
Használati útmutató

UHF hordozható adó-vevő készülék

PNI PMR R16
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BEVEZETÉS:
Első használat előtt kérjük olvassák el a kézikönyvet. 
PNI PMR R16 egy kompakt, hordozható, stabil, könnyen használható UHF adóvevő rádió. Haználható 
Európa majdnem összes országaiban. Adóvevő teljesítménye változhatnak attól függöen ahol Ön 
tartózkodik és , hogy  hol használja (nyílt területen, hegyekben,tengerparton vagy városban).
PNI PMR R16 egy ideális készülék a professzionistáknak akik kapcsolatban szeretnének lenni a 
kollegákkal (épitkezési, épületek,szállódák,tv műsorok) vagy a közeliekkel(barátok és csaladok ) szabad 
időben . 

A különleges programozható szoftvernek köszönhetően ami a  PNI PMR R16 készült , lehetőségük van a 
beállítások megváltoztatásához . Aktiválhatja, letílthatja vagy programozhat különféle programokat mint 
például  VOX, Scan vagy Squelch. További információkért , kérjük olvassa el a programozási kézikönyvet. 

MELLÉKELT TARTÓZÉKOK:
- Antenna
- Rögzítőpánt
- Irodai töltő
- Hálózati töltő
-  Li-Ion 2300 mAh 7.4V akkumulátor

FŐBB JELLEMZŐK:
- Elérhető frekvenciák 446.00625- 446.09375 MHz (PMR446)
- Csatornaszám hangjelző
- Kimeneti erőteljesítmény: ≤500mW
-  CTCSS 50/ DCS 83 kódok  hogy elkerülje az interferenciát más adóvevőkkel
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-  TOT funkció  (Time out Timer ), hogy elkerülje a meghibásodást egy  hosszú beszélgetés során
-  BCL  funkció(Busy Channel Lock-out) nem fogja engedni, hogy leadjanak ha az a csatorna már 
használatban van.
-  Scan funkció
- FM rádió
- Energiatakarékos funkció

Az összes fenti funkció programozható a PC szoftverén keresztül  (ez külön kell megvásárolni).
Szinten még az adóvevő még más funkciókkal is rendelkezik:
- Riasztás
- Zaj eltávolítása (eltávolítja a zajt a leadás végén.)

MŰSZAKI ADATOK :

Általános
Elérhető frekvenciák: 
446.00625- 446.09375 MHz (PMR446) 
Csatornák: 16
Frekvencia móduláció: FM
Üzemi hőmérséklet: -20°C ~ +55°C
Tápellátás: 7.4V
Fogyasztás standby módba: kb. 15mAh ( Power 
Save mód aktiválva)
Méretek: 100 × 58 × 36mm
Súly: 245g (akkumulátor és antenna mellékelve)

Adó:
Frekvenciatorzítás: ±3ppm
Kimeneti erőteljesítmény: ≤500mW
Maximális fogyasztás: ≤1.5A 
Maximális frekvencia eltérése: ±5kHz
Audiófrekvencia torzítás: <10%
Szomszédos frekvencia: <70dB
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Vételezés:
Érzékenység:  <-122dBm(12dB SINAD)
Squelch érzékenység:     <-126dBm
Audió kimeneti teljesítmény: ≥500mW
Fogyasztás vételezéskor: ≤380mA
Audiófrekvencia torzítás: <10%
Szomszédos csatorna szelektivitás: ≥60dB
Elutasító közvetítés: ≥60dB

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

1. Antenna
2. Riasztó
3. LED jelző
4. Hangszabályozó / Vox / On-Off
5. Csatorna
6. Rögzítőlyuk
7. PTT
8. FM / Képernyő / FM+
9. FM- 
10. Mikrofon
11. Akkumulátor kioldó gomb
12. Akkumulátor
13. Hangszoró
14. Fejhallgató bemenet
15. Rögzítőpánt
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IFELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK:
Antenna felszerelése: 
Szereje fel az antennát lenti rajz alapján .Forgassa 
az óramutató járásával megegyező irányban.

Megjegyzés: Hogy ne csökkentse az adóvevő 
teljesítménéyét ,ne tartsa az adóvevő antennát és 
ne lógjanak ezen kulcsok vagy fejhallgatók.

