
PNI P15UV
Hordozható kétsávos VHF / UHF adó-vevő rádió állomás 

használati útmutató

https://www.metroman.hu/termekek/Walkie-Talkie-PMR/
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Figyelmeztetések

 » A készülék károsodásának és személyi sérülésének elkerülése érdekében kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezt a kézikönyvet.

 » Ne használja a rádiót antenna nélkül vagy hibás antennával. A hibás antenna megérintése 
kisebb égési sérüléseket okozhat a bőrön.

 » Használja ezt az adó-vevőt biztonságosan. Az RF hullámoknak való kitettség elkerülése 
érdekében az adás közben ne közelítsen 3 cm-nél közelebb az adó-vevőhöz.

 » A gyártó által ajánlottaktól eltérő kiegészítők használata tilos, mivel ezek megsérthetik az 
RF eszközök biztonságos használatára vonatkozó előírásokat.

 » A PNI P15UV megfelel az európai előírásoknak és törvényeknek.
 » Ne használja az adó-vevőt olyan helyeken, ahol üzemanyagokat, vegyszereket és más 

robbanásveszélyes anyagokat tárolnak.
 » Ne használja az adó-vevőt orvosi vagy elektronikus berendezések közelében, amelyek 

érzékenyek az RF jelekre.
 » Ne használja az adó-vevőt vezetés közben.
 » Ne használja sokáig az adó-vevőt úgy, hogy a hangerő a legmagasabb legyen.
 » Az adó-vevőt és tartozékait tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva.
 » Ne bocsásson ki sokáig, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
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A PNI P15UV használatát és értékesítését a következő országokban engedélyezték:
VHF/UHF - HAM
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, DE, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, 
LV, MT, NL, NEM, PL, PT, RO, SK, SI, SE.
Korlátozások: Amator rádióengedéllyel használható.

Fő előírások

 » Működési módok: UHF-VHF, VHF-VHF, UHF-UHF
 » Frekvenciatartomány: 144-146MHz (VHF) és 430-440MHz (UHV) (RX/TX).
 » Kimeneti teljesítmény: maximum 5W
 » Kimeneti teljesítmény kiválasztása: Magas (4W-5W)/Alacsony (1W)
 » 12864 teljes képmátrixú LCD-képernyő. Kétsávos vagy kettős kijelző.
 » Gyors hang angolul
 » 999 csatornás memória
 » Manuális csatorna programozás. A csatorna hozzáadható vagy kizárható a keresésből.
 » A frekvenciák pontos beolvasása VHF módban
 » A beolvasandó frekvenciatartomány kézi bevitele (pl. 144-146)
 » Az akkumulátor kétféle módon tölthető: közvetlenül az USB Type-C porton vagy a mellékelt 
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asztali töltőn keresztül (230 V AC bemenet, 8.4V 500mA DC kimenet)
 » ANI funkció. DTMF kódolás és dekódolás. SOS riasztás riasztási módokkal (helyi riasztás, 

riasztási hang, riasztási kód)
 » Frekvencia pásztázás (VFO), csatorna pásztázás (MR), altónus pásztázás. Szkennelés 

helyreállítási módja: idő (TO), hordozó (CO), keresés (SE).
 » Jelenítse meg a csatorna számát, a csatornát + a frekvenciát vagy a csatorna nevét
 » 10 szintű VOX funkció
 » Beépített zseblámpa 2 megvilágítási móddal
 » Csatornafigyelő funkció (squelch letiltva).
 » BCL (Busy Channel Lockout) funkció
 » 2 tűs audio tartozék csatlakozó
 » 50 CTCSS hang és 208 DCS kód
 » Beépített FM rádió (87,5 - 108 MHz)
 » TOT funkció (Időkorlát)
 » Frekvencia lépés: 2,5/5/6,25/10/12,5/25KHz
 » Energia takarékos
 » 1750Hz-es hang az ismétlők számára
 » Offszet frekvencia: 0-69.990MHz
 » 9 szintes állítható csikorgás 
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Műszaki adatok

Frekvenciatartomány 144-146MHz & 430-440MHz
Csatorna memória 999
Tápfeszültség DC 7.4V ±10%
Akkumulátor Li-Ion 1500mAh
Frekvenciastabilitás ±2.5ppm
Üzemmód Simplex
Impedancia antenna 50 Ohm
Terjedés
Kimeneti teljesítmény VHF max. 5W, UHF max. 4W
FM modulátor 11K0F3E@12.5KHz
A szomszédos csatorna teljesítménye 60dB @ 12.5KHz
Jelenlegi ≤1600mA
Recepció
Érzékenység 0.25μV (12dB SINAD)
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Szomszédos csatornaszelektivitás ≥55dB@12.5KHz
Intermoduláció és elutasítás ≥55dB@12.5KHz
Vezetett hamis emisszió ≤-57dB@12.5KHz
Névleges hangteljesítmény 1W @16 ohms
Jelenlegi ≤380mA
Névleges hangtorzítás ≤5%

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Az adó-vevő tartalmaz egy 7,4 V-os Li-Ion akkumulátort, amelynek kapacitása 1500mAh.

