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1. LCD kijelz ő 
 

A csatorna száma. Kiválasztás szerint a 
csatorna száma 1-től 8-ig változik. 

 
Az elem energiájának csökkenésekor jelenik  

 
A szkennelés funkció aktiválásánál jelenik meg. 

 
A gombzár funkció aktiválásánál jelenik meg.  

 
Jeladás közben jelenik meg. 

 
Jelvétel közben jelenik meg. 
 
 
Maximum hangerőnél közben jelenik meg. 
 
 

 
2. Telepítés 

 
2.1 A szíjkapocs levétele 
a.  A szíjkapocs reteszt tolja ki a PMR 

készüléktől elfelé. 
b. Kifelé húzva egyidejűleg a szíjkapocs 

reteszt emelje meg az 1. képen mutatott 
módon. 

 
 
2.2 A szíjkapocs felrakása 
 a.    A szíjkapcsot tolja fel a résbe a 2. képen mutatott módon. 
 b. KAttanás jelzi, hogy a szíjkapocs a helyén rögzítve van. 

 
2.3 Elem behelyezés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. Az elemtér fedelét tolja ki lefelé. 
 b. Tegyen be 3 AAA elemet. Az elemeket az elemtérben megjelölt 

polaritást betartva helyezze be. Lsd 3. kép 
 c. Tegye vissza a helyére az akkumulátorfedelet. Lsd 4. ábra. 

 
Megjegyzések: 

· A PMR rádióállomásokban csak azonos típusú és márkájú 
elemeket használjon. 

· A PMR rádióállomások beépített energiatakarékossággal (PS) 
rendelkeznek a hosszabb elemkitartáshoz.  Ha az egységet nem 
használja, kapcsolja ki, hogy az elemeket ne merítse le. 

· Ha a rádióállomás hosszabb ideig nincs használva, vegye ki az 
elemeket. 

 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
Antenna 

PTT gomb (push to talk) 
–Lenyomva tartva közvetíti az 
adást. 

(UP)/(DOWN) (fel)/(le) gomb 
-Lenyomással csatornát, 
hangerőt változtat és 
programozás közben válasszon 
beállítást. 
 

CALL (hívás) gomb 
-Lenyomással hívóhangot küld 
más PMR rádióállomásokra. 

Hangszóró 
 

LCD kijelz ő 
-Megjeleníti az 
éppen kiválasztott 
csatornát és a 
következő rádió jelet. 

MENU gomb 
-Lenyomással 
beprogramozza 
a PMR 

Mikrofon 
 POWER (tápellátás) 

gomb 
-Lenyomva tartva BE 
vagy KI KAPCSOLJA  
a PMR rádióállomást. 

kép 1 kép 2 

kép 3 kép 4 



Elemkapacitás mér ő 
Az elem ikon az LCD kijelző bal sarkában van. Kis elem-feltöltöttségnél a 
kijelzőn ez az elem ikon jelenik meg. Az azt jelenti, hogy az elem elérte a 
minimumát és ebben a szakaszban az állomás kétszer pittyeg és azután 
automatikusan kikapcsol. 

Elemkitartás 
A PMR rádióállomás beépített energiatakarékossággal rendelkezik a 
hosszabb elem élettartamért. Ha a rádióállomást nem használja, 
kapcsolja ki, hogy az elemeket ne merítse le. 

 
3. Vezérlés 
 

3.1 A készülék bekapcsolása és kikapcsolása 
Bekapcsolás; 
a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a     (Power) gombot. Egyedi 

pittyegés hangjelzés hangzik fel. Az LCD kijelzőn az éppen 
kiválasztott csatorna jelenik meg. 

Kikapcsolás; 
b. Nyomja meg és tartsa lenyomva a    (Power) gombot. Egyedi 

pittyegés hangjelzés hangzik fel és az LCD kijelző kialszik. 
 

3.2 Hangerő beállítása 
8 hangerőszint áll rendelkezésre, az éppen kiválaszott 
hangerő megjelenik az LCD kijelzőn. 
A hangszóró hangerejét az (UP) (fel) növeli és a (DOWN) (le) 
gombbal csökkenti Az LCD kijelzőn megjelenik a hangerő 
ikon növekvő vagy csökkenő jelzővel. 

 
3.3 Hívásfogadás  

Ha a rádióadó be van kapcsolva és nem küld jelet, tartósan 
vétel módban van. Ha a kiválasztott csatornán jel vételezhető, 
az LCD kijelzőn kivilágítódik az “RX” ikon. 

