


OHUTUSTEAVE RAADIOSAATJATELT JA
RAADIOTELT TULENEVATE 
RAADIOLAINETE JA - ENERGIA KOHTA 

HOIATUS!
Enne selle toote kasutamist tutvuge oma raadiojaamale lisatud brošüüriga 
„Raadiolainete kiirgusega seotud ohutusmeetmed“, milles sisaldub 
ohutusnõudeid ja teave raadiosagedusliku energia mõju kohta ja 
informatsioon vastavuse kohta kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Pakendi sisu
• 2 raadiojaama  TLKR T92 H20

• 2 vööklambrit
• 1 autolaadija kahe USB-kaabliga
• 2 NiMH akut, 800 mAh
• Raadiojaama TLKR T92 H20 kasutusjuhend

Sageduste tabel
Kanal Sagedus (MHz) Kanal  Sagedus (MHz)  Kanal  Sagedus (MHz) 

1  446,00625 4 446,04375 7     446,08125
2 446.01875 5 446.05625 8 446.09375
3 446.03125 6 446.06875

Funktsioonid ja spetsifikatsioonid
• 8 PMR kanalit
• 121 alamkoodi (38 CTCSS koodi ja 83 DCS koodi)
• Tegevusraadius kuni 10 km*
• VOX

• Lamp valge ja punase LED tulega
• 20 erinevat helina tooni 
• LCD ekraan taustavalgustusega

• Saatmise lõpetamise signaal
• micro-USB-liides laadimiseks
• Aku laetuse tase
• Kanalite otsing
• Kanalite skaneerimine
• Kahe kanali jälgimine
• Sõrmistiku lukustus
• Automaatne mürasummutamise juhtimine
• Automaatne kordamine (kerimine)
• Teavitamine aku tühjenemisest
• Unerežiim tühjeneva aku korral
•  Toonsignaal (sisse/väljalülitatud).
• Hääletu režiim (vibro)
• Hädaolukordade sidefunktsioonid
• Veega aktiveeritav lamp
• Kaitseklass IP67
• Vooluallikas: nikkelmetallhüdriidaku / 3 AA leelispatareid
• Aku kestvus: 16 tundi (standardsetel kasutustingimustel)
* Tegevusraadius võib sõltuda keskkonna- ja / või 
topograafilistest asjaoludest.

Veekindlus
See raadiojaam on valmistatud vastavalt  kaitseklassi standardile 
IP67. Seda tohib panna vette 1 meetri sügavusele kuni 30 
minutiks. Raadiojaam on vastupidav veepritsmetele ja vihmale 
ainult juhul, kui akukaas ja port on suletud hermeetiliselt. 
Akukaant või porti tohib avada ainult juhul, kui raadiojaam on kuiv. 
Ühendatavat lisavarust on lubatud kasutada ainult kuivas keskkonnas.
Laadimisjaam ja vahelduvvoolu adapter ei ole veekindel. Vihm
ega lumi ei tohi sattuda laadimisjaamale. Laadige raadiojaamu
vaid kuivas kohas. Ärge asetage märgi raadiojaamu 
laadimisjaamale.
HOIATUS! See raadiojaam on võimeline püsima veepinnal 
kaasas oleva NiMH akuga (800 mAh). Kui kasutate teisi 
akusid, võib raadiojaam vajuda vee alla.
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 Juhtimine ja elemendid

Аntenn

Lambi nupp

PTT nupp

Toite nupp        

                             Menüü/blokeeringu                     
nupp Mikrofon

Kõlar

Ekraan

Skaneerimine/ 
monitooring

Kutsungi signaal
Tugevus/ 
tagasikerimine 
Veeandurid

Micro-USB 
laadimisport

Elektroonilise 
režiimi nupp

Lisatarvikute port

Valgusdioodidest lamp

Veeandur
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Ekraan Aku paigaldamine
Raadijaamades võib kasutada kaasas olevat NiMH akut või 3 
AA leelispatareid. Toiteallikate tühjenemisel antakse märku 
helisignaaliga.