Töltse fel az akkumulátort a rádió első használata előtt vagy 2 hónapnál hosszabb tárolás után. 
2-3 teljes feltöltés és lemerülés után az akkumulátor eléri maximális működési kapacitását.
Ha az akkumulátor, bár feltöltött, rövidebb működési időt biztosít, az élettartama kimerült. 
Cserélje ki az akkumulátort egy újra.
Töltse fel az akkumulátort közvetlenül az USB-C porton vagy a csomagban található 
töltőállványon keresztül. A teljes töltés akár 5 órát is igénybe vehet.
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Figyelmeztetések
 » Ne helyezzen fém alkatrészeket az akkumulátor pólusai közelébe. Ne zárja rövidre az 

akkumulátor pólusait.
 » Az akkumulátort ne dobja tűzbe. Robbanásveszély.
 » Ne nyissa ki az elemtartó fedelét.
 » Ne töltse az akkumulátort, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a + 5 ° C ~ + 40 ° C 

tartományt. Túl alacsony vagy túl magas hőmérsékleten előfordulhat, hogy az akkumulátor 
nem töltődik teljes kapacitással.

 » Ne töltse az akkumulátort nedves vagy magas páratartalmú környezetben.
 » Zárja le a rádiót, mielőtt az akkumulátort a töltőállványba tölti.
 » Csak akkor vegye le az akkumulátort a töltésről, ha teljesen fel van töltve, amelyet zöld LED 

jelez. 

LED kijelző
Piros LED Töltés
Zöld LED Teljesen feltöltve

A piros LED villog Hiba (túlságosan felmelegedett akkumulátor, rövidzárlatos 
akkumulátor vagy rövidre záródó töltő okozhatja) 
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Eszköz bemutatása

https://www.metroman.hu/termekek/Walkie-Talkie-PMR/
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1. Antenna
2. Be/ki gomb - Hangerő beállítása
3. Hangszóró
4. Mikrofon
5. LCD képernyő
6. MENU gomb. Egyszerűen megnyomva nyissa meg a funkciómenüt. Hosszan megnyomva 

váltson a frekvencia mód (VFO) és a csatorna mód (MR) között.
7. Alfanumerikus billentyűzet.
8. EXIT gomb. Nyomja meg a gombot a menüből vagy a funkcióból való kilépéshez. Nyomja 

meg és tartsa lenyomva az akkumulátor feszültségének megjelenítését (pl. 7.9V feszültség).
9. FM/SOS gomb. Az FM rádió üzemmód aktiválásához nyomja meg röviden. Nyomja meg 

ismét röviden az FM rádió üzemmódból való kilépéshez. Tartsa nyomva az SOS funkció 
aktiválásához. Az elemlámpa gyakran villog, és riasztás szólal meg. Nyomja meg ismét 
röviden az SOS módból való kilépéshez.

10. PTT gomb. Nyomja meg röviden az átvitelhez. Engedje el a kulcsot a fogadáshoz.
11. Zseblámpa/MONITOR gomb. Röviden nyomja meg a zseblámpa bekapcsolásához. Nyomja 

meg ismét röviden, hogy villogási módba kapcsoljon. Nyomja meg újra a zseblámpa 
kikapcsolásához. Tartsa lenyomva ezt a gombot a Monitor funkció aktiválásához (squelch 
off). Engedje el a gombot a Monitor funkcióból való kilépéshez.

12. 2 tűs csatlakozó fejhallgatóhoz mikrofonnal.
13. Piros LED az átvitelen, zöld LED a vételen.
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14. Zseblámpa.
15. Akkumulátor kioldógomb.
16. USB-C 5V DC port az akkumulátor töltéséhez.
17. Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzőfénye: piros, töltés folyamatban/zöld, teljes 

töltés. 

Az LCD képernyő ikonjainak leírása

1. Fogadott jel.
2. Kiválasztott kimeneti teljesítmény (H-High vagy L-Low)
3. Akkor jelenik meg, ha a DTMFST funkció (DT-ST/DT + ANI/ANI-ST) be van kapcsolva.
4. Azt mutatja, hogy CTCSS vagy DCS kódot állított be az átvitelhez vagy a vételhez. Ha az 

átvitelkor állítja be a kódot, akkor az ikon csak akkor jelenik meg, amikor továbbít, ha a kódot 
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állítja be a vételkor, akkor az ikon készenléti állapotban is megjelenik.
5. Akkor jelenik meg, ha a shift + engedélyezve van.
6. Akkor jelenik meg, amikor a shift - aktiválva van.
7. Akkor jelenik meg, amikor a Dual Watch funkció aktív.
8. A lezárt billentyűzetet jelzi. A billentyűzet feloldásához nyomja meg a * gombot
9. A VOX funkció aktív.
10. Fordított frekvencia.
11. N keskeny sávszélesség. Ha a szélessávot választja, nem jelenik meg ikon a képernyőn.
12. Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője. Ha az akkumulátor nagyon lemerült, az ikon 

villog, és a kibocsátás blokkolódik. Töltse fel az akkumulátort.  
13. és 17. A beállításoktól függően megjeleníti a használt frekvenciát, a csatorna nevét, a 

menübeállításokat stb.
14. és 15. A használt VHF-t jelzi, vagy azt a menüt vagy beállítást jelzi, amelyen éppen aktív.
16. és 18. A tárolt csatorna számát jelzi. 

Amikor az akkumulátor lemerült:
• Az ikonra  jelenik meg a képernyőn
• Időről időre a rádió sípol és a billentyűzet bekapcsol.
• Ha a hangutasítás funkció aktív, meghallja az üzenetet Low voltage.
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A legfontosabb funkciók leírása
MENU gomb [6]
1. Röviden nyomja meg a menü eléréséhez. A menüben való navigáláshoz nyomja meg a ▲ 

és ▼ gombokat. Nyomja meg a MENU gombot egy adott funkció megadásához. A ▲ és 
▼ gombokkal navigálhat a funkció opcióiban. Nyomja meg a MENU gombot a választás 
megerősítéséhez.

