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1. Klaviatūros Užraktas
2. Lengvas suporavimas
3. Užtildymas
4. Skenavimo Indikatorius
5. Baterijos įkrovos indikatorius
6. Siųstuvo ikona
7. Imtuvo ikona
8. Kanalo indikatorius

Monitoriaus Režimas

Baterijų įstatymas

1. Įsitikinkite,jog stotelė išjungta.
.2. Norėdami nuimti baterijų skyriaus dangtelį, nuspauskite fiksatorių
.Nuimkite dangtelį. Įstatykite tris
AAA baterijas į baterijų skyrių.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijos įkrovos lygis, išsikrovusios baterijos signalas
Mirksi kuomet baterijos įkrovos lygis žemas;
Nedelsiant pakeiskite baterijas.

Radijo stotelės Įjungimas/Išjungimas
Laikyti nuspaudus MENU/

mygtuką kol stotelė įsijungs/išsijungs.

Puslapis: 1/12

Talkabout T42 Instrukcija

LT-

RADIJO BANGŲ SPRINDULIUOTĖS IR PRODUKTO SAUGOS
INSTRUKCIJA (Nešiojamoms radijo ryšio stotelėms)

Dėmesio!
Prieš naudodamiesi
šiuo produktu , perskaitykite šią instrukciją .
Instrukcijoje pateikiamos saugaus naudojimo instrukcijos ir informacija
apie radijo dažnių spinduliuotės kontrolę , tam , kad būtų laikomasi
galiojančių standartų ir taisyklių.

T42 Dviejų vnt. Pakuotė
Pakuotės turinys

Radijo Stotelė

2

Laikiklis už diržo

2

Lipdukai (16 vnt.)
Instrukcija

Kalbėjimo trukmės ribojimo laikmatis

Siekiant išvengti atsitiktinių transliacijų ir tausoti energiją , stotelė skleis
įspėjimo signalą ir nutrauks transliaciją,jei laikysite PTT mygtuką nuspaudę
ilgiau nei 1 minutę.
Dvipusio ryšio režimas

Kanalas (1±8 / *1±16)
Meniu mygtukas

3

Lipdukai (8 vnt.)

3

Instrukcija

1

Meniu mygtukas

Kanalų pasirinkimas

Stotelė naudoja radijo dažnių kanalus transliacijoms.
1. Meniu u mygtuką spausti, kol kanalo numeris pradės mirksėti.
2. Mygt.
ar
Spaudžiami kanalo pasirinkimui.
3. Spauskite PTT mygtuką išeiti iš

Suasmeninimo Lipdukai:
Lipdukai pateikiami, kad būtų galima suasmeninti ir lengviau stebėti
radijo stoteles. Užrašams naudokite permanentinį žymeklį.
Kanalas
1
2
3
4
5
6

Dažnis
(MHz)
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875

Kanalas
7
8
9
10
11
12

Dažnis
Kanalas Dažnis (MHz)
(MHz)
446.08125
13
446.15625
446.09375
14
446.16875
446.10625
15
446.18125
446.11875
16
446.19375
446.13125
446.14375

Pastaba : *Pagal nutylėjimą yra prieinami tik 1-8 kanalai . Kanalai nuo 9 iki 16 turi būti įjungiami
vartotojo prieš tai, kai juos galima pasirinkti . Kanalai nuo 9 iki 16 turėtų būti naudojami tik tose
šalyse, kuriose šie dažniai leidžiami valdžios institucijų. Kanalai nuo 9 iki 16 neleidžiami R usijoje.

Stotelės Valdymo mygtukai

meniu.

Pastaba: Stotelė turi 8 kanalus pagal nutylėjimą. Šalyse kuriose leidžiama 16
kanalų, Jūs galite aktyvuoti iki16 ryšio kanalų taip:
1. Spausti
Meniu mygtuką, kol kanalo numeris ims mirksėti.
2. Nuspausti ir palaikyti
ir
vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite
pyptelėjimą ir simbolis “16” bus atvaizduotas ekrane.
*Kanalai nuo 9 iki16 neleidžiami Rusijoje.