Nikkelmetallhüdriidaku paigaldamine
1. Veenduge, et raadiojaam on VÄLJA LÜLITATUD. 
2. Asetage raadiojaam tagapaneeliga enda poole, 

keerake lahti akukaant hoidev kruvi ja avage kaas.
3. Võtke välja  läbipaistvast  kilekotist nikkelmetallhüdriidaku 

(lahti võtta ja eemaldada aku enda korpust on keelatud).
4. Paigaldage aku pesasse nii, et akul olev joonis oleks 

suunatud teie poole (lint peab asuma aku all; lint aku 
akusahtlist kättesaamise lihtsustamiseks).

5. Sulgege akupesa kate ja keerake kaane kruvi kinni.

Kolme AA leelispatarei paigaldamine
1. Veenduge, et raadiojaam on VÄLJALÜLITATUD.
2. Asetage raadiojaam tagapaneeliga enda poole, tõstke 

patareisahtli riiv ja avage kaas.
3. Sisestage kolm AA leelispatareid, jälgides polaarsust 

(+) ja (-), nagu on näidatud joonistel akukorpuse sees 
(lint peab olema ümber standardsete AA 
leelispatareide mähitud paremalt vasakule).

4. Sulgege akupesa kaas ja keerake kaanel olev kruvi 
kinni.
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1. Edastamise kanal
2. Edastamise ja vastuvõtmise indikaator
3. Heli väljalülitamine [kõlari helitugevus on seatud 0]
4. Kahe kanali jälgimine [Sisse/Väljalülitamine]
5. Skaneerimisnäidik
6. Sõrmistiku lukustamise indikaator
7. Aku laetuse indikaator [3 laetuse taset]
8. Sõrmistiku toonsignaalid [Sisse/Väljalülitamine.]
9. Hääletu režiim (vibro) [Sisse/Väljalülitamine)
10. Ülekande lõpu toonsignaal [Sisse/Väljalülitamine
11. Helin [1-20]
12. iVOX [väljalülitatud., L1, L2, L3]; VOX [L1, L2, L3]
13. Seadme kood häirete vältimiseks [1-121]



 Toiteelementide eemaldamine

Nikkelmetallhüdakude eemaldamine
1. Veenduge, et raadiojaam on VÄLJA LÜLITATUD.
2. Asetage raadiojaam tagapaneeliga enda poole, 

keerake lahti akukaant hoidev kruvi ja avage kaas.
3. Võtke välja nikkelmetallhüdriidaku, tõmmates seda 

lindist.
4. Sulgege akupesa kaas ja keerake kaane kruvi kinni.

Kolme AA leelispatareide eemaldamine
1. Veenduge, et raadiojaam on VÄLJA LÜLITATUD.
2. Asetage raadiojaam tagapaneeliga enda poole, 

keerake lahti akukaant hoidev kruvi ja avage kaas.
3. Eemaldage ettevaatlikult leelispatareid, võttes neid välja 

ükshaaval.
4. Sulgege akupesa kaas ja keerake kaane kruvi kinni.

Märkus. Olge akude ja patareide eemaldamisel 
ettevaatlik. Aku või patareide eemaldamisel 
ärge kasutage teravaid või elektrit juhtivaid 
tööriistu.
Pannes raadiojaama ära pikemaks ajaks, 
eemaldage raadiojaamast toiteelemendid. 
Aja jooksul võivad toiteelemendid 
oksüdeeruda, mis võivad põhjustada 
raadiojaamale püsivaid kahjustusi.

Raadiojaama aku laetuse näitaja
Raadiojaama aku ikoon näitab aku laetuse taset täis  kuni 

tühjani .

Kui aku laetus langeb kuni ühe jaotuseni, perioodiliselt või PPT 
nupu vabastamisel, kostab helisignaal (hoiatus aku 
tühjenemisest).