2. Hosszan nyomja meg a MENU gombot a frekvencia üzemmód (VFO) és a csatorna mód 
(MR) közötti váltáshoz. 

▲ gomb 
Nyomja meg ezt a gombot legalább 2 másodpercig a frekvencia vagy a csatorna gyors 
növeléséhez. SCAN módban nyomja meg ezt a gombot a szkennelés irányának jelzéséhez.  
▼ gomb
Nyomja meg ezt a gombot legalább 2 másodpercig a frekvencia vagy a csatorna gyors 
csökkentéséhez. SCAN módban nyomja meg ezt a gombot a szkennelés irányának jelzéséhez. 
EXIT gomb [8]
Ezzel a gombbal léphet ki a menüből vagy a kiválasztott funkcióból.
Kettős megjelenítési módban nyomja meg ezt a gombot a kurzor fel/le mozgatásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot az akkumulátor feszültségének megjelenítéséhez 
a képernyőn. 
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Numerikus billentyűzet
Ezekkel a gombokkal különböző 
információkat adhat meg. 
TX módban nyomja meg a 
számgombokat a DTMF kód 
elküldéséhez. 
*  gomb
Röviden nyomja meg ezt a gombot a Reverse funkció aktiválásához.
Hosszan nyomja meg ezt a gombot a billentyűzár funkció be- és kikapcsolásához. 
# SCAN gomb
Röviden nyomja meg ezt a gombot a nagy (4W-5W) és az alacsony (1W) átviteli teljesítmény 
közötti váltáshoz.
FM rádió üzemmódban röviden nyomja meg ezt a gombot a frekvencia keresés funkció 
aktiválásához. A keresés leáll, ha a rádió érvényes jelet talál.
Hosszan nyomja meg ezt a gombot a SCAN funkció aktiválásához. A szkennelés leállításához 
nyomja meg a SCAN vagy PTT gombot.   
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Alapműveletek

Kapcsolja be a rádiót
A rádió bekapcsolásához forgassa jobbra a gombot [2]. 2 megerősítő hangjelzést hall. 
A képernyő világítani kezd, és először megjelenik az üdvözlő felület (PNI logó), majd a 
frekvenciák vagy csatornák megjelenítése. Ha a hangutasítás funkció aktív, akkor a beállítástól 
függően a „frekvencia üzemmód” vagy a „csatorna mód” üzenetet hallja.
Kapcsolja ki a rádiót
A rádió kikapcsolásához forgassa el a gombot [2] balra. Kattanást hall.
Állítsa be a hangerőt
A rádió bekapcsolása után folytassa a gomb jobbra vagy balra forgatásával a kívánt hangerő 
beállításához. Ne használja a rádiót hosszú ideig a maximális hangerő mellett.
Hívást kezdeményezni
Megjegyzés: Nyomja meg az EXIT gombot a fő csatorna megváltoztatásához, ha 2 csatorna 
jelenik meg a képernyőn. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a MENU gombot a 
frekvencia (VFO) és a csatorna (MR) módba való váltáshoz. A csatorna vagy a frekvencia 
kiválasztása után nyomja meg a PTT gombot a hívás kezdeményezéséhez. Beszéljen normál 
hangnemben a mikrofonba. A piros LED kigyullad.
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Engedje el az adóvevõ gombot a fogadáshoz.
Válassza ki a csatornát
A rádiónak két üzemmódja van: frekvencia üzemmód (VFO) és csatorna mód (MR).
Napi használat esetén a csatorna mód sokkal praktikusabb, mint a frekvencia mód. A 
frekvencia mód ajánlott terepi kísérletekhez és a memóriában lévő csatornák programozásához.
Csatorna módban nyomja meg a ▲/▼ gombokat a csatornák közötti navigáláshoz.

Frekvencia mód (VFO)
Frekvencia üzemmódban a ▲/▼ gombokkal böngészhet a sávban. A gomb minden egyes 
megnyomásával növelni fogja a frekvenciát a menüben beállított frekvencia lépéstől függően.
A frekvenciát manuálisan is megadhatja kilohertz pontossággal.
Az alábbi példa 12,5 kHz frekvencia lépést használ. 
Manuálisan adja meg a 436.61250 frekvenciát:
- Kapcsolja a rádiót frekvencia üzemmódba (VFO).
- Nyomja meg az EXIT gombot, amíg a mutató nyíl a 
változtatni kívánt frekvencia mellett található.
Nyomja meg a gombokat  [4][3][6][6][1][2][5][0].
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FIGYELEM
Az, hogy manuálisan adhat meg frekvenciát, még nem jelenti azt, hogy automatikusan 
engedélyezi a frekvencia használatát. Az olyan frekvencián történő továbbítás, amelyre nincs 
engedélye, törvénytelen. A recepció viszont engedélyezett a legtöbb országban. Olvassa el 
annak az országnak a jogszabályait, ahol tartózkodik.

Csatorna mód (MR)
A csatorna mód használata magában 
foglalja a csatornák programozását. Miután 
beprogramozta a csatornákat, a ▲/▼ 
gombokkal navigálhat a csatornák között. 