Iakkumulátor felszerelése: 
Szereje fel az akkumulátort  lenti rajz alapján.
Használja a csomagban levő akkumulátort.
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Akkumulátor eltávolítása:
Hogy kivegye az akkumulátort , nyomja meg az 
adóvevő belső részén való gombot a lenti rajz 
alapján:

Rögzítőpánt telepítése:
Használja a csomagban levő csavarokat, hogy 
rögzítse a rögzítőpántot a készülékhez 

Megjegyzés: 
1.Ahhoz, hogy biztosítsa a rögzítõpánthot, ne 
használjanak semmilyen ragasztót
2. Mielőtt kiveszi az akkumulátort , távolítsa el 
elöszőr a rögzítőpántot.  
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Külső mikrofon felszerelése:
Szerelje fel a fejhallgató mikrofont lenti rajz alapján :

Akkumulátor feltöltése:
Töltse fel az akkumulátor az első használat előtt.
Ha az adóvevő több mint 2 hónapja nincs működésben akkor az elem normális kapacitás szintje csökken. 
Az elem visszatér normál módban öt egymást követő feltöltés/lemerülés után.
Akkumulátor töltés közben ,LED piros,  kialszik amikor az akkumulátor teljesen feltöltödik.
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Akkumulátor telepítésének használati útasítása:
1.Helyezze be a fali adaptert az iródai töltőbe
2. Helyezze be a fali adaptert a foglalatba
3.Helyezze be az akkumulátort az irodai töltőbe 

Megjegyzés:
1. Győzödjön meg róla, hogy az irodai töltő rendesen működik
2. Akkumulátor eléri a maximális kapacitást 5 egymás követő feltöltés/lemerülés után. Miközben töltődik az 
akkumulátor a LED piros színű és kialszik miután az akkumulátor teljesen feltöltödőt.
3. Ne dobja tűzbe az akkumulátort
4. Ne csináljunk rövidzárlatot az elemnek.
5.Ne nyissa fel az akkumulátor dobozát
6. Akkumulátor teljes feltöltése 5-6 óra.
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FUNKCIÓK LEÍRÁSA ÉS  ÉS ÜZEMMMÓD:
Adóvevő bekapcsolása
Ahhoz, hogy bekapcsolja az adóvevőt forgassa a  [Volum / Vox / On-Off] gombot az óramutató járásával 
megegyező irányban .Ha egy “Di” hangot hallanak,azt jelenti, hogy az adóvevő fel van kapcsolodva.. 
Azonnal fognak hallani egy hangot ami megjeleniti a jelenlegi csatornát
Csatorna módosítása
Forgassa a  [Canal] gombot addig míg a kivánt csatornához érnek. Egy hang fogja jelezni minden 
csatornaszámot.
Vox beállítás
Ez a funkció megengedi a kommunikálást anélkül, hogy a PTT gombot megnyomná.
Aktiválja VOX funkciót a PC szoftver segítségével. VOX szintjét be lehet állítani 1-10 között. Minnél 
nagyobb a beállított szint úgy az érzékenységi is nagyobb lesz. 
Csatlakoztason  vezetékes headsetet és kezdjenek el leadni.
Leadás
Nyomja meg[PTT] gombot. LED jelző piros lesz. Leadás után engedje el a  PTT. gombot
Monitor
Monitor funkció  lehetővé teszi, hogy ideiglenesen lezárja a squelch-et, amikor rendkivüli gyenge jelet 
kapnak vételezéskor. Nyomja meg röviden [FM / Monitor / FM+] gombot, hogy kikapcsolja a  Squelch 
funkciót.Nyomja meg újból, hogy aktiválódjon.
Squelch funkció
Megszünteti a háttérzajt a használatban levő csatornán  és lehetővé teszi a jelek vételezését  nagyon 
alacsony intenzitással . Squelch szintjét  1 és 9 között lehet beállítani.Minnél nagyobb a squelch szint annál 
kisebb az interferencia lehetőség, de befolyásolhatja a távolsági kommunikációt . Squelch szintet meg 
lehet változtatni PC keresztül.
Hivásfunkció
Nyomja meg  [PTT] és [FM / Monitor / FM+] gombokat egyszerre, hogy hivhasson.Engedje el a két gombot , 
hogy befejezze a beszélgetést.
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 FM aktiválás
 Nyomja meg hosszasan [FM / Monitor / FM+] 2 másodpercig amíg egy megerősítési hangot nem hallanak .  
FM funkció aktiválva van.Keresse a rádiócsatornákat megnyomva röviden [FM/Monitor/FM+] vagy 
[FM/Monitor/FM-] gombot.
Hogy kikapcsolja az FM funkciót , nyomja le mégegyszer legalább 2 másodpercig az  [FM/Monitor/FM+] 
gombot amíg egy megerősítési hangot nem hallanak .
 FM funkciót lehet a PC szofverétől is aktiváni vagy letiltani.