Aku mahutavuse säilitamine
1. Kui te ei kasuta nikkelmetallhüdriidakut, tuleb seda 

laadida vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
2. Kui te ei kasuta raadiojaama pikemat aega, eemaldage 

sellest akud.
3. Hoidke nikkelmetallhüdriidakud temperatuurivahemikus 

-20 kuni 35°C ja madala õhuniiskuse juures. Vältida 
niiskeid tingimusi ja kokkupuudet söövitavate ainetega.

Laadimisseadme kasutamine micro-USB´ga 
Laadimisseadme  kasutamine  micro-USB´ga  võimaldab
kergesti ja lihtsalt laadida nikkelmetallhüdriidakut.
1. Veenduge, et raadiojaam on VÄLJA LÜLITATUD.
2. Ühendage Micro-USB-kaabel raadiojaama mikro-USB 

liidesega. Ühendage laadija teine ots tavalisse USB 
pistikupessa.

3. Täiesti tühja aku laadimine kestab kaheksa tundi.
4. Aku laetuse taseme tõusu laadimise ajal näitab 

indikaator.
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Märkus. Soovitav on laadimise ajal raadiojaama toide 
välja lülitada. Kui laadimise ajal on toide sisse 
lülitatud, kuid aku on täiesti tühi, ei pruugi 
sõnumite edastamine olla võimalik. Sõnumi 
saatmiseks peab aku laetus olema vähemalt 
ühe jaotuse jagu. Suurte temperatuuri 
muutuste korral, ei tohi NiMH akut laadida! 
Oodata kuni raadiojaama elementide 
temperatuur on saavutanud ümbritseva 
keskkonna temperatuuri (tavaliselt kulub 
selleks umbes kakskümmend minutit).
Aku eluea pikendamiseks, tõstke raadiosaatja 
laadimisjaamalt 16 tunni pärast alates laadimise 
algusest. Ärge hoidke raadiojaamu ühendatuna 
laadijaga.

Vööklambri kinnitamine ja eemaldamine 
1. Kinnita rihmaklambrid raadiosaatja TLKR tagapaneelil 

oleva plaadi külge.
2. Kinnita rihmaklamber vööle või taskule kuni lukustus 

klõpsatab.

Vööklambri eemaldamine
1. Vajuta klambri ülaosas olevale kõrgendusele kuni 

lukustuse vabastamiseni.
2. Eemaldage vööklamber raadiojaama tagapaneelilt.

Raadiojaama sisse- ja väljalülitamine 
Raadiojaama sisse- ja väljalülitamiseks, vajutage ja hoidke 

all toitenuppu .

1.

2. Sisselülitamisel kõlab helisignaal ja raadiojaama ekraanil kuvatakse kõigi
seadmel saadavate funktsioonide ikoonid.

3. Seejärel kuvatakse ekraanil praegune kanal, kood ja kõik 
sisse lülitatud funktsioonid.

Helitugevuse seadmine
Ooterežiimis praeguse helitugevuse kuvamiseks vajutage 

nuppu 
 
või . Helitugevuse reguleerimiseks vajutage

uuesti nuppu 
 
 või 

1. Helitugevuse tõstmiseks, vajutage nuppu .

2. Helitugevuse vähendamiseks, vajutage nuppu . .

Ärge hoidke raadiojaama vastu kõrva. Kui kõlaril on seatud liiga
kõrge helitugevus, võib see kahjustada kuulmist.
Kõlari väljalülitamiseks seadke heli tasemele "0".

RÄÄKIMINE JA KUULAMINE
Side seadmiseks kõigi oma rühma raadiosaatjatega, peavad 
kõik raadiojaamad olema häälestatud ühele ja samale kanalile 
ja ühe ja sama koodiga, et vältida häireid.

1. Hoidke raadiojaam 5 - 8 cm kaugusel suust.

2. Vestluse ajal vajutage ja hoidke all PTT nuppu. Ekraanil 

kuvatakse saatmise ikoon. 