Speciális funkciók

Frekvencia szkennelés
Frekvencia üzemmódban nyomja meg hosszan a SCAN gombot. A rádió megkezdi a frekvenciák 
keresését a beállított frekvencia lépésnek megfelelően.
A szkennelési irányt megváltoztathatja a ▲/▼ gombokkal
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A szkennelés leállításához nyomja meg ismét a SCAN vagy az PTT gombot.
A szkennelési mód a sz. Menüben állítható be. 20. Nyomja meg a MENU - [2] - [0] gombot

Csatorna szkennelés
Csatorna módban nyomja meg hosszan a SCAN gombot. A rádió megkezdi a beállított csatornák 
keresését.
A szkennelési irányt megváltoztathatja a ▲/▼ gombokkal
A szkennelési mód a sz. Menüben állítható be. 20. Nyomja meg a MENU - [2] - [0] gombot

CTCSS szkennelés
Ez a funkció lehetővé teszi azon frekvenciák beolvasását, amelyek aktiválták a CTCSS hangokat.
Nyomja meg a MENU gombokat - [3] - [1]
A SEEK 67.0Hz jelenik meg a képernyőn
A szkennelés megkezdéséhez nyomja meg a MENU gombot. A szkennelés leállításához nyomja 
meg az EXIT gombot.
Megjegyzés: Ez a funkció nem aktiválható, ha a rádió csatorna módban van.
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DCS szkennelés
Ez a funkció lehetővé teszi azoknak a frekvenciáknak a beolvasását, amelyek aktivált DCS-
kódokkal rendelkeznek.
Nyomja meg a MENU gombokat - [3] - [2]
A képernyőn megjelenik a SEEK D023N
A szkennelés megkezdéséhez nyomja meg ismét a MENU gombot. A szkennelés leállításához 
nyomja meg az EXIT gombot.
Megjegyzés: Ez a funkció nem aktiválható, ha a rádió csatorna módban van.  

Mutató  
A kurzor fel/le mozgatásához nyomja meg az EXIT gombot. Ezután módosíthatja és megerősítheti 
a kurzor által jelzett paramétert.

Gyors Hi/Lo teljesítmény kiválasztás
Csatorna módban nyomja meg a #SCAN gombot a nagy teljesítményű (H) és az alacsony 
fogyasztású (L) közötti váltáshoz. A képernyőn megjelenik a választott teljesítménynek 
megfelelő ikon. 
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Billentyűzár
Ez a funkció lezárja a gombokat, hogy megakadályozza a véletlenszerű megérintést.
A billentyűk zárolásához/feloldásához tartsa lenyomva a gombot * . Ha a hangutasítás funkció 
be van kapcsolva, akkor a „Lock” vagy a „Unlock” megerősítést hallja.  

FM rádió
Frekvencia vagy csatorna üzemmódban röviden nyomja meg az FM/SOS oldalsó gombot [9] az 
FM rádió funkció aktiválásához.
Használja a ▲/▼ gombokat a frekvencia kézi kereséséhez, írja be manuálisan a frekvenciát a 
számgombok megnyomásával, vagy nyomja meg a #SCAN gombot az automatikus keresés 
elindításához. A keresés leáll, ha a rádió érvényes jelet talál.
Az FM rádió funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét az FM/SOS gombot [9].
Megjegyzés: Ha az FM rádió hallgatása közben a rádió VHF/UHF jelet kap, akkor automatikusan 
frekvencia vagy csatorna módra vált. A jel eltűnése után a rádió visszatér FM rádió üzemmódba.

A TX átjátszó hangjai 1000Hz, 1450Hz, 1750Hz, 2100Hz
Ismétlő hang elküldéséhez nyomja meg az AV gombot és a Zseblámpa/Monitor gombot [11]. Ez 
a funkció hasznos a jelismétlő kommunikációhoz.
Még akkor is, ha a billentyűzár funkció aktív, a PTT és a Monitor gombok működőképesek 
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maradnak. Ismétlő hangot küldhet a billentyűk feloldása nélkül.

Kézi programozás (csatornamemória)
A gyakran használt frekvenciák tárolhatók, hogy szükség esetén felhasználhatók legyenek.
250 memória áll rendelkezésre. Minden memóriában a következő információk tárolhatók: átviteli 
és vételi frekvencia, átviteli teljesítmény, sávszélesség, ANI/PTT-ID beállítások, a csatorna vagy 
a csatorna neve alfanumerikus azonosítója (6 karakter).

Frekvencia és csatorna mód
Hosszan nyomja meg a MENU gombot a frekvencia és a csatorna mód közötti váltáshoz. Ennek 
a két módnak különböző funkciói vannak, és gyakran összekeverik őket.
Frekvencia üzemmód (VFO): ideiglenes frekvencia-allokációra szolgál, például tesztfrekvenciára 
vagy gyors terepi programozásra.
Csatorna mód (MR): előre beprogramozott csatornák kiválasztására szolgál.  

Példa 1
CTCSS hangismétlő csatorna eltolás programozása
Mentés a 10. csatornán:  
RX = 432.55000 MHz
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TX = 437.55000 MHz  (+ 5) Offset
Ton TX CTCSS 123.0

1. Hosszan nyomja meg a MENU gombot a VFO frekvencia üzemmódba váltáshoz. A VFO 
ikon megjelenik a jobb oldali képernyőn.

2. Futtassa a [MENU] [2] [9] [MENU] [1] [0] [MENU] [EXIT] gombsorozatot a 10. csatornán 
korábban tárolt összes adat törléséhez.

