
Talkabout T42 Lietošanas pamācība 
RF enerģijas iedarbības un produkta drošuma ceļvedis pārnēsājamām divvirzienu radioiekārtām 
Uzmanību! 
Iekams izmantojat šo produktu, izlasiet RF enerģijas iedarbības un produkta drošuma ceļvedi pārnēsājamām divvirzienu radioiekārtām, kas nodrošināta kopā ar 
radioiekārtām un kurā norādītas instrukcijas drošam lietojumam un informācija par RF enerģiju un tās kontroli, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem 
standartiem un noteikumiem. 
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Personalizēšanas uzlīmes: 
Uzlīmes nodrošinātas, lai personalizētu un apzinātu radio iekārtas. Tukšajām uzlīmēm izmantojiet pastāvīgos marķierus. 
Frekvences tabula 
Kanāls Frekvence (MHz) Kanāls Frekvence (MHz) Kanāls Frekvence (MHz) 
1 446.00625 7 446.08125 13 446.15625 
2 446.01875 8 446.09375 14 446.16875 
3 446.03125 9 446.10625 15 446.18125 
4 446.04375 10 446.11875 16 446.19375 
5 446.05625 11 446.13125   
6 446.06875 12 446.14375   
 
* Pēc noklusējuma pieejams tikai 1.-8. kanāls. 9.-16. kanālu lietotājam jāaktivizē atsevišķi. 9.-16. kanāls izmantojams tikai valstīs, kurās valsts iestādes to ir 
atļāvušas. 9.-16. kanāls nav atļauts Krievijā. 
Radio kontroles pogas 

 
Radioiekārtas displejs 
 
1. Tastatūras saslēgs 
2. Viegla sapārošana 
3. Klusums 
4. Skenēšanas indikators 
5. Baterijas līmeņa rādītājs 
6. Pārraidītājs 
7. Uztvērējs 
8. Kanāla indikators 
 
Bateriju uzstādīšana 
1. Pārliecinieties, ka radioiekārta ir IZSLĒGTA. 
2. Lai noņemtu bateriju nodalījuma vāciņu, nospiediet uz izvirzījuma nodalījuma apakšpusē. Noņemiet vāciņu. Ielieciet trīs AAA baterijas attiecīgajā nodalījumā. 
3. Ielieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu. 
 
Bateriju līmenis un brīdinājums par zemu bateriju līmeni 
 
Nomirgo, kad bateriju līmenis ir zems; nekavējoties nomainiet baterijas. 
 
Ieslēgt/izslēgt radio iekārtu 
Nospiediet un turiet nospiestu IZVĒLNES pogu, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU radio iekārtu. 



 
Skaļuma pielāgošana 
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot + un – pogas. 
 
Runāšana un klausīšanās 
Visiem grupas radio jābūt iestatītiem vienā kanālā, lai tie varētu sazināties. 
1. Turiet radioiekārtu 2-3 cm attālumā no mutes. 
2. Runāšanas laikā nospiediet un turiet Ierunāšanas pogu. Displejā parādīsies  pārraidīšanas ikona Tx. 
3. Atlaidiet Ierunāšanas pogu. Tagad varat saņemt ienākošos zvanus. Kad tā notiks, ekrānā parādīsies saņemšanas ikona Rx. 
Maksimālai skaidrībai turiet radioiekārtu 2-3 cm attālumā un runāšanas laikā neaizsedziet mikrofonu. 
 
Runāšanas diapazons 
Jūsu radioiekārta ir izstrādāta, lai maksimāli palielinātu sniegumu un uzlabotu pārraidīšanas diapazonu. Pārliecinieties, ka izmantošanas laikā radioiekārtas ir 
vismaz piecu pēdu attālumā cita no citas. 
 
Ierunāšanas atslēgšanas taimeris 
Lai nepieļautu nejaušas pārraides un ietaupītu baterijas, radio izdalīs ilgstošu brīdinājuma signālu un pārtrauks pārraidi, ja 60 sekundes turēsiet nospiestu 
Ierunāšanas pogu. 
 
Izvēlnes (Menu) kartība 
 
Divvirzienu režīms 

Izvēlnes poga 
Kanāls (1.-8./*1.-16.) 