3. Vabastage PTT nupp. Nüüd võite vastu võtta sissetulevaid kõnesid. Sel 

juhul kuvatakse ekraanil vastuvõtu ikoon 

    . 5
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Kahepoolse side režiim

Kanal (1-8)

Alamkood (0-121)

Kutsungi signaal 
(1-20)

Hääljuhtimisega edastamine (VOX) 
(väljalülitatud, L1, L2, L3)

„Menüü“ nupp

„Menüü“ nupp

Menüü“ nupp

„Menüü“ nupp

Menüü“ nupp

Maksimaalseks heli selguseks, hoidke raadiojaam viie kuni 
seitse sentimeetri kaugusel näost ja ärge katke mikrofoni kõne
ajal kinni.

Saatmise vahemik
Raadiojaam on ehitatud nii, et suurendada jõudlust ja 
parandada edastamise ulatust. Ärge kasutage raadiojaamu 
lähemal kui 1,5 meetrit teine-teisest

Seire nupp
Vajutage ja hoidke kolm sekundit all skaneerimise/seire nuppu

 võimaldab teil kuulata

raadiojaama helitugevust, kui te hetkel ei võta vastu sõnumeid. 
See võimaldab teil vajadusel reguleerida helitugevust. 
Skaneerimine/seire

 
 nuppu võite vajutada ka, et kontrollida

antud kanali aktiivsust, enne kui hakkate rääkima.

Väljalülitustaimer Push-to-Talk
Et vältida andmete juhusliku edastamist energiasäästmise 
eesmärgil, annab raadiojaam pidevalt hoiatussignaali ja 
lõpetab edastamise kui PTT nupp on alla vajutatud ja ei ole 
vabastatud kuuekümne sekundi jooksul.

 MENÜÜ PUNKTID

«Menüü»

Kanali valik
Sellel raadiojaamal on 8 kanalit. Kanal – see on sagedus, mida 
kasutab raadiojaam andmete edastamiseks.
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Kahepoolse jälgimise kanal (1-22)

Menüü“ nupp

Seadme ID kahepoolse jälgimise häirete vältimiseks

Menüü“ nupp Vibrokutsung 

(sisse/väljalülitatud)

Menüü“ nupp

Sõrmistikuju signaalid
(sisse/väljalülitatud)

Menüü“ nupp
 Kõne kinnitavad toonsignaalid 

(sisse/väljalülitatud)





1. Lülitage raadiojaam sisse ja vajutage menüü nuppu, ,

kuni ekraanil hakkab vilkuma kanali number.

2. Kanali vahetamiseks vajutage nuppu  või . Hoides 
nuppu all, on võimalik kiiresti kerida kanalite loend 
koodide vaatamiseks.

3. Vajutage PTT nuppu, et väljuda menüüst või menüü 

nuppu  seadistamise jätkamiseks.

Seadme kood välishäirete vältimiseks
Seadmete koodid häirete vältimiseks, aitavad vähendada 
häireid, blokeerides ülekandeid teadmata allikatest. 
Raadiojaam on varustatud 121 seadmekoodiga häirete 
vältimiseks.
Vajaliku koodi seadmiseks kanalile:

1. Vajutage kaks korda menüü nuppu , kuni ekraanil 

kuvatakse vilkuv kood "9".

2. Soovitud  koodi  valimiseks  vajutage  nuppu   või  .
Koodide nimistu kiirläbivaatamiseks võite vajutada ja hoida
all vastavat nuppu.

3. Vajutage PTT nuppu, et väljuda menüüst või menüü 

nuppu  seadete jätkamiseks.

Kutsungisignaali toonide seadistamine
Teatamaks, et soovite kontakti teie rühma raadiojaamadega, 
võib teie raadiojaam edastada neile erinevaid kutsungi 
helinaid.
Selle mudeli raadiojaamal saate valida ühe 20 helinast.

 Et valida helinaid:

1. Vajutage kolm korda nuppu , kuni ekraanil kuvatakse helina ikoon 

. Ekraanil hakkab vilkuma praegune helin.
2. Et valida ja kuulata helinat, vajutage  või .

3. Vajutage PTT nuppu, et väljuda menüüst või nuppu 

seadistamise jätkamiseks.