Sub-Tonai

Šios stotelės neturi sub -tonų funkcijos .Naudojant šias stoteles su
kitais stotelių modeliais turinčiais šią funkciją ,įsitikinkite , jog subtonai jose išjungti. Nustatykite sub-toną į "0".

Skambėjimo Tonas

Stotelė turi skambėjimo (kvietimo toną). Tono siuntimui paspauskite
/
mygtuką.

PTT Mygtukas
Meniu/
Įjungti
Mikrofonas
Lengvo
susiejimo
mygtukas

Garsas/Navigacija
Skambėjimo
Tonas/
Užraktas
Garsiakalbis

3. "Lyderio" radijo stotelėje, nu spauskite ir laikykite nuspaudę
išgirsite dvigubą pyptelėjimą.

Mygtukų Tonai

• Po dv igubo pytelėjimo , šios stotelės kanalų ir Sub -tonų nustatymai bus
perduoti, ir priimti kitų grupės Narių stotelių.
• " Lyderio " stotelė tu pradėti duomenų perdav imą , kol kito grupės "Narių "
stotelės v is dar yra lengv o suporav imo režime , kitaip perdav imas nebus
atliktas.
• " Lyderio " stotelėje , prisiminkite neatleisti po pirmojo pyptelėjimo ,kitaip
stotelė taps grupės "Nario " stotele ir nustatymai nebus perkelti .
Jei taip nutiko, nusauskite PTT mygtuką , ir atlikite v eiksmus aprašytus #3
punkte pakartotinai.
• Jei "Lyderio" stotelėje aktyvuoti kanalai nuo 9 iki 16, įsitikinkite grupės
"Narių" stotelėse taip pat aktivuoti kanalai nuo 9 to 16.
• Jeigu grupės "Nario " stotelė su tik 8 aktyvuotais kanalais bus bandoma
suporuoti su "Lyderio " stotele 9 kanale ar tolesniame kanale ,porav imas
nepav yks , bus girdimas trijų trumpų pytelėjimų signalas ir užrašas “rr” bus
rodomas ekrane.
• Taip atv ejais kai "Lyderio" neturi sub-tonų funkcijos , v isos grupės "Narių"
stotelės taipat bus nustatytos į nulinę (0 ) sub -tono reikšmę . Kai
stotelės sub-tonas nustatytas į "0", visos transliacijos bus girdimos stotelės
garsiakalbyje, nustatytame kanale nepaisant sub-tono reikšmės nustatymo
kitose stotelėse.
• Šios stotelės (T42 ) neturi sub -tonų funkcijos ir nėra suderinamos su
stotelėmis kuriose sub-tonų funkcija įjungta. Įsitikinkite , jog visos stotelės
savo grupėje yra su išjungta sub -tonų funkcija (0 ). Atlikdami lengvo
suporavimo procedūrą naudokite T42 kaip "Lyderio" stotelę su subtonu "0".

Garantinė Informacija

1. Nuspausti ir laikyti
mygtuką, įjungiant stotelę, tai išjungs
mygtukų tonus.
2. Norėdami įjungti mygtukų tonus, išjunkite ir įjunkite stotelę dar
kartą nespaudžiant
mygtuko.

Įgaliotas "Motorola Solutions" platintojas arba mažmenininkas, kuriame
įsigijote "Motorola Solutions" dvipusio radijo ryšio priemones ir (arba)
originalių priedų,laikysis garantinių įsipareigojimų ir (arba) teikia garantinį
aptarnavimą .Prašome grąžinti radijo įrangą savo platintojui ar pardavėjui,
ir pareikalaukite garantinio aptarnavimo . Negrąžinkite radijo įrangos į
“ Motorola solutions ”. Kad galėtumėte gauti garantinį aptarnavimą ,
turite pateikti pirkimo kvitą arba palyginamąjį pakaitinį pirkimo
įrodymą su pirkimo data . Dvipusio ryšio radijo įranga taip pat turėtų
turėti aiškiai matomą serijos numerį. Garantija netaikoma, jei produkto
tipas ar serijos numeriai buvo pakeisti, ištrinti, pašalinti ar padaryti
neįskaitomais.