Sürgősségi hivás
Hogy aktiválja a sürgősségi hivást ,nyomja meg a piros gombot  [Riasztás] 2 másodpercig. Adóvevő 
automatikusan átvált az 01 csatornára és egy riasztási jelt fog leadni ezen a csatornán.Nyomja meg  
[PTT]gombot, hogy kilépjen ebből a módból.  Miután kilépet az adóvevő a 01 csatornán marad . LED  
zölden fog villogni. Forgassa el a [Canal]gombot, hogy átváltson egy másik csatornára.

Scan funkció 
Ha a Scan funkció aktiválódótt PC programmal és a 16-os  csatornára váltanak akkor az adóvevő keresési 
módba lép .Hangjelző megerősíti a Scan funkció aktiválását 
Ha elindítja a keresési funkciót és az adóvevő standby módban van , akkor ez egyesével fogja keresni a 
csatornákat.
Amikor jelt kap, LED zöld színre vált és az adóvevő vételezni kezd egyszerre tudnak leadni lenyomva a  
PTT gombot. Ha nincs aktivitás az adóvevő újból neki fog keresni csatornákat.
Például, ha aktiválva volt az automatikus keresés 3, 5, 7 csatornákon, amikor forgatják a csatornakeresés 
gombot a 16-os csatornáig  ameddig jelt nem kap ezeken a csatornákon , utána félbeszakítja a keresést  és 
elkezdhetik a kommunikációt .
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Csatorna letiltása(Channel Lock Out)
Ez a funkció lehetővé teszi a jelenlegi csatorna letiltását, hogy elkerülje az adóvevő véletlen megsérülését 
Nyomja meg [FM/Monitor/FM +] si [FM-] gombokat miközben kinyítják az adóvevőt . Egy megerősítési 
hangot fognak hallani.
Ennek a funkciónak az aktiválása után csak egyetlen csatornát lehet használni és nem lehet átváltani egy 
másik csatornára.
Hogy kikapcsolja ezt a funkciót és, hogy visszatérjen a 16 csatornára ismételje meg a fenti műveleteket.

Alacsony akkumulátor figyelmeztetés
1. Ha a tápfeszültség  6.5V - 6.3V között van ,az adóvevő vételez és lead és a piros LED villog.
2. Ha a tápfeszültség 6.3V - 6.1V közott van (elem le van merülve),az adóvevő vételez és lead, egy  “Di Di” 
hang hallatszik 20 másodpercenként és a piros LED villog. 
3. Ha a tápfeszültség kisebb mint  6.1V (elem le van merülve), egy  “Di Di” hang hallatszik 20 
másodpercenként , az adóvevő vételez de nem ad le.
TOT  funkció(Time out Timer ) 
Ennek a szerepe az, hogy megakadályozza a hosszú távú használatát  a csatornának egyetlen személy 
által.
A maximális üzemi ideje egy csatornának be lehet állítani a PC szoftver segítségével és ez lehet : 30, 60, 90, 
120,  150,180 vagy OFF.A közvetítés során amikor eléri a leadási időt  az adóvevőt egy  “Di” hangot fog 
kibocsátani. Hogy félbeszakítsa ezt a hangot engedje el a PTT gombot. Nyomja meg újból a  PTT gombot, 
hogy folytassa a közvetitést. pentru a continua emisia.