Teistele raadiojaamadele helina saatmiseks seadke oma 
raadiojaamale sama kanal ja seadme kood, et vältida häireid ja 

vajutage helina nuppu  .

Edastamine hääljuhtimisega ( )
Andmete edastamine algab siis, kui Te räägite raadiojaama 
mikrofoni PTT nuppu vajutamata.

1. Vajutage menüü nuppu 4 korda, kuni ekraanile kuvatakse ikoon .
Ekraanil hakkab vilkuma praegu olev seadistus (L1-L3).

2. Tundlikkuse valimiseks vajutage nuppu

 
või .

3. vajutage PTT nupp menüüst väljumiseks või menüü 

nuppu  seadistamise jätkamiseks.
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L3 = kõrge tundlikkustase vaikse keskkonna jaoks

L2 = keskmine tundlikkustase enamuseks tavalistele 
keskkondade jaoks

L1 = madal tundlikkuse tase kõrgendatud 
müratasemega keskkondade jaoks



Märkus. Kasutaja rääkimise alustamise ja jaama 
edastamise alustamise vahel on väike viide.

Kahe kanali jälgimine
See võimaldab teil jälgida üheaegselt praegust ja mis 
tahes teist kanalit. Et valida teine kanal ja alustada kahe 
kanali jälgimist:

1. Vajutage menüü 
 
nuppu 5 korda, kuni ekraanile 

kuvatakse topeltkanali ikoon . Kahe 
kanali ikoon hakkab vilkuma.

2. Kanali valimiseks vajutage nupp  või , seejärel 

vajutage menüü  nupp.

3. Seadme häiretevastase koodi valikuks vajutage nuppu 
või .

4. vajutage PTT nupp menüüst väljumiseks 

või menüü nuppu  seadistamise 

jätkamiseks.

5. Raadiojaam alustab kahe kanali jälgimist.
Märkus. Kui valitud kanal ja kood on sama, kui praegusel

kanalil, lülitub kahe kanali jälgimine välja.

Hääletu režiim (vibrohelin)
Hääletul režiimil (vibratsioonirežiimis) teavitab raadiojaam 
kasutajat saabunud sõnumist. See on mugav, kui töötate 
mürarikkas keskkonnas. 
Kui see funktsioon on aktiveeritud, vibreerib raadiojaam iga 30
sekundi järel, kui on saabunud sõnum vastava koodiga 
vastavale kanalile.
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2. Vajutage menüü  nuppu 7 korda, kuni ekraanile 

kuvatakse vibrokutsungi  ikoon. Ekraanil vilgub käesolev
seade.

3. Seade sisse/väljalülitamiseks vajutage nuppu

 või .
4. vajutage PTT nupp menüüst väljumiseks või

menüü nuppu  seadistamise 

jätkamiseks.

Sõrmistiku toonid
Sõrmistiku helisid saab sisse lülitada või välja lülitada.
Iga nuppu vajutamisel kostab heli

1. Vajutage menüü  nuppu 8 korda, kuni ekraanile ilmub 

sõrmistiku helide signaali ikoon .
Ekraanil vilgub käesolev seade sisse/väljalülitamise 
funktsioon.

2. Soovitud sisse/väljalülitamise variandi valikuks vajutage 

vastavalt nupp  või 
3. Vajutage PTT nupp seade kinnitamiseks või menüü  

nuppu, et jätkata. 
Märkus. Kui klahvihelide funktsioon on 

VÄLJALÜLITATUD, järgmised 
helisignaalid ei ole väljalülitatud:

• Helisignaal, mis teavitab, et sõnumiedastamine on väljalülitatud
• Kutsungi helin
• Aku tühjenemise hoiatuse helin
• Edastatud helin vestluse kinnitamise kohta
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Vestlust kinnitava helina edastamine
Raadiojaama saab seadistada nii, et pärast vestluse lõppu 
edastatakse unikaalne helin. See on midagi sarnast sellele, et 
kasutaja ütleb "side lõpp" vestluse lõppedes.