3. Végezze el a [MENU] [1] [3] [MENU] 123.0 [MENU] [EXIT] billentyűkombinációt a TX 
kódolási hang megadásához.

4. Adja meg az RX frekvenciát (pl. 43255000)
5. A csatorna kiválasztásához hajtsa végre a [MENU] [2] [8] [MENU] [1] [0] [MENU] 

gombsorozatot (például: 10)
6. Nyomja meg az [EXIT] gombot. RX frekvencia hozzáadva.
7. Adja meg a TX frekvenciát (pl. 43755000)
8. Végezze el a [MENU] [2] [8] [MENU] [1] [0] [MENU] gombsorozatot ugyanazon csatorna 

kiválasztásához (például: 10)
9. Nyomja meg az [EXIT] gombot. TX frekvencia hozzáadva.
10. Tartsa lenyomva a MENU gombot az MR csatorna módba váltáshoz. A képernyőn 

megjelenik az elmentett csatornaszám, valamint a beállított vételi és átviteli frekvencia.  
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Példa 2
Szimplex csatorna programozása CTCSS hanggal
Mentés a 10. csatornán: 
RX = 432.6625 MHz
Ton TX CTCSS 123.0

1. Hosszan nyomja meg a MENU gombot a VFO frekvencia üzemmódba váltáshoz. A VFO 
ikon megjelenik a jobb oldali képernyőn.

2. Futtassa a [MENU] [2] [9] [MENU] [1] [0] [MENU] [EXIT] gombsorozatot a 10. csatornán 
korábban tárolt összes adat törléséhez.

3. Végezze el a [MENU] [1] [3] [MENU] 123.0 [MENU] [EXIT] billentyűkombinációt a TX 
kódolási hang megadásához.

4. A kurzor frekvenciára mozgatásához nyomja meg az [EXIT] gombot.
5. Adja meg az RX frekvenciáját (pl. 43266250)
6. A csatorna kiválasztásához hajtsa végre a [MENU] [2] [8] [MENU] [1] [0] [MENU] 

gombsorozatot (például: 10)
7. Nyomja meg az [EXIT] gombot. A csatorna mentve.
8. Tartsa lenyomva a MENU gombot az MR csatorna módba váltáshoz. A mentett csatornaszám 

megjelenik a képernyőn.
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Repeater mód programozása
Az alábbi utasítások érvényesek, ha ismeri az átjátszó által használt átviteli és vételi frekvenciákat, 
és jogosulttá teszi azok használatára. 

1. Hosszan nyomja meg a MENU gombot a VFO frekvencia üzemmódba váltáshoz. A VFO 
ikon megjelenik a jobb oldali képernyőn.

2. A számbillentyűk segítségével adja meg az átjátszó átviteli frekvenciáját (amely az Ön vételi 
frekvenciája).

3. Nyomja meg a MENU gombot a menü eléréséhez.
4. Nyomja meg a [2] [6] gombokat az eltolás irányának beállításához.
5. Nyomja meg a MENU gombot, majd a ▲/▼ gombokat a Plus (pozitív) vagy a Mínusz 

(negatív) beállításához.
6. A mentéshez nyomja meg a MENU gombot. 
Választható:
a memóriába való mentéshez olvassa el a Kézi programozás fejezetet.
a CTCSS hangok beállításához olvassa el a CTCSS fejezetet. 
7. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
8. Tegyen próbahívást az átjátszón keresztül.
Megjegyzés: Ha problémái vannak az átjátszóval való csatlakozással, ellenőrizze a beállításokat, 
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vagy folytassa az eljárást. Néhány amatőr rádióismétlő 1750Hz-es hangot használ az átjátszó 
megnyitásához. További részletekért olvassa el az 1750Hz-es hangfrissítést.
Ha át akar állni az ismétlő vételi frekvenciájára, nyomja meg a gombot az átviteli frekvencia 
megfordításához a vételi frekvenciával. A + vagy - melletti R ikon megjelenik a képernyőn, 
jelezve az eltolás irányát.

A menü leírása

Megjegyzés: A következő funkciók beállítása csatorna módban nem érhető el: CTCSS hangok/
DCS kódok, szélessávú/keskeny sávú, PTT-ID, BCL, csatornanév szerkesztése. 

A menü használata

 » Nyomja meg a MENU gombot a menü eléréséhez.
 » A ▲/▼ gombokkal navigálhat a menüben.
 » Miután elérte a kívánt menüt, nyomja meg a MENU gombot az elérhető opciók 

megadásához.
 » A  ▲/▼ gombokkal navigálhat az opciók között.
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 » Nyomja meg a MENU gombot a kiválasztott opció megerősítéséhez.
 » A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Menüparancsok

Egy adott menühöz a ▲/▼ gombokkal vagy a menünek megfelelő billentyűkombináció 
közvetlen megadásával férhet hozzá (például a [MENU] [2] [9] segítségével közvetlenül elérheti 
a Törlés menüt).

0. Squelch
Billentyűk parancsikon [MENU] [0]
10 szint áll rendelkezésre:
0. szint - a tövörés nyitva van. A rádió fogad minden jelet, még a leggyengébbet is, de fog 
háttérzajt és nem kívánt jeleket is.
1. - 9. szint. Ha a csengést 9-re állítja, a rádió csak erősebb jeleket fog fogadni. 

1. Frequency step (Step)
Billentyűk parancsikon [MENU] [1]
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Options: 2.5/5.0/6.25/10.0/12.5/20.0/25.0/50.0 KHz
Megjegyzés: Csatorna módban ez a funkció nem módosítható.  

