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Raadiosaatjate-vastuvõtjate raadiomoodulite ohutu 
kasutamine ja raadiosageduslik kiirgus 
 
Tähelepanu! 
Enne antud toote kasutamist tutvuge teabega 
raadiosagedusliku kiirguse kohta ja kasutusjuhendiga 
eesmärgiga garanteerida vastavus raadisagedusliku kiirguse 
võimsuse piirangutega. 
 
Komplekt 
Raadiomoodul TLKR T60/T61 (2 tk) 
Vöökinnitus (2 tk) 
Laadimisjaam (1 tk) 
Võrguadapter (1 tk) 
Patareide tugikronstein (2 tk) 
Komplekt laetavaid nikkel-metallhüdriid akusid (2 tk) 
Kasutusjuhend 
 
Raadio juhtimine 

 

 
 
Ekraan 
Raadiomooduli ettevalmistamine  
 

 

 
1. Kahe kanali otsingu 
indikaator 
2. Signaali edastamise/ 
vastuvõtu indikaator 
3. Kanali indikaator 
4.Helitugevuse indikaator 
5. Ruumi VOX/ 
monitori indikaator 
6. Otsinguindikaator 
7. Patarei laeng 
8. Alamkoodi indikaator 
9. Taimeri indikaator 
10.Automaatse 
väljalülituse (APO) 
indikaator 
11.Klaviatuuri 
blokeerimise indikaator 
12. Kutse kestuse 
indikaator 
 
 
 

Patareide paigaldamine 
1. Veenduge, et raadiomoodul on VÄLJA LÜLITATUD. 
2. Patareide pesa avamiseks vajutage pesa katte alumisele 
osale. Eemaldage kate. 
3. Asetage patareide pessa komplekt nikkel-metallhüdriid 
akusid või AAA-tüüpi patareid.  
4. Pange patareide pesa kate tagasi. 
 
Laengu suurus ja patareide madalast laengust 
teavitamine 

 
 
Näitab, et patarei on täielikult laetud. 
 

 
Vilgub, kui laeng madal; laadige 
raadiomoodul või vahetage viivitamata 
patareid. 

 
Raadiomooduli laadimine 
Laadimisjaama kasutamine: 
1. Veenduge, et raadiomoodul on VÄLJA LÜLITATUD. 
2. Pange võrguadapterisse pistik DC (9 V). 
3. Asetage laadimisjaam kindlale alusele. 

4. Asetage raadiomoodul laadimisjaama nii, et klaviatuur 
oleks suunatud ette. 
5. Vedelkristallindikaator süttib ja põleb niikaua kuni 
raadiomoodul on laadimisseadmes. 
Märkus: laadige patareide komplekti 16 tundi. 
 
Patareide tugikronsteini kasutamine: 
1. Eemaldage raadiomoodulist komplekt laetavaid nikkel-
metallhüdriidakusid. 
2. Asetage patareide tugikronstein laadimisjaama. 
3. Asetage nikkel-metallhüdriid akude komplekt 
laadimisjaama.  Veenduge, et patareide ja laadimisjaama 
kontaktid on õigesti ühendatud. 
4. Vedelkristallindikaator süttib ja põleb niikaua kuni 
raadiomoodul on laadimisseadmes. 
Märkus: laadige patareide komplekti 16 tundi. 
 
Aku mahtuvuse säilitamine 
1. Kui akusid ei kasutata, laadige neid äärmisel juhul kord 3 
kuu tagant. 
2. Jättes raadiojaama seisma, eemaldage sellest aku. 
3. Hoidke akusid temperatuuril üle -20°С…35°С ja vähese 
niiskuse tingimustes.  Vältige niiskeid tingimusi ja 
korrodeerivate ainete toimet. 
 
Raadiomooduli töö 
Enne töö alustamist seadmega lugege läbi kasutusjuhend. 
 
Raadiomooduli sisse-/väljalülitamine 
Vajutage ja hoidke nuppu raadiomooduli sisse-
/väljalülitamiseks. 
 
Helitugevuse reguleerimine 
Helitugevust reguleerige nuppudega ▲ja▼. 
 
Heli reguleerimine (nuppude signaal) 
Raadiomoodul annab mingile nupule vajutades (peale PTT ja 

 nupu) iga kord lühikese helisignaali. 

Vajutage ja hoidke raadiomooduli sisselülitamisel nuppu 
heli väljalülitamiseks/ sisselülitamiseks.  
 
Menüüs liikumine 
Raadiomoodulil on kaks menüü funktsiooni: valiku menüü ja 
üldmenüü. 

1. Üldmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 
2. Valiku memüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 
3. Menüüs liikumine toimub täiendava vajutusega nupule 

 või . 
4. Menüü funktsioonist väljumiseks tegutsege ühel järgmistest 
viisidest: 

a) vajutage ja hoidke nuppu ,  

b) Vajutage ja hoidke PTT, MON või nuppu . 
c) oodake 10 sekundit, kuni seade automaatselt naaseb 
režiimi „Norm“. 
 
Vestlus raadiomooduli abil 
1. Hoidke raadiomoodulit suust 5-8 cm kaugusel. 
2. Vestluse ajal vajutage ja hoidke nuppu PTT.  Ekraanile 

ilmub märk . 
3. Vabastage PTT nupp. Nüüd saate vastu võtta sissetulevaid 
kutsungeid. Sissetuleva kutsungi vastuvõtmisel ilmub 

ekraanile märk . Kutsungile vastamiseks korrake 
protseduure 1. sammust peale. 
 
Märkus. Ülekande kestvuse korral üle 60 sekundi  annab 
raadiomoodul signaali „timeout“ ja hakkab vilkuma märk 

. Raadiomoodul katkestab ülekande. 
 
 

Kanali/alamkoodi valimine 
Vestluse alustamiseks peavad mõlemad raadiomoodulid 
olema häälestatud ühele kanalile ja alamkoodile. 
Kanali valimine:  
1. Valiku menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 
Hoidke nuppu, kuni hakkab vilkuma kanali indikaator. 
2. Klahvide ▲ või ▼abil valige vajalik kanal. 
 
Alamkoodi valimine:  
1. Valiku menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 
Hoidke nuppu, kuni hakkab vilkuma alamkoodi indikaator. 
2. Klahvide ▲ või ▼abil valige vajalik alamkanal 
3. Väljuge valiku menüüst.. 
 
Raadiomooduli funktsioon 
Ülekande (VOX) hääljuhtimine 
Ülekanne lülitub sisse ilma nuppu PTT vajutamata, kui räägite 
raadiomooduli mikrofoni või kõrvaklappidega mikrofoni (see ei 
kuulu komplekti). 
VOX taseme valimine: 
1. Valiku menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 
Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Klahvide ▲ ja ▼ abil häälestage soovitav tundlikkuse tase 
VOX. 
3. Väljuge valiku menüüst. 
Märkus. Tase off (väljalülitatud) lülitab välja režiimi VOX. 
Tasemed 1-5 reguleerivad kanali VOX tundlikkust. 
Kasutage 1. taset vaiksetes oludes ja 5. taset väga 
lärmakas ümbruses. Te võite valida sobiva tundlikkuse 

taseme mikrofoni rääkides. Kui vilgub , , on teie 
hääl vastu võetud. 
 
Kutsungi signaal 
Raadiomoodulil on valikus 5 kutsungi signaali. 
Kutsungi signaali valimine: 
1. Valiku menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu . 

Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Klahvide ▲ja ▼ abil häälestage soovitav kutsungi signaal. 
3. Väljuge valiku menüüst. 

Signaali edastamiseks vajutage nuppu  
Signaali muutmiseks vajutage nuppu PTT. 
 
Automaatse väljalülitus 
Automaatse väljalülituse funktsioon võimaldab kindlaks teha 
raadiomooduli automaatse väljalülituse aega. 
1. Valiku menüüsse, vajutage nuppu . Jätkake, kuni 

ilmub märk , aga automaatse väljalülituse jooksev aeg 
vilkuma ei hakka.  
2. Klahvide▲ või ▼ abil valige automaatse väljalülituse aeg 
oF (välja lülitatud) 60, 120 või 180 minutit. 
3. Väljuge valiku menüüst. 
 
Kanaliotsingu režiim 
Võimaldab raadiomoodulil otsida aktiivseid kanaleid. 
Aktiivsuse avastamisel kinnistub (peatub) raadiomoodul sellel 
kanalil 2 sekundiks.  Ülekande alustamiseks sellel kanalil 
vajutage nuppu PTT. Aktiivsuse peatamisel valitud kanalil 
jätkab raadiomoodul teiste kanalite otsingut. 
Kanaliotsingu sisselülitamine: 

1.  Menüü režiimi sisenemiseks vajutage nuppu . 

Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Kanaliotsingu sisselülitamiseks vajutage   