1. Vajutage menüü 
 
nuppu 9 korda, kuni ekraanile 

ilmub saate lõppemise toonsignaali ikoon
ülekanne

 
. Vilkuma hakkab jooksva seade 

sisse/väljalülitamise funktsioon.
2. Sisse/väljalülitamise parameetrite valimiseks vajutage

vastavalt nuppu  või .
3.   Vajutage PTT nuppu seadistuse kinnitamiseks või menüü

nuppu , et jätkata seda.

Hädateate režiim
Hädateate režiimi kasutatakse, et anda teada oma grupi 
liikmetele, et vajate kiiresti abi. Pärast erakorralist teavitamist 
jätkab raadiojaam T92 H2O tööd automaatrežiimis käed-vabad
30 sekundi jooksul.
Raadiojaam T92 H2O seadistab automaatselt teie grupile 
automaatselt kõlari helitugevuse maksimum tugevusele ja 8 
sekundit edastab aktiivselt hoiatussignaali. Vastav helisignaal 
kõlab teie raadiojaama kõlarites ja teie grupi vastuvõetavates 
raadiojaamades. 
Pärast 8 sekundit võtavad teie grupi raadiojaamad vastu veel 
22 sekundit kõik teie sõnad ja helid teie keskkonnast. 
Erakorralise valmisoleku režiimis on 30 sekundit kõik 
juhtelemendid ja nupud on blokeeritud, et hõlbustada 
hädateadete vastuvõttu.

1.

2. Vajutage ja hoidke hädateate nuppu 3 sekundit 
allavajutatuna.

3. Vabastage nupp. Kostab teavitamise helisignaal. 
Samal ajal vilgub PUNANE LED. Teate edastamiseks 
pole vaja jätkata hädateade nuppu all hoidmist või 
kasutada PTT nuppu.

HOIATUS! Hädateade funktsiooni tuleks kasutada ainult 
hädaolukordades. Motorola Solutions ei vastuta, kui grupi 
liikmed vastuvõetavate raadiojaamadega ei reageeri 
hädaolukorra teadetele.

Sisseehitatud taskulamp
Vajutage taskulambi nuppu, et valida valge ja punase tule 
režiimide sisselülitamise ja punase, valge tule režiimi ja 
väljalülitamise vahel. Kui punase värvi režiim on sisse lülitatud 3 
sekundit või rohkem, vajutades lambi nupule, lülitub lamp välja. 
Taskulamp lülitub automaatselt välja pärast raadiojaama 30-
minutilist jõudeolekut, kui aku laetuse tase on alla 50%.
Märkus. Et säästa akut, lülitage taskulamp välja, kui selle 

kasutamine ei ole vajalik.

Sõrmistiku lukustus
Selleks, et vältida raadiojaama seadete kogemata 
muutmist:

1. Vajutage ja hoidke allavajutatuna menüü  nupp, kuni ekraanil 

kuvatakse sõrmistiku blokeerimise märk .
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2. Lukustusrežiimis saab sisse ja välja lülitada raadiojaama, 
reguleerida helitugevust, saata ja vastu võtta andmeid, viia 
läbi kanalite jälgimine. Muud funktsioonid on blokeeritud.

3. Raadiojaama avamiseks vajutage ja hoidke menüünuppu

 all, kuni ekraanil ei kuvata enam sõrmistiku lukustamise

ikoon  .

Skaneerimise
Skaneerimisfunktsioon kasutatakse järgmisteks eesmärkideks:
• Tundmatute isikute saadetud teated 8 kanalil.
• Grupi liikme otsingutel, kes kogemata on kanalit vahetanud.
• Vaba kanali kiirotsing selle hilisemaks 

kasutamiseks.
Otsingu tõhususe tõstmiseks on olemas eelisfunktsioon ja 2 
skaneerimise režiimi (põhi- ja laiendatud).
• Põhi skaneerimisrežiimis tehakse kasutaja määratud 

kanalite ja koodikombinatsioonide otsing, (või koodi 
väärtusega 1, mis on määratud vaikimisi) igale 8 kanalile.