2. Átviteli teljesítmény (TX power)
Billentyűk parancsikon [MENU] [1]
Opciók: Magas (nagy teljesítményű 5 W)/Alacsony (alacsony teljesítményű 1 W).
Röviden nyomja meg a #SCAN gombot a gyors és a magas közötti váltáshoz.
Megjegyzés: az átviteli teljesítmény befolyásolja a kommunikáció minőségét. Az alacsony 
károsanyag-kibocsátású teljesítmény csökkenti a sugárzást és az elemfogyasztást.  

3. Energiatakarékos (Power Save)
Billentyűk parancsikon [MENU] [3]
Ez a funkció csökkenti az akkumulátorfogyasztást, amikor a rádió készenléti állapotban van.
Opciók: Ki/1/2/3/4
Megjegyzés: minél magasabb a kiválasztott szint száma, annál hosszabb az akkumulátor 
üzemideje, és annál hosszabb az alvás ideje a vételen. Például: 1. szint - 1 mp. művek és 1 mp. 
alvás, a 4. szint - 1 másodperc működik és 4 másodperc alszik. 
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4. VOX function (Vox Level)
Billentyűk parancsikon [MENU] [4]
11 szint áll rendelkezésre: Ki, 1–9. 1 a legmagasabb, 9 a legalacsonyabb érzékenység.
Megjegyzés: A VOX érzékenység nem változtatható FM és SCAN rádió üzemmódban. 

5. Bandwidth
Billentyűk parancsikon [MENU] [5]
Opciók: Széles 25 kHz és keskeny 12,5 kHz.
Megjegyzés: Csatorna módban ez az opció nem módosítható. 

6. Backlight
Billentyűk parancsikon [MENU] [6]
Beállíthatja, hogy a képernyő háttérvilágítása mennyi ideig maradjon bekapcsolva.
Opciók: Világos (a háttérvilágítás mindig be van kapcsolva), 1 - 10 mp. (a háttérvilágítás 1–10 
másodperc után kialszik)  

7. Dual Watch (D.Wait)
Billentyűk parancsikon [MENU] [7]
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Opciók: Ki és Be.
Ha ez a funkció aktív, akkor egyszerre fogadhat az A és a B csatornán. Ha jel érkezik, a kurzor 
villogni fog azon csatorna vagy frekvencia mellett, ahol a jelet észlelték.
Megjegyzés: Kettős figyelés módban szabadon megváltoztathatja a csatornák vagy frekvenciák 
paramétereit. 

8. Fő hangjelzés (Beep)
Billentyűk parancsikon [MENU] [8]
Opciók: Ki és Be.
Ha a Be opciót választja, a gomb minden egyes megérintésekor sípolás hallatszik. 

9. Timeout Timer (TOT)
Billentyűk parancsikon [MENU] [9]
Ez a funkció túl sokáig megakadályozza az emissziót.
Opciók: Off, 15s, 30s, 45s, 60s, 75s, 90s, 105s, 120s, 135s, 150s, 165s, 180s, 195s, 210s, 225s, 
240s, 255s, 270s, 285s, 300s, 315s, 330s, 345s, 360s, 375s, 390s, 405s, 420s, 435s, 450s, 
465s, 480s, 495s, 510s, 525s, 540s, 555s, 570s, 585s, 600s.
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10. DCS reception (Rx DCS)
Billentyűk parancsikon [MENU] [10]
DCS kódok hozzáadhatók a csatornákhoz egyfajta privát csatorna létrehozásához. Így 
kommunikálhat más felhasználókkal, akik ugyanazon a csatornán vannak, és ugyanazt a DCS-
kódot állítják be.
Opciók: 
• Off
• D023N-D754N (normal DCS), D023I-D754I (DCS inversat).
208 csoport van normál és invertált DCS kódokkal.
Megjegyzés: Csatorna módban ez a funkció nem módosítható. 

11. CTCSS vétel (Rx CTCSS)
Billentyűk parancsikon [MENU] [11]
A DCS kódokhoz hasonlóan a CTCSS hangok is hozzáadhatók a csatornákhoz, hogy privát 
csatornákat hozzanak létre.
Opciók: 
• Off
• 67.0 - 254.1Hz
Megjegyzés: Csatorna módban ez a funkció nem módosítható.  
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12. DCS transmission (Tx DCS)
Billentyűk parancsikon [MENU] [12]
Opciók: 
• Off
• R-DCS (D023N-D754N (DCS normal), R-DCS (D023I-D754I) (reversed DCS).
208 csoport van normál és invertált DCS kódokkal.
Megjegyzés: Csatorna módban ez a funkció nem módosítható. 

13. CTCSS továbbítás (Tx CTCSS)
Billentyűk parancsikon [MENU] [13]
A DCS kódokhoz hasonlóan a CTCSS hangok is hozzáadhatók a csatornákhoz, hogy privát 
csatornákat hozzanak létre.
Opciók: 
• Off
• 67.0 - 254.1Hz
A CTCSS hangok 50 csoportja létezik.
Megjegyzés: Csatorna módban ez a funkció nem módosítható. 
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14. Vocal prompt (Voice)
Billentyűk parancsikon [MENU] [14]
Engedélyezheti vagy letilthatja a választásokkal vagy beállításokkal kapcsolatos hangos 
visszaigazolások fogadását
15. ANI-ID
Billentyűk parancsikon [MENU] [15]
Beállíthatja az azonosító kódját, amely legfeljebb 5 karaktert tartalmazhat. Az azonosító csak a 
programozó szoftveren keresztül programozható. 

