 
csatorna- és hangerő-
váltáshoz 

LCD kijelző

Menu gomb (menü)  
nyomja meg a PMR rádióadó 
beállításainak beprogramozható

Call gomb (csöngetés)  
nyomja meg a csöngetés  
hangjelzés küldéséhez

PTT gomb (a beszélgetés  
megkezdése) 
az adáshoz tartsa lenyomva 

Antenna

Hordozható  
személyi rádióadó

SENCOR SMR 220
FelHasználói kézikönyv  

Magyar

1. LCD kijeLző

Az adott frekvencia csatornaszáma. Kiválasztás szerint a csatorna száma 1-től 8-ig változik és fordítva.

Az elem ikon jelenik meg, ha az elem majdnem le van merülve.

Csatornakeresés módban jelenik meg.

Megjelenik, a gombzárolás funkció aktiválva volt.

Hangerőbeállítás módban jelenik meg.

Jeladás közben jelenik meg.

Jelvétel közben jelenik meg.
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1. ábra

3. ábra

2. ábra

4. ábra

2. TeLepíTés (insTaLLaTion)
2.1 a szíjkapocs levétele
A szíjkapocs reteszt tolja ki a PMR készüléktől elfelé. Kifelé húzva egyi-

dejűleg a szíjkapocs reteszt emelje meg az 1. ábrán mutatott módon.

2.2 a szíjkapocs felrakása
A szíjkapcsot tolja fel a résbe a 2. ábrán mutatott módon.
Kattanás jelzi, ha a szíjkapocs a helyére került.

2.3 az elemek behelyezése
Az elemtér fedelét tolja ki lefelé. Tegyen be 3 darab alkáli AAA akkumulá-

torok. Az elemek behelyezésénél tartsa be a helyes polaritást. A polaritás az 
elemtérben van jelezve, ahogy a 3. ábra mutatja.  
Az elemtér fedőt tegye vissza. Lsd 4. ábra.

2.4 az elem feltöltése adapterrel
Emelje fel a feltöltő csatlakozás fedelét a telefon jobb oldalán. Szúrja a 

feltöltő csatlakozásba a 9,0 V DC (egyenir.) / 300 mA adapter kerek csatla-
kozóját. A hálózati adaptert csatlakoztassa 240 V AC (vált.), 50 Hz hálózati 
aljzatba. Ezután kapcsolja be a hálózati aljzatot.

Megjegyzés: 
Az SMR 220 rádióadóban csak ujratőlthető elemeket. Az SMR 220 rádióadó  
beépített energiatakarékossággal (PS) rendelkezik a hosszabb elemkitartáshoz.  
Ha a rádióadót nem használja, kapcsolja ki, hogy az elemeket ne merítse le. 
Ha a rádióadó hosszabb ideig nincs használva, vegye ki az elemeket.

Elemkapacitás mérő
Az elemkapacitás mérő az LCD kijelző bal sarkában van. Kis elem-fel-

töltöttségnél a kijelzőn elem ikon jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy az elemek 
majdnem lemerültek. Ilyen állapotban a rádióadó kétszer pittyeg és azután önműködően kikapcsol.

Elem élettartam
A PMR rádióadó beépített energiatakarékossággal rendelkezik. Az elemek hosszabb kitartása érdekében 

javasolt a PMR rádióadót kikapcsolni, ha hosszabb ideig nem használja. Úgy az elemek tovább tartanak ki.

3. ÜzemeLTeTés
3.1 a készülék bekapcsolása és kikapcsolása
Bekapcsolás;

a.  Tartsa lenyomva a   gombot (rádióadó be-/kikapcsolás). Egyedi pittyegés hangjelzés hangzik fel. 
Az LCD kijelzőn az éppen kiválasztott csatorna jelenik meg.

Kikapcsolás;
b.  Tartsa lenyomva a   gombot (rádióadó be-/kikapcsolás). Egyedi pittyegés hangjelzés hangzik fel 

és az LCD kijelző kialszik.

3.2 a hangszóró hangerejének beállítása
8 hangerőszint áll rendelkezésre, az éppen kiválaszott hangerő megjelenik az LCD kijelzőn. A hangszó-
ró hangerőszintjének beállítása;
a. A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a   vagy  gombot. Ezen gombok 
lenyomásánál a kijelzőn megjelenik a hangerő ikon se növekvő, vagy csökkenő részelem számmal.

3.3 Hívás fogadása
Ha a rádióadó be van kapcsolva és nem küld jelet, tartósan vétel módban van. . Ha a kiválasztott csator-

nán jel vételezhető, az LCD kijelzőn kivilágítódik az „RX“ ikon.

Szíjkapocs retesz 
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3.4 adás
a.  A beszélgetés átviteléhez nyomja meg és tartsa a PTT (beszélgetés megkezdése) gombot. Az LCD 

kijelzőn kivilágítódik az adás „TX“ gomb.
b.  A rádióadót tartsa függőleges helyzetben a mikrofonnal 5 cm-re a szájától. A PTT gombot tartsa 

lenyomva és a szokásos hangtónussal beszéljen a mikrofonba.
c.  Az adás befejezése után engedje fel a PTT gombot.