3. Otsingurežiimi sisselülitamiseks vajutage , või 
PTT. 
 
Otsing kahel kanalil 
Võimaldab otsida jooksvat kanalit ja teist kanalit. 
Teise kanali etteandmine ja kahel kanalil otsingu alustamine: 



1. Menüü režiimi sisenemiseks vajutage nuppu . 
Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Klahvide ▲ või ▼ abil valige vajalik kanal, seejärel 
vajutage . 
3. Klahvide ▲ või ▼ abil valige vajalik alamkanal, seejärel 
vajutage . 
4. Raadiomoodul alustab Otsingut kahel kanalil. 
Märkus. Otsingut kahel kanalil ei toimu, kui antakse ette 
sama kanal või alamkanal, mis on ka jooksev kanal. 
5. Otsingu režiimi väljalülitamiseks kahel kanalil vajutage 

. 
 
Ruumi monitor 
Võimaldab raadiomoodulil avastada häält/müra (kooskõlas 
häälestatud tundlikkuse tasemega) ja anda seda edasi 
vastuvõtvale raadiomoodulile ilma nuppu PTT vajutamata.  
Sellel režiimil ei saa vastuvõttev raadiomoodul kõnesid vastu 
võtta. 
Ruumi monitori režiimi sisselülitamine: 

1. Menüü režiimi sisenemiseks vajutage nuppu  

Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Klahvide ▲ja▼ abil häälestage soovitavruumi monitori 
tundlikkuse tase.  
Märkus. Kasutage 1. taset vaiksetes oludes ja 5. taset 
väga lärmakas ümbruses. 
3. Ruumi monitori sisselülitamiseks vajutage . 
Ruumi monitori väljalülitamiseks vajutage . 
Märkus. Hääle/müra jätkudes kuulamise toas rohkem kui 
60 sekundit katkestab vastuvõttev raadiomoodul  
kuulamise 5 sekundiks, seejärel jätkab. 
 
Taimer 
Võimaldab raadiomoodulil aega võtta kuni 39 minutit 59 
sekundit.  Sellel režiimil võib vastu võtta sissetulevaid kutseid. 
Taimeri kasutamine: 

1. Menüü režiimi sisenemiseks vajutage nuppu . 

Jätkake, kuni hakkab vilkuma .   
2. Taimeri valimiseks vajutage nuppu. 
3. Taimeri käivitamiseks vajutage klahvi ▲. 
Peatamiseks või taimeri taaskäivitamiseks vajutage 

, , MON või РТТ. 
 
Nuppude blokeerimine 
Klaviatuuri blokeerimiseks vajutage ja hoidke kuni 

ilmub . 
Klaviatuuri vabastamiseks vajutage ja hoidke , kuni 

kaob . 
 
Vedelkristallvalgustus 
Vedelkristallekraan põleb 10 sekundit pärast suvalisele 
nupule vajutamist (välja arvatud PTT). 
 
Jälgimisrežiim 
Võimaldab kuulata antud kanali nõrku signaale. 
Jälgimisrežiimi sisselülitamine: 
1. Lühikeseks kuulamiseks vajutage nuppu MON. Cvilgub 

märk  
2. Kestvaks kuulamiseks vajutage ja hoidke nuppu MON 2 

sekundit.  Märk  vilgub edasi. 
 

Vajutage nuppu MON naasmiseks režiimi „Norm“. Märk  
lõpetab vilkumise. 
 
 
 

Ülekande lõpu signaal 
Kostab ülekande PTT või VOX lõpus. Seda saab kuulda 
valjuhääldis sisselülitatud signaali nupuga.  Seda ei saa 
kuulda valjuhääldis väljalülitatud signaali nupuga.  
Vajutage ja hoidke raadiomooduli sisselülitamisel nuppu ▲ 
teate lõpu signaali sisselülitamiseks.  
Korrake teate lõpusignaali väljalülitamiseks. 
 
Automaatne energiasäästmine 
Patareide eluea pikendamiseks on raadiomoodul 
programmeeritud üle minema energiasäästu režiimile, kui 3 
sekundi jooksul ei kosta ülekande signaali.  Antud režiimil 
saab raadiomoodul teateid vastu võtta. 
 