 
3.4 Átvitel (adás)  

a.  A beszélgetés átviteléhez nyomja meg és tartsa a PTT gombot. 
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 "Roger Beep" pitty 

Megerősítés hangjelzés "Roger Beep" van önműködően küldve 
mindig, ha felengedi a PTT gombot. Ezzel a vevő fél arra van 
figyelmeztetve, hogy befejezte az adást és most vétel módban 
van. 

 
3.6 Csatorna-váltás 

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

a. Nyomja meg a         (Menu) gombot, az LCD kijelzőn villogni 
kezd a csatorna “1” ikon. 

b. Miközben a csatorna ikon villog, a      vagy     gombbal válassza 
ki a kívánt csatornát. Kiválasztás szerint a csatorna száma 1-től 
8-ig változik és fordítva. 

c. A         (Menu) gombbal hagyja jóvá a beállítást és visszatér a 
készenléti módba. 

 
 

Megjegyzés: 
A frekvenciákat részletesen ezen felhasználói 
kézikönyv “Csatornalista táblázat”-ban találja. 
 
 

3.7 Csöngetés (paging)  
 

Használhatja a CALL gombot a csöngető hangjelzés elküldéséhez 
a többi felhasználónak ugyanazon a csatornán. Ezt a funkciót a 
következőképpen aktiválja; 
a. A PMR rádióállomáson normál módban nyomja meg és tartsa 

lenyomva a      gombot. A rádióállomás a többi 
rádióállomásnak ugyanazon a csatornán 2 másodperces 
hangjelzést küld. 



3.8 Csatorna-kikeresés  
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; 

a. Tartsa lenyomva a         gombot és       egyidejűleg elindul a 
csatornák kikeresése, a kijelzőn az SC és az átkeresett csatorna 
száma jelenik meg. 
Amint jel van észlelve, az egység leáll ezen a csatornán - a jel 
vételétől számított 3 másodpercre. 

b. A PTT gomb lenyomásával leállítja és kommunikálhat az adott 
csatornán, vagy a      vagy       gombbal elindítja a kézi keresést. 

c. A keresést a           gombbal fejezi be és visszatér a készenléti 
módba. 
 

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

a. Nyomja meg és tartsa a         és  gombot.       A kijelzőn 
megjelenik az „RX“ jelvétel ikon. 

b. A monitorozást befejezi a          gomb lenyomásával. 
 

4.0 Gombzár  
A gombzár funkció aktiválása után továbbra is jeladhat (TX), 
vagy csöngethet a beállított csatornán, de nem módosíthatja a 
hangerőt. Ezt a funkciót a következőképpen aktiválja; 
Készenléti módban nyomja meg és tartsa a           gombot, amíg 
az LCD kijelzőn meg nem jelenik a          zár ikon. 
 
Gombok kioldása  
Nyomja meg újra és tartsa a      gombot, amíg a zár ikon         
az LCD kijelzőn ki nem alszik. 
 

5. Segédfunkció  
 
5.1 Energiatakarékosság  

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. 
 
 
 

5.2 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 már lemerült, üres elem jel van megjelenítve és 
villog. 
Ez az ikon egészen az elem teljes lemerüléséig villogni fog.  
 
 
 

Megjegyzés:  Ha az elem merül le, cserélje újakra, hogy megújítsa a 
minőségi kommunikációt. 

 
 

5.3 Fülhallgató/mikrofon/feltöltés csatlakozás  
Az SMR 130 rádioállomás kiegészítő csatlakozással rendelkezik 
a mikrofonhoz, fülhallgatóhoz és feltöltéshez, ami a PTT gombbal 
szemben van. 
Megjegyzés: 2,5mm-es 3-villás csatlakozós mikrofon/fülhallgató 
szükséges, ami nem az SMR 130 tartozéka. 
 

5.4 A handsfree (fülhallgató) szett használata  
 

Az SMR 130 rádioállomás jobb oldalán 
csatlakoztathatja a handsfree szettet. A 
handsfree szettel a többi rádióállomással a 
PTT gomb lenyomásával kommunikálhat.  
 

 
5.4 Műszaki adatok  
 
 

Csatornák száma 8 csatorna 
Kimeneti teljesítmény (adás) 0,5 W 
Hatótáv egészen 5 km. 

 
 

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 

 