Fontos:
Ahhoz, hogy a többiek vételezhessék az adását, azonos csatornán kell lenniük. 
Részletesebb tájékoztatást a „Csatorna-váltás“ fejezetben talál. 
 Ha tartósan le van nyomva a PTT (beszélgetés megkezdése) vagy a CALL (csöngetés) gomb, a rádióadó nem tud 
vételezni semmilyen adást.

3.5 megerősítés hangjelzés
A megerősítés hangjelzés önműködően el van küldve minden egyes PTT gomb-felengedésnél. Ezzel 

a vevő fél arra van figyelmeztetve, hogy szándékosan befejezte az adás módot és most vétel módban van.

3.6 Csatorna-váltás
A PMR rádióadó 8 csatornával rendelkezik. Csatorna-váltás rendes módban;

a. Nyomja meg a   (menü) gombot és a „1“ csatorna ikonja villogni kezd.
b.  A   vagy  gomb lenyomásával válassza ki a kívánt csatornát. Kiválasztás szerint a csatorna 

száma 1-től 8-ig változik és fordítva.
c. A kiválasztást jóváhagyja és készenléti módba tér vissza a   (menü) gomb lenyomásával.

Megjegyzés: 
A frekvenciák részletesen ezen felhasználói kézikönyv „Csatornák frekvenciájának táblázata“-ban.

3.7 Csöngetés
A többi felhasználónak az azonos csatornán csöngetés hangjelzést küldhet. Ezt a funkciót a következő-

képpen aktiválja; 
a.  Készenléti módban nyomja meg és engedje fel a sss gombot. A rádióadó a többi rádióadónak, 

amelyek azonos csatornán vannak, 2 másodperces hangjelzést küld.

3.8 Csatorna-szkennelés
A rádióállomás 8 csatornát kereshet át, hogy nem aktívak-e. Ez a funkció lehetővé teszi további 
adások kikeresését anélkül, hogy meg kéne változtatni a jelenlegi csatornát.

Ezt a funkciót a következőképpen aktiválja;
Nyomja meg és tartsa egyidejűleg a Menu  és  gombot. Azonnal elkezdődik a csatorna 
kikeresése. Jel észlelésénél az egység a kikeresést 3 másodpercre leállítja. A keresést befejezheti és 
kommunikációt kezdeményezhet a PTT gomb lenyomásával, vagy kézileg böngészheti a csatornát a 

 vagy  gombbal. A kikeresést és a készenléti módba visszatérést a Menu  gombbal végzi el.

3.9 monitorozás funkció
A monitorozás funkciót használhatja a gyengébb jelek ellenőrzésére a kiválasztott csatornán.

Ezt a funkciót a következőképpen aktiválja;
Nyomja meg egyidejűleg a Menu  és  gombot. A kijelzőn megjelenik az „RX“ jelvétel ikon. A 
rádióállomás kikeresi az összes adást a kiválasztott csatornán.
A csatorna monitorozását a Menu  gomb lenyomásával fejezi be.

3.10  Gombzár
A gombzár funkció aktiválása után továbbra is jeladhat (TX), vételezhet vagy csöngethet a beállított 

csatornán, de nem módosíthatja a hangerőt. Ezt a funkciót a következőképpen aktiválja;
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Készenléti módban nyomja meg és engedje fel a   (menü) gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem 
jelenik a   zár ikon.

A gombok kioldása
Újra nyomja meg és engedje fel a   (menü) gombot, amíg az LCD kijelzőről a   zár ikon el nem tűnik.

4. kieGészíTő funkCiók

4.1 Takarékos mód
A PMR rádióadó speciális áramkörrel rendelkezik, amely növeli az elem kitartását. Ha a rádióadó nincs 

használva 4 másodpercig, önműködően takarékos módba kapcsol. A takarékos mód funkciónak nincs hatása 
a PMR rádióadó adásának vételére. Jel-észlelésnél a rádióadó teljes módba vált vissza.

4.2 Lemerült elem jelzés
A feszültség csökkenésénél a PMR rádióadó észlelheti az elem lemerülését.
Az elem ikon a feltöltöttség állapotát a következőképpen jelzi;

Ha az elem majdnem le van merülve, a kijelzőn villogó üres elem jel jelenik meg.
Ez az ikon egészen az elem teljes lemerüléséig villogni fog.

Megjegyzés: 
Ha az elemek lemerülőfélben vannak, a jó kommunikáció biztosítása érdekében cserélje ki újakra.

5. műszaki aDaTok

Csatornák száma 8 csatorna

Kimeneti teljesítmény (adás) 0,5 W

Hatótáv 7 km

Csatornák frekvenciájának táblázata

Csatorna Frekvencia (MHz) Csatorna Frekvencia (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

A CE jelzés az egységen, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson azt jelzik, 
hogy az egység teljesíti az R&TTE, 1995/5/EC irányelv, 73/23/EEC az alacsonyfeszültség 
biztonsági előírások irányelv alapvető követelményeit. A megegyezési nyilatkozatot 
a www.sencor.eu oldalon találja.

HU  Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltavolítása 
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyũjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási 
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gyũjtésére kijelölt gyũjtőhelyen adja le. 
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség káro-
sodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítá-
sa segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért 
forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgũyjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol 
a terméket megvásárolta.
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