 BCL funkció (Busy Channel Lockout - Foglalt csatorna blokkolva)
Ez a funkciót be lehet állítani a programozható szoftver OFF ( letiltva ), Carrier wave busy lockout  és 
CTCSS busy lockout módban.
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MŰKÖDÉSI TÁVOLSÁG:
Maximális távolságot akkor lehet elérni akkor amikor az adóvevőt nyílt területen használjuk..A 
maximális távolság korlátozva van potenciális tényezők által mint például:fák, épületek vagy egyéb 
akadályok. Az autóban vagy egy acélszerkezeten  a távolság jelentősen csökken.
Általában a lefedettségi távolság a városi területeken 1-2 km. Nyílt területen de akadályokkal mint a fák 
vagy házak a maximális távolság  4-6 km.Nyílt területen , de akadályok nélkül  és jó  láthatóságban mint 
például hegyek, a hatótválság akár 15 km is elér.

KARBANTARTÁS
1. Ne szedje szét a rádió
2. Ne használják az adóvevőt ha egy benzinkútnál tartózkodnak.
3.Ne tegyék ki az adóvevőt erős napfénynek mivel megsérülhetnek az elektrónikai tartózékai és  
deformálódhat a műanyag doboza..
4. Ne érjen vízhez az adóvevőt, mivel a  nedvesség károsíthatja az elektronikus áramköröket.
5. Ha az adóvevő furcsán viselkedik, azonnal zárja le a készüléket.

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK
1. Adóvevő nem kapcsolodik fel
Akkumulátor le van merülve. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
Akkumulátor nincs rendesen telepítve. Ellenőrizze az akkumulátor telepítését .
2.Mások nem hallank miközben lead
Győzödjön meg, hogy ugyanazt a frekvenciát és ugyanazt a CTSS  hasznáják mint a többi 
felhasználók.
3. Hatótávolság túl rövid
Győzödjön meg, hogy rendesen telepítették az antennát, bizonyosodjanak meg, hogy a rendes 
antennát használják.
Csökkentse a  Squelch szintjét..
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4. Az akutális csatornán a többi felhasználók hangja hallatszik
Váltson át más frekvenciára
Változtassa meg CTCSS / DC hangot
5. Akkumulátor túl hamar  lemerül a feltöltödés után
Az akkumulátor elhasználódott, és többé nem lehet használni. Cserélje ki az akkumulátort.
Bizonyosodjanak meg, hogy az akkumulátor teljesen feltöltödőtt
6. Vételezett hang nem tiszta és nem elég hangos
Ellenőrizze, hogy az adóvevő  mikrofonja nem sérült meg.
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ  CTCSS ÉS  DCS KÓDOK PC KERESZTÜL PROGRAMÁLVA
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TELEPÍTETT FREKVENCIATÁBLÁZAT:

CH
RX 
frequency

QT/DQT Dec TX frequency QT/DQT Enc Power Busy Lock Band Scan

1 446.00625 OFF 446.00625 OFF Low QT/DOT Narrow No

2 446.01875 OFF 446.01875 OFF Low QT/DOT Narrow No

3 446.03125 OFF 446.03125 OFF Low QT/DOT Narrow No

4 446.04375 OFF 446.04375 OFF Low QT/DOT Narrow No

5 446.05625 OFF 446.05625 OFF Low QT/DOT Narrow No

6 446.06875 OFF 446.06875 OFF Low QT/DOT Narrow No

7 446.08125 OFF 446.08125 OFF Low QT/DOT Narrow No

8 446.09375 OFF 446.09375 OFF Low QT/DOT Narrow No

9 446.00625 114.8 446.00625 114.8 Low QT/DOT Narrow No

10 446.01875 114.8 446.01875 114.8 Low QT/DOT Narrow No

11 446.03125 114.8 446.03125 114.8 Low QT/DOT Narrow No

12 446.04375 114.8 446.04375 114.8 Low QT/DOT Narrow No

13 446.05625 114.8 446.05625 114.8 Low QT/DOT Narrow No

14 446.06875 114.8 446.06875 114.8 Low QT/DOT Narrow No

15 446.08125 114.8 446.08125 114.8 Low QT/DOT Narrow No

16 446.09375 114.8 446.09375 114.8 Low QT/DOT Narrow No
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