Jūsų stotelė gali transliuoti unikalų toną balso pranešimo pabaigoje . Tai prilygsta
pasakymui “Priimta” arba“Pranešimo pabaiga” ir leidžia Jūsų pašnekovui žinoti kada jau
pabaigėte kalbėti.

1. Spausti ir laikyti mygtuką tuo pat metu įjungiant stotelę, tai
išjungs patvirtinimo toną.
2. Išjunkite ir pakartotinai vėl įjunkite stotelę nespausdami mygtuko
norėdami įjungti patvirtino toną.

Mygtukų užraktas

Bælteclips

2

Brugervejledning

Norėdami išvengti atsitiktinio stotelės nustatymų pakeitimo:

1. Laikyti mygtuką
/
mygtuką nuspaudus, kol indikatoriaus
ikona pasirodys ekrane.
2. Jūs galite įjungti/išjungti stotelę , reguliuoti garsumą , priimti ir transliuoti
pranešimus, siųsti kvietimo tonus, užrakto režime. Visos kitos funkcijos
liks užrakintos.
3. Spausti / mygtuką, laikyti nuspaudus kol indikatoriaus ikona
nebebus rodoma ekrane, užraktas bus išjungtas.

Batteriniveau og alarm for lavt batteriniveau
Blinker, når batteriniveauet er lavt. Udskift batterierne
med det samme.

Sådan tænder og slukker du for radioen
Tryk på knappen MENU/
radioen.

Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne

Alle radioer i din gruppe skal være indstillet til samme kanal for at
kunne kommunikere.
1. Hold radioen 2-3 cm fra munden.
2. Tryk på knappen PTT, og hold den nede, mens du taler. Ikonet for
Transmission
vises på skærmen.
3. Slip knappen PTT. Du kan nu modtage indgående opkald. Når du
gør det, vises ikonet for Modtag
på skærmen.
For at få den bedste lydkvalitet skal du holde radioen 2 til 3 cm væk og
undgå at dække mikrofonen, mens du taler.
Radioen er designet til at maksimere ydeevnen og forbedre
transmissionsrækkevidden. Sørg for, at radioerne er mindst 5 meter
fra hinanden, når de anvendes.

Push-to-Talk timer for timeout

For at forhindre utilsigtede transmissioner og for at spare batteritid,
udsender radioen en kontinuerlig advarselstone og standser
transmissionen, hvis du trykker på knappen PTT kontinuerligt i 60
sekunder.

Menutast
Kanal (1q8 / *1q16)

1

Menutast

Menutast

T42

3

Bælteclips
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Brugervejledning

Frekvenstabel

Monitortilstand

Sådan vælger du kanalen

1

Kanal
7
8
9
10
11
12

Frekvens
(MHz)
446,08125
446,09375
446,10625
446,11875
446,13125
446,14375

Kanal
13
14
15
16

Frekvens
(MHz)
446,15625
446,16875
446,18125
446,19375

*Kun Kanal 1 til 8 er tilgængelige som standard. Kanal 9 til 16 skal aktiveres af
brugeren, før de kan vælges. Kanal 9 til 16 må kun bruges i lande, hvor
myndighederne tillader brug af disse frekvenser. Kanalerne 9 til 16 må ikke
anvendes i Rusland.