16. DTMFST
Billentyűk parancsikon [MENU] [16]
Meghatározza, hogy a rádióhangszóróban mikor hallhatók a DTMF mellékhangok.
Opciók: 
• Off: nincs mellékhang-DTMF
• DT-ST: Az oldalsó hangokat csak a manuálisan hozzáadott DTMF kódok hallják
• ANI-ST: Az oldalsó hangokat csak az automatikusan hozzáadott DTMF kódok hallják
• DT + ANI: az összes DTMF mellékhang hallható 
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17. Jelkód (S-CODE)
Billentyűk parancsikon [MENU] [17]
Válassza ki a 15 DTMF-kód egyikét.
A DTMF kódok szoftveresen programozhatók.

18. Scan Add
Billentyűk parancsikon [MENU] [18]
Opciók: 
• ON: Az aktuális csatorna hozzáadódik a keresési listához
• OFF: Eltávolítja az aktuális csatornát a keresésből

19. Scan Ran
Billentyűk parancsikon [MENU] [19]
Frekvencia üzemmódban a beolvasandó frekvenciatartományt manuálisan lehet megadni a 
billentyűzet segítségével.
144 146 és 430 440MHz
Például írja be a 144 146. értéket. A vizsgálandó tartomány 144,0000 - 146,0000MHz között 
lesz.
Vagy írja be a 430 440 értéket. A vizsgálandó tartomány között lesz 430,000 440,000MHz. 
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20. Scan Mode
Billentyűk parancsikon [MENU] [20]
A rádió frekvencia módban vagy csatornamódban képes beolvasni.
Opciók: 
• Time (Time-operated SCAN)
Jel észlelése esetén a rádió 5 másodpercre leállítja a keresést, ezt követően a rádió folytatja a 
keresést, még akkor is, ha a jel továbbra is fennáll.
• Carrier (Carrier-operated SCAN)
Jel észlelésekor a rádió leállítja a keresést. A jel eltűnése után folytatja a keresést. 
• Search (Search SCAN)
A jel észlelése után a rádió leállítja a keresést. 

21. PTT-ID
Billentyűk parancsikon [MENU] [21]
Ezzel a beállítással Ön döntheti el, hogy mikor küldje el az ANI-ID kódot TX módban.
Opciók: 
• Off: A funkció kikapcsolásához nyomja meg az AV gombot
• BOT: a kód elküldésre kerül, amikor megnyomja az AV gombot
• EOT: a kód elküldésre kerül, amikor elengedi az AV-gombot 
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• BOTH: a kód elküldésre kerül, amikor megnyomja és felengedi az AV gombot 

22. Csatorna A megjelenítési mód (MDF-A)
Billentyűk parancsikon [MENU] [22]
Állítsa be az A csatorna megjelenítésének módját.
Opciók:
• Frequency: frekvencia + csatornaszám
• Name: csatorna neve
Megjegyzés: A csatorna nevét csak szoftverrel lehet szerkeszteni. 

23. Csatorna B megjelenítési mód (MDF-B)
Billentyűk parancsikon [MENU] [23]
Állítsa be az B csatorna megjelenítésének módját.
Opciók:
• Frequency: frekvencia + csatornaszám
• Name: csatorna neve
Megjegyzés: B csatorna nevét csak szoftverrel lehet szerkeszteni. 



Használati utasítás 248

M
ag

ya
r

24. Busy Channel Lockout (Busy Lock)
Billentyűk parancsikon [MENU] [24]
Opciók: On/Off
Ez a funkció megakadályozza a többi rádió interferenciáját. Ha a kiválasztott csatornát a PTT 
gomb megnyomásával más felhasználók használják, a rádió nem sugároz.
Engedje fel az adóvevő gombot, és próbálja újra, amikor a frekvencia felszabadult. 

25. Automatic key lock (AUTO LK)
Billentyűk parancsikon [MENU] [25]
Opciók: On/Off
Ha ez a funkció aktív, a rádiógombok automatikusan lezáródnak 15 másodperc használaton kívül.
A gombok hosszan történő megnyomásával manuálisan feloldhatók/zárhatók  *

26. Frequency offset direction (Direction)
Billentyűk parancsikon [MENU] [26]
Beállíthatja az átviteli és vételi frekvenciaeltolás irányát.
Opciók: 
• Plus: pozitív ellentételezés
• Mínus: negatív eltolás
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• None: nincs ellentételezés
Megjegyzés: Különböző frekvenciaeltéréseket kell beállítania a kiválasztott átjátszótól függően. 
Ez a funkció csatorna módban nem aktív.  

27. Frekvenciaeltolás (Offset)
Billentyűk parancsikon [MENU] [27]
Beállíthatja az eltérést a TX és az RX között. Ennek a rádiónak a frekvenciaeltolása: 00,000-
99.998MHz. 

28. Csatorna memória (Memory)
Billentyűk parancsikon [MENU] [28]
Amikor a rádió frekvencia üzemmódban van, a numerikus billentyűzet segítségével adja meg 
közvetlenül a frekvenciát.
A már tárolt csatornák CH-xxx (XXX - csatornaszám, például CH-010) formában jelennek 
meg, míg a többi csatorna csak a számukkal jelenik meg (pl. 008)
Megjegyzés: Ha CTCSS hangokat vagy DCS hangokat vagy frekvenciaeltolást szeretne 
beállítani, akkor a csatorna tárolása előtt ezt meg kell tennie. 
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29. Csatorna törlése (Delete)
Billentyűk parancsikon [MENU] [29]
Törölhet egy rádióban tárolt csatornát.