Izvēlnes poga     
Skenēšanas režīms 

Izvēlnes poga 
Uzraudzīšanas režīms 
 
Kanāla izvēle 
 
Radioiekārta izmanto kanālu kā pārraides frekvenci. 
1. Nospiediet Izvēlnes pogu, līdz sāk mirgot kanāla numurs. 
2. Nospiediet + vai -, lai mainītu kanālu. Ilgstoši nospiežot kādu no šīm pogām, varēsiet ātri pārritināt pāri kanāliem, lai meklētu pareizos kodus. 
3. Nospiediet Ierunāšanas pogu, lai izietu no izvēlnes, vai Izvēlnes pogu, lai turpinātu iestatīšanu. 
Piebilde: Jūsu radioiekārtai pēc noklusējuma ir aktivizēti astoņi kanāli. Valstīs, kurās atļauti 16 kanāli, varat aktivizēti 9.-16. kanālu, veicot šādas darbības: 
1. Nospiediet Izvēlnes pogu, līdz sāk mirgot kanālu numurs. 
2. Vienlaikus nospiediet + un – pogu uz 3 sekundēm, līdz dzirdat skaņas signālu un uz brīdi parādās “16”. 
* 9.-16. kanāls nav atļauts Krievijā. 
 
Pakārtotie kodi 
Šai radio iekārtai nav pakārtoto kodu funkcijas. Izmantojot radio iekārtu ar radio modeļiem, kas izmanto pakārtotos kodus, lūdzu, pārliecinieties, ka radio iekārtām 
ar pakārtotajiem kodiem šie kodi ir atspējoti. Iestatiet pakārtotos kodus nulles līmenī. 
 
Zvana toņi 
Jūsu radio iekārta ir aprīkota ar zvana toni. Lai pārraidītu zvana toni, nospiediet pogu. 
 
Tastatūras toņi 
Varat iespējot vai atspējot tastatūras toņus. Katru reizi, kad nospiedīsiet kādu pogu, dzirdēsiet skaņas signālu. 
1. Nospiediet un turiet – pogu, IESLĒDZOT radio iekārtu, šādi IZSLĒDZOT tastatūras toņus.  
2. Lai ieslēgtu tastatūras toni, IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET radio iekārtu, nenospiežot – pogu. 
 
Apstiprinājuma tonis 
Jūs varat iestatīt savu radio iekārtu, lai tā nosūta unikālu toni pēc pārraides beigām. Tas ir kā pateikt “Sapratu” vai “Beidzu”, lai citi zinātu, ka jūs esat beidzis runāt. 
1. Nospiediet un turiet + pogu, ieslēdzot radio iekārtu un šādi IZSLĒDZOT apstiprināšanas toni. 
2. Lai ieslēgtu apstiprinājuma toni, IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET radio iekārtu, nenospiežot + pogu. 
 
Tastatūras saslēgs 
Lai nejauši nemainītu radio iestatījumus: 
1. Nospiediet un turiet Tastatūras saslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās tastatūras saslēgšanas ikona. 
2. Saslēgtajā režīmā varat ieslēgt un izslēgt radio, pielāgot skaļumu, saņemt, pārraidīt un nosūtīt zvana toni. Visas citas funkcijas paliek nemainīgas. 
3. Nospiediet Tastatūras saslēgšanas pogu un turiet to nospiestu, līdz radio ekrānā vairs nav redzama saslēgšanas ikona. 
 
Kanāla skenēšanas režīms 
Iespējo jūsu radio iekārtu skenēt aktīvos kanālus. Ja konstatēta aktivitāte, radio apstājas (paliek) šajā kanālā uz 2 sekundēm. Lai veiktu pārraidi šajā kanālā, 
nospiediet Ierunāšanas pogu. Kad aktivitāte šajā kanālā beidzas, radio turpina skenēt citus kanālus. 
Lai IESLĒGTU kanālu skenēšanu: 
1. IZVĒLNE, lai ieietu izvēlnē. Turpiniet, līdz nomirgo simbols. 
2. Saslēgšanas poga, lai IESLĒGTU kanāla skenēšanu. 
IZVĒLNE vai IERUNĀŠANA, lai izslēgtu skenēšanas režīmu. 
 