Radioen bruger kanal som frekvensen for at transmittere.
1. Tryk på Menu, indtil kanalnummeret begynder at blinke.
2. Tryk på
eller
for at skifte kanal. Et langt tryk på disse taster
giver dig mulighed for hurtigt at rulle igennem kanalerne for at
gennemse koderne.
3. Tryk på knappen PTT for at forlade menuen eller
Menu for at
fortsætte opsætningen.
Bemærk: Radioen har som standard otte kanaler. I lande, hvor 16 kanaler er
tilladt, kan du aktivere kanal 9 til 16 ved at udføre følgende trin:
1. Tryk på Menu, indtil kanalnummeret begynder at blinke.
2. Tryk samtidigt på og , og hold dem nede i 3 sekunder,
indtil du hører et bip, og “16” vises kortvarigt.
*Kanal 9 til 16 må ikke anvendes i Rusland.

Delkode

Denne radio har ikke delkodefunktion. Når du bruger denne radio med
radiomodeller, der bruger delkode, skal du sørge for, at radioerne med
delkode har deres delkode deaktiveret. Indstil delkode til nul.

Opkaldstoner

Din radio er udstyret med en opkaldstone. Du transmitterer en
opkaldstone ved at trykke på knappen / .

Tastaturtoner

Radioens kontrolknapper

Antenne

Du kan aktivere eller deaktivere tastaturtonerne. Du hører tastaturet,
hver gang du trykker på en knap.
1. Tryk på knappen , og hold den nede, mens du TÆNDER radioen.
Det SLUKKER tastaturtonen.
2. Du TÆNDER tastaturtonen ved at TÆNDE og SLUKKE radioen
igen uden at trykke på knappen .

Modtaget-tone

PTT-knap
Lydstyrke/Rulle

Menu/Tænd/
sluk-knap

Opkaldstone/
lås

Mikrofon

Højttaler

Knap til nem
parring

Du kan indstille radioen til at transmittere en unik tone, når du er
færdig med at transmittere. Det svarer til at sige “Modtaget” eller
“Skifter” for at lade andre vide, at du er færdig med at tale.
1. Tryk på knappen , og hold den nede, mens du TÆNDER radioen.
Det SLUKKER Modtaget-tonen.
2. SLUK og TÆND radioen igen uden at trykke på knappen
for at
TÆNDE Modtaget-tonen.

Tastelås

For at undgå utilsigtet ændring af radioens indstillinger:

Radiodisplay
3

Menutast

Scanningstilstand

Radio

Frekvens
(MHz)
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875

.

Tovejstilstand

Etiketter til personlig tilpasning:
Etiketter leveres med henblik på personlig tilpasning og for at holde
styr på radioerne. Brug permanent markør til de tomme etiketter.

1
2
3
4
5
6

og

Tale og lytte

Menuindstillinger

Selvklæbeark (8 stk.) 3

Kanal

, og hold den nede for at TÆNDE/SLUKKE

Justering af lydstyrken

T42-trestykspakke

Garantijos taikymo sąlygos (Garantija netaikoma):
Defektai ar žala, atsiradusi dėl Produkto naudojimo kitaip nei įprasta ar
įprasta tvarka, bet nesilaikant šiame vartotojo vadove pateiktų nurodymų.
Defektai ar žala dėl piktnaudžiavimo, nelaimingo atsitikimo ar aplaidumo.
Pažeidimai ir defektai atsiradę dėl netinkamo bandymo, Eksploatavimo,
techninės priežiūros, sureguliavimo ar bet kokių vidinių dalių ar
komponentų pakeitimo. Antenų lūžimai ar įtrūkimai, iškyrus defektus
kuriuos tiesiogiai sukėlė netinkamos kokybės gamybos žaliavų
panaudojimas ar surinkimo brokas. Produktai išardomi arba
suremontuojami taip, kad neigiamai paveikiamos eksploatacinės
charakteristikos arba yra užkertamas kelias tinkamam patikrinimui ir
bandymams, siekiant patikrinti bet kokį garantijos reikalavimą. Defektai ar
pažeidimai atsiradę dėl drėgmės, skysčių ar elektrolito išsiliejimų. Visi
plastikiniai paviršiai ir visos kitos išoriškai aplinkos veiksnių veikiamos
dalys, kurios yra subraižytos ar pažeistos dėl įprasto naudojimo. Laikinai
išnuomotų gaminių defektai. Periodiškai prižiūrėkite ir remontuokite arba
pakeiskite dalis dėl įprasto naudojimo, nusidėvėjimo.