Tehnilised näitajad 
Kanalid: 8 PMR 
121alamkoodi (38 koodi CTCSS ja 83 koodi DCS) 
Diapasoon: Kuni 8 km (diapasoon võib muutuda sõltuvalt 
ümbritsevatest ja/või topograafilistest tingimustest) 
VOX siseskeem 
5 valitavat kutsungi signaali 
Vedelkristallekraan taustavalgustusega 
Pistik täiendava kõrvaklappide- mikrofoni jaoks 
Ülekande lõpu signal 
Taimer 
Ruumi monitor 
Laadimisjaam 
Laengu suurus ja patareide madalast laengust teavitamine 
Kanaliotsingu režiim 
Otsing kahel kanalil 
Nuppude blokeerimine 
Automaatse väljalülitus 
Toiteallikas:  Komplekt laetavaid nikkel-metallhüdriid akusid 
4 AAA-tüüpi leelispatareid 
Tööaeg: 16 tundi (standardsetes kasutustingimustes) 
 
Sageduste tabel 
Kanal Sagedus 

(MHz) 
Kanal Sagedus 

(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 
 
Garantiiteave 
Motorola volitatud diiler või kauplus, kust ostsite saatja-
vastuvõtja mooduli ja/või originaallisad, vahetab seadme 
garantii alusel või teostab garantiiteeninduse. 
Garantiiteeninduse vajaduse korral tagastage seade diilerile 
või müüjale. Ärge tagastage seadet Motorolale. 
Et omada õigust garantiiteenindusele, peate esitama tšeki või 
seda asendava dokumendi, mis tõendab ostu, koos ostmise 
kuupäevaga.  Raadiosaatja-vastuvõtjal peab samuti olema 
seerianumber.  Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme 
seerianumber on muudetud, eemaldatud, kustutatud või 
muudetud loetamatuks. 
 
Mida garantii ei kata 
Defektid või kahjustus, mis on tekkinud toote kasutamise 
tulemusena muul viisil, välja arvatud selle peamine otstarve, 
aga ka käesoleva kasutusjuhendi näpunäidete ignoreerimise 
tulemusena.   
Defektid või kahjustus, mis on tekkinud ebaõige kasutamise, 
õnnetusjuhtumi või ettevaatamatuse tulemusena. 
Defektid või kahjustus, mis on tekkinud ebaõige kontrollimise, 
töö, teeninduse, häälestuse või seadme mistahes 
konstruktsioonimuudatuse tulemusena. 
Antenni purunemine või vigastus, välja arvatud selle 
vigastused, mis on vahetult seotud materjali defektidega või 
montaaži kvaliteediga. 
Lahti võetud või niimoodi remonditud tooted, et see mõjutas 
töö kvaliteeti või muudab võimatuks kontrolli ja testimise 
vastavuse tuvastamiseks garantiitingimustega.           
Defektid või kahjustus, mis on tekkinud ebaõige diapasooni 
tõttu. 

Defektid või kahjustus, mis on tekkinud niiskuse ja vedeliku 
toimel, samuti vette sukeldamise tulemusena. 
Kõik plastpinnad ja muud seadme välised osad, mis on 
kriimustatud või vigastatud normaalse kasutamise 
tulemusena.  
Tooted, mis on ajutiselt välja renditud. 
Perioodiline teenindus ja remont või osade vahetus 
normaalse kasutamise ja seadme kulumise tulemusena. 
 
Autoriõiguse andmed 
Selles juhendis kirjeldatud firma Motorola tooted võivad 
sisaldada firma Motorola autoriõigusega kaitstud 
arvutiprogramme, mida hoitakse pooljuht-mäluseadmetes või 
muudel kandjatel.  USA ja teiste riikide seadused annavad 
firmale Motorola teatud ainuõiguse, mis puudutab 
autoriõigusega kaitstud arvutiprogramme, kaasa arvatud, kuid 
mitte piirdudes, ainuõigus autoriõigusega kaitstud 
arvutiprogrammide igasuguses vormis kopeerimisele ja 
taasesitusele.  Seoses sellega ei lubata firma Motorola 
toodetes sisalduvaid firma Motorola arvutiprogramme, mida 
on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis, kopeerida, 
taasesitada, muuta, teostada inseneranalüüsi, et luua 
analoogi või levitada mistahes viisil ilma firma Motorola selge 
kirjaliku loata. Peale selle ei põhjusta Motorola toodete 
soetamine otseselt, kaudselt, protsessuaalselt või mingil muul 
viisil autoriõiguse, patentide või patenditud Motorola lisade 
autoriõiguse litsentside üleandmist peale tavalise eranditeta 
kasutuslitsentsi, mis tekib seaduse järgi toote müügil. 
 
 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja 
stiliseeritud logo M on kaubamärgid või firma Motorola 
Trademark Holdings, LLC registreeritud kaubamärgid ja neid 
kasutatakse litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid on 
vastavate valdajate omand. 
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