30. Alarm mode (Alarm Mode)
Billentyűk parancsikon [MENU] [30]
Opciók:
• Site (helyi riasztás): A rádió hangszórója riaszt, de a rádió nem továbbít
• Tones: A hangszóró riasztási hangot ad ki, amelyet a rádió továbbít
• Code: a hangszóró riasztási hangot ad ki, amelyet a rádió továbbít, majd az ANI-ID kódot 

31. Frekvenciák beolvasása a CTCSS segítségével (SEEK CTC)
Billentyűk parancsikon [MENU] [31]
Megjegyzések: Ez a funkció nem aktiválható, ha a rádió csatorna módban van. A keresés csak 
akkor indul el, amikor a rádió jelet észlel a vételi frekvencián. 

32. Frekvenciák beolvasása a DCS segítségével (SEEK DCS)
Billentyűk parancsikon [MENU] [32]
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Megjegyzések: Ez a funkció nem aktiválható, ha a rádió csatorna módban van. A keresés csak 
akkor indul el, amikor a rádió jelet észlel a vételi frekvencián.

33. Squelch farok megszüntetése (TAIL)
Billentyűk parancsikon [MENU] [33]
Ez a funkció kiküszöböli a végső csikorgási zajt olyan rádiók között, amelyek közvetlenül ismétlő 
nélkül kommunikálnak. 55 Hz-es vagy 134,4 Hz-es hang vétele elég hosszú ideig elnémítja a 
hangot, hogy megakadályozza a végső csikorgási zaj vételét.

34. Squelch farok megszüntetése (RP-STE)
Billentyűk parancsikon [MENU] [34]
Ez a funkció akkor hasznos, ha a rádió ismétlőn keresztül működik. Az adóvevő gomb 
felengedésekor az átjátszó kiadja az utolsó adási hangot, hogy megerősítse, hogy működik.
Opciók:
Off, 1,2,3,4,5,….10 (a késleltetési idő beállításához)
Megjegyzés: Tiltsa le ezt a funkciót, ha a rádiót átjátszó nélkül használja. 
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35. Késleltesse az ismétlő tövises farát (RPT-RL)
Billentyűk parancsikon [MENU] [35]
Ezzel a funkcióval megerősíti, hogy az átjátszó továbbította a jelet.
Opciók:
Ki, 1,2,3,4,5,….10 (a késleltetés beállításához) 

36. Roger Beep (ROGER)
Billentyűk parancsikon [MENU] [36]
Amikor elengedi az adóvevő gombot, a rádió sípolva megerősíti a többi felhasználó számára, hogy 
befejezte az adást és tud beszélni. 

37. Ismétlő hang 1750Hz (ROGER)
Billentyűk parancsikon [MENU] [37]
Opciók: 1000Hz, 1450Hz, 1750Hz, 2100Hz
Ismétlő hang elküldéséhez nyomja meg a PTT gombot + Zseblámpa/Monitor [11].
Megjegyzés: Még akkor is, ha a billentyűzár funkció aktív, a PTT és a Monitor gombok 
működőképesek maradnak. Ismétlő hangot küldhet a billentyűk feloldása nélkül.  
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38. Bekapcsolás üzenet (Power on Msg)
Billentyűk parancsikon [MENU] [38]
Opciók:
• Logo: a rádió bekapcsolásakor az előre beállított kép megjelenik a képernyőn
• Msg: a rádió bekapcsolásakor az előre beállított üdvözlő üzenet jelenik meg a képernyőn
• Voltage: A rádió bekapcsolásakor az akkumulátor feszültsége megjelenik a képernyőn 

39. Nyelvválasztás (Language)
Billentyűk parancsikon [MENU] [39]
Válassza ki a menü megjelenítési nyelvét és a hangutasítás nyelvét.
Opciók: angol 

40. Frekvenciaugrató rendszer  (Hopping RX)
Billentyűk parancsikon [MENU] [40]
Javítsa a rádió interferencia-csökkentő funkcióját és csökkentse a megfigyelés kockázatát.

41. Reset
Billentyűk parancsikon [MENU] [41]
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Alaphelyzetbe állítással a rádió visszatér a gyári beállításokra és paraméterekre.
Opciók:
• VFO: menü visszaállítása
• ALL: a menü és a csatornák visszaállítása 

42. Kétsávos kijelző (Sync)
Billentyűk parancsikon [MENU] [42]
Opciók:
• ON: aktiválja a két csatorna (csatorna módban) és a két frekvencia (frekvencia üzemmódban) 

egyidejű megjelenítését a képernyőn (2 vonalon).
• OFF: egyszerre egy csatorna vagy egy frekvencia megjelenítését aktiválja a képernyőn. A 

▲/▼ gombokkal jelenítse meg a következő csatornán/frekvencián 

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a rádiót
• Vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort.
• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
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• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
A vétel során a hang gyenge vagy szakaszos
• Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, cserélje ki az elemet.
• Tekerd fel a hangerőt.
• Csukja be és indítsa újra a rádiót.
Nem kommunikálhat más felhasználókkal
• Ellenőrizze az átviteli és vételi frekvenciát és a jel típusát.
• Csökkentse a távolságot a többi felhasználótól.
Háttérzajokat és nem kívánt hangokat hall
• Állítsa be a recsegés szintjét vagy változtassa meg a frekvenciát.
A rádió folyamatosan sugároz
• A VOX funkció aktiválható. Kapcsolja ki a VOX funkciót. 