Uzraudzīšanas režīms 
Ļauj jums mēģināt saklausīt vājus signālus esošajā kanālā. 
Lai ieslēgtu šo režīmu: 



1. IZVĒLNES poga, lai ieietu izvēlnē. Pārritiniet izvēlni, līdz nomirgo Rx ikona. 
2. Nospiediet saslēgšanas pogu, lai turpinātu klausīšanos. Rx ikona turpinās mirgot. 
Lai izslēgtu šo režīmu: 
Nospiediet IZVĒLNES pogu, lai atgrieztos “parastajā” režīmā. Rx ikona pārstās mirgot. 
 
Viegla sapārošana 
Šī funkcija ļauj grupai radio lietotāju ātri un vienlaikus ieprogrammēt savas iekārtas vienā kanālā un pakārtotā koda iestatījumos. Jebkuru grupas radio var norādīt 
kā “vadošo radio”, nosūtot un kopējot tā kanāla un pakārtotā koda iestatījumus visos citos grupas radio (citu grupas biedru radio). 
Piebilde: 

 Ja vadošajam radio nav pakārtotā koda funkcijas, piemēram, kā šiem T42 radio iekārtām, visiem grupas radio pakārtotā koda funkcijas tiks iestatītas 0 
līmenī (atspējotas). Kad pakārtotais kods ir iestatīts 0 līmenī, tiks dzirdētas visas pārraides izvēlētajā kanālā neatkarīgi no pārraidošā radio pakārtotā 
koda. 

 
1. Izvēlieties jebkuru radio kā “vadošo radio” Šajā iekārtā ieprogrammējiet kanālu un pakārtoto kodu atbilstoši nepieciešamajiem iestatījumiem. Skatiet lietošanas 
pamācībā sadaļas “Kanāla iestatīšana” un “Pakārtotā koda izvēle”. T42 iekārtām pakārtotais kods ir iestatīts 0 līmenī un to nevar ieprogrammēt. 
2. Lai kopētu kanāla un pakārtotā koda kombinācijas citās grupas iekārtās, nospiediet un turiet sapārošanas pogu pārējās grupas radio iekārtas, līdz dzirdat skaņas 
signālu. Pēc tam gaidiet pārraidi no vadošā radio. 

 Displejā redzēsiet mirgojošu sapārošanas pogu. Tas apstiprinās, ka radio darbojas Vieglas sapārošanas režīmā, gaidot, kad saņems no vadošā radio 
kanāla un pakārtotā koda iestatījumus. Visas grupas radio iekārtas paliks šajā režīmā 3 minūtes. 

 Grupai ar vairākām radio iekārtām ieteicams veikt šo darbību vienlaikus, lai visus radio varētu ieprogrammēt ar vienu darbību. 
3. Nospiediet un turiet vadošajā radio nospiestu sapārošanas pogu, līdz dzirdat divus skaņas signālus. 

 Divkāršā skaņas signāla laikā radio kanāla un pakārtotā koda iestatījumi tiks pārraidīti, saņemti un nokopēti citās (grupas) iekārtās. 
 Vadošajam radio jāveic pārraide laikā, kad visi grupas radio atrodas vieglās sapārošanas režīmā, jo citādi pārraide netiks uztverta. 
 Jāatceras, ka vadošajā radio nedrīkst atlaist pogu pēc pirmā (viena) skaņas signāla, jo tādā gadījumā šis radio kļūs par vienu no grupas iekārtām. Ja tā 

notiek, nospiediet Ierunāšanas pogu, lai izietu, un vēlreiz mēģiniet veikt3. punktā norādīto darbību. 
 Ja vadošais radio ir iestatīts 9.-16. kanālā, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējiem radio šie kanāli ir aktivizēti. 
 Ja grupas radio ar astoņiem aktivizētiem kanāliem mēģina sapārot vieglās sapārošanas režīmā ar vadošo radio, kurš strādā 9. vai augstākā kanālā, vieglās 

sapārošanas režīms neizdosies, uz ko norādīs trīs īsi skaņas signāli un ekrānā būs īslaicīgi redzams “rr”. 
 Ja vadošajam radio nav pakārtotā koda funkcijas, visiem grupas radio jāiestata pakārtotie kodi nulles līmenī (jāatspējo). Kad radio pakārtotie kodi ir 0 

līmenī, visas pārraides, kas saņemtas šajā kanālā, tiks pārraidītas runātājam neatkarīgo no pārraidē iestrādātā pakārtotā koda. 
 Šim radio (T42) nav pakārtotā koda funkcijas, un tas nav saderīgs ar iekārtām, kurām aktivizēti pakārtotie kodi. Lūdzu, pārliecinieties, ka visiem grupas 

radio atspējoti pakārtotie kodi (iestatīti nulles līmenī). Izmantojot vieglo sapārošanu, izmantojiet T42 kā vadoši iekārtu vai lieciet iestatīt vadošo iekārtu 
nulles līmenī, iekams veicat sapārošanu. 