• Laiendatud režiimis tehakse skaneerimine mis tahes ja iga 
koodi otsinguks; iga kasutatud koodi avastamine ja selle 
koodi väärtuse ajutine kasutamise valitud kanali jaoks.

• Prioriteet on kodukanalil (st, sellele kanalile ja seadme 
koodile, mida kasutatakse häire vältimiseks, mille väärtus 
on seatud raadiojaamale skaneerimise alguseks). 
See tähendab, et esialgne kanali skaneerimine (ja koodi 
konfigureerimine) toimub sagedamini kui ülejäänud 7 kanali
skaneerimine, ja raadiojaam reageerib kiiresti igale 
toimingule, mis esinevad prioriteetsel kodukanalil.

 Et alustada skaneerimist põhiversioon:

1. Vajutage ja vabastage nupp . Ekraanil kuvatakse 
skaneerimismärk, ja raadiojaam alustab kanalite ja koodide 
kombinatsioonide skaneerimist.

2. Kui on avastatud tegevus kanalil, mis vastab 
kanali ja koodi kombinatsioonile, peatab 
raadiojaam sageduste valimise ja teostab 
saatmise.

3. Vajutage PTT nuppu viis sekundit pärast saatmist, et 
vastata ja rääkida teile sõnumi edastanud kasutajaga.

4. Raadiojaam taastab kanalite skaneerimise viis sekundit, 
pärast mis tahes kasutaja tegevust.

5. Skaneerimise lõpetamiseks vajutage skaneerimise /

jälgimise nuppu .

Et alustada skaneerimist laiendatud režiimis: Et valida teine 
kanal ja alustada kahe kanali jälgimist:

1. Vajutage skaneerimise / jälgimise nuppu. .

Algab kanalite skaneerimine. Kusjuures kuulatavate 
andmete valimisel ei kasutata häirete kõrvaldamise seadme
koodi.

2. Avastades mis tahes aktiivse kanali mis tahes koodi (või 
ILMA koodita) katkestab raadiojaam sageduste valimise ja 
teostab edastamise. Igasugune seadme häirete vältimise 
kood, mida saavad kasutada kolmandad isikud, 
avastatakse ja kuvatakse ekraanile.

3. Et  vastata  ja  rääkida  teadet  edastava  kasutajaga,
vajutage  PTT  nuppu  viie  sekundi  jooksul  pärast
edastamise lõppu.
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4. Raadiojaam jätkab kanalite skaneerimist viis sekundit 
pärast igat kasutaja tegevust.

5. Skaneerimise lõpetamiseks vajutage skaneerimise / 

jälgimise nuppu .

Märkused skaneerimise kohta:
1. Vajutades PTT nuppu raadiojaama poolt mitteaktiivsete 

kanalite skaneerimisel, toimuvad saated kodukanalil. Et 
peatada skaneerimine igal ajal, vajutage lihtsalt 

skaneerimise / jälgimise nuppu .

Kui raadiojaam peatab skaneerimise mittesobival kanalil, 

vajutage lihtsalt nuppu  või .
2. Kui raadiojaam peatub skaneerimise mittesoovitud kanalil, 

saab seda kanalit ajutiselt eemaldada skaneerimise 
nimekirjast. 

Selleks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu  või

. Sel viisil saab ajutiselt skaneerimise nimekirjast 
eemaldada mitu kanalit.

3. Skaneerimise nimekirjast eemaldatud kanalite taastamiseks
lülitage raadiojaam välja ja taas sisse või väljuge 
skaneerimisrežiimist ja sisenege uuesti, vajutades nuppu 

skaneerimine / jälgimine

 
.

4. Skaneerimise nimekirjast ei saa eemaldada kodukanalit.

5.

6.  Skaneerimisel laiendatud režiimis, kasutatakse leitud 
koodi ainult üheks edastamiseks. Avastatud koodi 
alaliseks kasutamiseks, on vaja salvestada selle väärtus, 
väljuda skaneerimisrežiimist ja sisestada kood kanali 
seadetes.