T42

2

1. Sørg for, at radioen er SLUKKET.
2. Du kan fjerne dækslet til batterirummet ved at trykke på tappen nederst
på dækslet. Fjern dækslet. Isæt tre AAA-batterier i batterirummet.
3. Sæt dækslet til batterirummet tilbage på plads.

Selvklæbeark (16 stk.) 1

mygtuką, kol

Jūs galite įjungti arba išjungti mygtukų tonus. Mygtukų tonai girdimi kaskart nuspaudus
bet kurį klaviatūros mygtuką.

Patvirtinimo Tonas (angl.Roger)

Antena

Pakkens indhold

Radio

Installer batterierne

Rækkevidde for tale

OBS!

Pastaba:
• Ekrane mirksės
ikona . Tai patvirtina , kad the stotelė yra Lengvo
Suporavimo režime ir laukia kanalų bei sub-tonų nustatymų perdavimo iš
Lyderio stotelės. Visos Narių grupės stotelės liks šiame režime 3 minutes.
• Abonentų grupė turinti daug stotelių turėtų nuspausti poravimo mygtukus
vienu metu, kad visos stotelės būtų suprogramuotos vienu metu.

da-DK

Vejledning om RF-energieksponering og
produktsikkerhed til bærbare tovejsradioer

Pastaba:

0RQLWRUiausRežimas

Laikiklis už diržo

Dažnių Lentelė

Meniu Mygtukas

6kenavimoRežimas

T42

1. Pasirinkite vieną stotelę kaip “Lyderio stotelę”. Šią stotelę, nustatykite norimais. Kanalo ir Sub
-Tono parametrais . Peržiūrėkite šios instrukcijos "Kanalo pasirinkimo " ir “Subtono
pasirinkimas ” skyrius . Sub-tonas T42 stotelėse nekeičiamas , yra lygus"0", bei negali būti
programuojamas.
2. Kopijuojant kanalų ir subtonų nustatymus nuspauskite
mygtuką stotelėse į kurias norite
perkelti nustatymus . Atleiskite mygtuką po pyptelėjimo , ir palaukite transliacijos pradžios iš
Lyderio stotelės.

Brugervejledning til Talkabout T42

Pakkens indhold

Meniu mygtukas

1

3

Lengvas Susiejimas

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M
logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark
Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are
the property of their respective owners.
© 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

T42-tostykspakke

T42 Trijų vnt. Pakuotė
Pakuotės turinys

Spausti MENU/
mygtuką sugrįžimui “Normalų” režimą.
ikona nustos mirksėti.

mygtukais.

Stotelės sukonstruotos siekti maksimalaus veikimo nuotolio .
Įsitikinkite, jog stotelės yra mažiausiai dviejų metrų atstumu viena nuo
kitos. R yšio atstumas tiesiogiai priklauso nuo aplinkos ir oro sąlygų.

1

Radijo Stotelė

Norėdami išjungti monitoriaus režimą:

Ryšio Atstumas

ir

Meniu Nustatymai

T42

1. MENU/ mygtukas įeiti į meniu. Spauskite meniu mygtuką, kol
indikatorius ims mirksėti.
2. Spauskite / mygtuką nepertraukiam klausymui. Ikona toliau
mirksės.

Inden brug af radioen skal du læse vejledningen om RFenergieksponering og sikkerhed, der leveres sammen med radioen.
Vejledningen indeholder instruktioner omkring sikker brug,
opmærksomhed omkring forekomst af RF-energi og kontrol af
overholdelse af gældende standarder og bekendtgørelser.