 
 
Garantijas informācija 
Pilnvarotais Motorla Solutions izplatītājs vai mazumtirgotājs, pie kura iegādājāties savu Motorola Solutions divvirzienu radio un/vai oriģinālos piederumus, 
pieņems garantijas prasības un/vai sniegs garantijas pakalpojumus. 
Lai pieprasītu garantijas pakalpojumus, lūdzu nogādājiet savu radio izplatītājam vai mazumtirgotājam. Nenosūtiet radio atpakaļ Motorola Solutions. 
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, jums jāuzrāda pirkuma kvīts vai atbilstošs pirkuma apliecinājums, kurā redzams pirkuma datums. Uz divvirzienu radio 
iekārtas jābūt arī skaidri redzamam sērijas numuram. Garantija nebūs spēkā, ja produkta tips vai sērijas numurs būs mainīti, dzēsti, noņemti vai padarīti nesalasāmi. 
 
Garantijas neattiecas uz šādiem gadījumiem 

 Defekti un bojājumi, kas radušies, lietojot produktu tādā veidā, kas nav uzskatāms par parastu un pierastu lietojumu, vai neievērojot lietošanas 
instrukcijas. 

 Defekti un bojājumi, kas radušies nepienācīgas izmantošanas, nelaimes gadījuma vai nepietiekamas vērības rezultātā. 
 Defekti un bojājumi, kas radušies no nepienācīgas testēšanas, izmantošanas, uzturēšanas, pielāgojumiem, izmaiņām vai jebkāda veida grozījumiem. 
 Antenas lūzumi vai bojājumi, ja vien tos nav radījuši tieši defekti ražošanas materiālos vai izpildījumā. 
 Produkts ir izjaukts vai labots tādā veidā, ka tas negatīvi ietekmējis sniegumu vai neļauj pienācīgi pārbaudīt un testēt iekārtu, lai apstiprinātu garantijas 

prasību. 
 Diapazona radīti defekti un bojājumi. 
 Mitruma, šķidrumu vai izlijušu vielu radīti defekti vai bojājumi. 
 Visas plastmasas virsmas un citas ārēji atsegtās detaļas, kas tiek saskrāpētas vai bojātas normālas lietošanas ceļā. 
 Īslaicīgi nomāti produkti. 
 Periodiska uzturēšana vai labošanas darbi vai detaļu nomaiņa parastas lietošanas un nolietojuma rezultātā. 

 
Autortiesību informācija 
Šajā pamācībā aprakstītie Motorola Solutions produkti var iekļaut Motorola Solutions autortiesību aizsargātas programmas, iebūvētas pusvadītāju atmiņas un citus 
medijus. Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu tiesību akti aizsargā Motorola Solutions ekskluzīvas tiesības uz autortiesību aizsargātām datorprogrammām, 
tostarp ekskluzīvas tiesības kopēt vai reproducēt Motorola Solutions programmas jebkādā formā. 
Līdz ar to autortiesību aizsargātās Motorola Solutions datorprogrammas Motorola Solutions produktos, kas aprakstīti šajā pamācībā, nedrīkst nekādā veidā kopēt 
vai pavairot bez tiešas rakstiskas Motorola Solutions atļaujas. Turklāt Motorola Solutions produktu iegāde ne tieši, ne netieši nepiešķir ar sertifikātu vai citu atļauju 
nekādu licenci uz Motorola Solutions autortiesībām, patentiem vai patentētajiem pielietojumiem, izņemot tiesības uz parasto bezmaksas lietošanas licenci, kas izriet 
no produkta tirdzniecības vietā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS un stilistisks M logotips ir Motorola Trademark Holdings, LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas tiek 
izmantotas atbilstoši licencei. Visas citas preču zīmes pieder attiecīgajiem īpašniekiem. 
© 2017 Motorola Solutions, Inc. Visas tiesības paturētas. 