Vee andur
Raadiojaama kokkupuutel veega, hakkab LED tuluke vilkuma; 
see jätkub seni, kuni aku on täielikult tühjenenud. Vilkuva LED 
tulukese väljalülitamiseks vajutage lambi nupule.

Garantii info
Motorola volitatud edasimüüja või jaekauplus, kust ostsite 
raadiojaama ja/või Motorola originaaltarvikud, teostavad 
seadme garantii korras asendamist või garantiiremonti.
Garantiiteeninduse jaoks tagastage seade oma edasimüüjale 
või jaemüüjale.
Ärge tagastage seade ettevõttele Motorola. Et saada õigust 
garantiiremondile, peate esitama ostutšeki või samaväärse ostu 
tõendava dokumenti, kus on märgitud ostu kuupäev. Saatja-
vastuvõtja raadiojaam peab omama selgelt nähtavat 
seerianumbrit. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme 
seerianumber on muudetud, kustutatud, eemaldatud või 
muudetud loetamatuks.
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Garantii ei kehti:
• Defektidele või kahjustustele, mis tulenevad toote 

kasutamisest muul viisil, kui see on märgitud käesolevas 
juhendis, ning samuti eirates antud kasutusjuhendis 
märgitud juhiseid.

• Defektid või kahjustused, mis tulenevad väärkasutusest, 
õnnetusest või hooletusest.

• Defektid või kahjustused, mis tulenevad valest 
kontrollimisest, kasutamisest, hooldusest, seadistamisest 
või seadme muutmisest.

• Antenni murdumise või kahjustumise, va. kui kahju on 
tekkinud otseselt materjali defekti või valmistamise 
tagajärjel.

• Tooted, mis on lahtivõetud või remonditud nii, et see 
mõjutab nende kvaliteeti või tehakse võimatuks 
asjakohast kontrolli ja vastavust garantii nõuetele.

• Vead või tekitatud kahju vale sageduse valikul.
• Vead või tekitatud kahju niiskuse või vedelike 

tagajärjel.
• Kõik plastpinnad ja kõik muud välised seadme osad, 

kriimustatud või kahjustatud, mis tekivad seadme tavalise 
kasutamise jooksul.

• Operatiivliisingus olevad tooted.
• Perioodilisele hooldusele ja remondile või normaalsel 

kasutamisel kulunud seadmete osade asendamisele.
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 Andmed autoriõiguse kohta
Käesolevas juhendis kirjeldatud ettevõte Motorola tooted 
võivad sisaldada ettevõte Motorola autoriõigusega kaitstud 
arvutiprogramme, mis on salvestatud pooljuhtmäludel muudel 
andmekandjatel. Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide 
seadused tagavad mõned eksklusiivsed ettevõte Motorola 
autoriõigustega kaitstud arvutiprogramme, sealhulgas 
ainuõiguse kopeerida või reprodutseerida mingil moel 
autoriõigusega kaitstud ettevõte Motorola tarkvara.
Sellega seoses autoriõigustega kaitstud 
ettevõte Motorola arvutiprogrammid, mis sisalduvad 
käesolevas juhendis kirjeldatud tootes, ei tohi kopeerida või 
reprodutseerida mis tahes viisil ilma ettevõte Motorola kirjaliku 
loata. Lisaks, omandades ettevõte Motorola tooteid, ei anta 
otseselt, kaudselt protseduuriliselt või muul viisil üle ettevõte 
Motorola litsentse, autoriõiguseid, patente või 
patenditaotlused, välja arvatud tavaline lihtlitsents, selle 
kasutamiseks ilma litsentsitasu maksmata, mis tekib 
seadusega müüdud toote korral.

MOTOROLA MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja logo 
stiliseeritud täht M kujul on Motorola Trademark Holdings 
kaubamärk või registreeritud kaubamärk, LLC ja neid 
kasutatakse litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad 
nende omanikele.
© 2016 Motorola Solutions, Inc.. Kõik õigused kaitstud.
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