Nustatykite norimą garso lygį su

MN003774A01-AA

Leidžia pagauti ir stebėti silpnus signalus esamame kanale.
Norėdami įjungti monitoriaus režimą :

Copyright Information

The Motorola Solutions products described in this manual may include
copyrighted Motorola Solutions programs, stored semiconductor
memories or other media. Laws in the United States and other
countries preserve for Motorola Solutions, certain exclusive rights for
copyrighted computer programs, including the exclusive right to copy
or reproduce in any form, the copyrighted Motorola Solutions
programs.
Accordingly, any copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in this manual
may not be copied or reproduced in any manner without express
written permission of Motorola Solutions. Furthermore, the purchase
of Motorola Solutions products shall not be deemed to grant either
directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the
copyrights, patents or patent applications of Motorola Solutions,
except for the normal non-exclusive royalty free license to use that
arises by operation of law in the sale of a products.

Lengvo susiejimo funkcija leidžia radijo ryšio naudotojų
grupei suprogramuoti į stotelių grupę kanalų ir Sub-Tonų
nustatymus greitai ir vienu metu. Bet kuri viena radijo stotelė
Kalbėjimas ir klausymas
numatytoje grupėje paskiriama “Lyderio stotele” ir išsiunčia
Visos stotelės Jūsų pokalbių grupėje turi būti nustatytos tuo pačiu kanalu,
visoms kitoms stomis kanalų ir Sub-Tonų nustatymus radijo
pokalbio palaikymui.
kanalu kuriuos priėmusios stotelės susiprogramuoja
1. Laikykite stotelę 2 - 3 cm nuo burnos.
automatiškai pagal “Lyderio stotelės” išsiųstus duomenis.
2. Laikykite nuspaudę PTT mygtuką kalbėdami. Siųstuvo ikona
Pastaba:
bus atvaizduojama ekrane.
3. Atleiskite PTT mygtuką. Dabar Jūs galite priimti įeinančius pranešimus.
• Tais atvejais kai lyderio stotelė neturi sub -tonų funkcijos , kaip stotelės (T42 ), visos
Priimant pranešimą, priėmimo ikona bus atvaizduojama ekrane.
stotelės savo grupėje turės savo sub-toną nustatytą į 0 (Išjungta ). Kuomet sub-tonas į
nulį(0 ), visos transliacijos pasirinktame kanale bus girdimos , nepaisant transliuojančios
Siekiant maksimalios ryšio kokybės, laiokykite stotelę 2-3 cm nuo
stotelės sub-tono nustatymo.
burnos, venkite mikrofono uždengimo kalbėdami.

Garsiakalbio garso reguliavimas

*MN003774A01*

Leidžia stotelei skenuoti aktyvius kanalus . Kai aptinkamas aktyvus
kanalas , stotelė nustos skenuoti ir liks tame kanale dviems
sekundėms . Norėdami transliuoti pasirinktame kanale , paspauskite
PTT mygtuką. Kai transliacija pasirinktame kanale pasibaigia , stotelė
tęsia skenavimą kituose kanaluose.
Norėdami įjungti kanalų skenavimą:
1. MENU/ užeiti į meniu. Tęskite iki kol
ikona ims mirksėti.
2.
/ mygtuko paspaudimu įjungsite kanalų skenavimą.
MENU/ arba PTT mygtuko paspaudimu išjungsite skenavimą.

4

1

5

2

6
7
8

1. Tastelås
2. Nem parring
3. Mute
4. Indikator for scanning
5. Batteriniveaumåler
6. Transmitter
7. Modtag
8. Kanalindikator

1. Tryk på
/ Tastelås, og hold den nede, indtil ikonet for
tastelåsindikator vises.
2. Du kan tænde og slukke radioen, indstille lydstyrken, modtage,
transmittere og sende en opkaldstone i låst tilstand. Alle andre
funktioner forbliver låst.
3. Tryk på
/ Tastelås, og hold den nede, indtil ikonet for
tastelåsindikator ikke længere vises, for at låse radioen.

