
Spauskite keletą kartų įjungti-išjungti / Menių mygtuką (14), kad pasirinkti Meniu funkcijas

PERSPĖJIMAS !

1. Kad įjungti prietaisą reikia paspausti įjungimo-išjungimo mygtuką (14), ekranas (10) parodys 
Išjungimas / Įjungimas
PAGRINDINĖS OPERACIJOS

1) Draudžiama krauti šarminio tipo baterijas

3. Jeigu prietaisas įdėtas į pakrovėją, o pakrovėjo LED indikatorius neužsidega ar tinkamai

LCD EKRANAS
2. Jeigu baterijos iškrautos nepilnai, joms pakrauti pakanka 6 val. Naujai pakrauti baterijas

4)     Įjunkite 230 VAC adapterį į elektros lizdą

1)     Išjungti raciją (Krovimo metu, negalima palikti įjungtą raciją)

Įrenginį patartina pakrauti naudojant gamintojo įkrovėją.

užrakinkit užraktą

į poliarumą, kuris nurodytas viduje
pakraunamas baterijas, atkreipiant dėmesį

2)    Įdėkite 3 x 1.5V AAA šarmines arba  Ni-MH

1)   Nuspausti dangtelio užraktą ir nuimkit
Baterijų įdėjimas

Spragtelėjimas patvirtins, kad spau-

metu spauskite patį spaustuką, tokiu 
būdu nuimsite nuo prietaiso sagtį.

Spauskite segtuko užrakta ir tuo pat

Įstatant baterijas reikia nuimti sagtį skirtai montuoti ant diržo.

2 x Kaklo pakabukas
2 x Sagtis dėtis ant diržo

2 x Ausinė su mikrofonu

PRIEDAI ESANTYS PAKUOTĖJE:

P. Energijos saugojimo funkcija
O. R - Patvirtinimo pyptelėjimo funkcija

I.      Klaviatūros garsai įjungti

N. Baterijos būklės indikatorius

H. Sustabdytas dviejų kanalų stebėjimas

L. VOX (laisvų rankų) funkcija
M. CTCSS Pustonio numeris (1-38)

G. LO - žemo lygio galingumas

CTCSS skanavimas
F.    SC - Automatiniai kanalai arba pustonių
E.    Dviejų kanalų automatinio stebėjimo funkcija

19. DC 6V pakrovėjo jungtis

11.  TX (transliacijos)  LED indikatorius

D.    RX - įsijungia priėmimo metu

A.    Kanalo numeris (1-8)

18. Integruotas garsiakalbis
17.  Integruotas mikrofonas
16.  Kanalo keitimas (Mygtukas ŽEMYN)
15.  Kanalo keitimas (Mygtukas AUKŠTYN)

5.    Pagarsinimo mygtukas 14.  Įjungimas-Išjungimas / Meniu 
13. C (Skambėjimo tonas) mygtukas
12.  Jungtis ausinėms su mikrofonu

2.    PTT (Push-To-Talk) mygtukas
1.    Didelio efektyvumo antena 10. LCD Ekranas

3.    Klaviatūros užrakinimas/Patvirtinimo mygtukas

9.    Segtukas, skirtas tvirtinti prie diržo
8.    Kilpa skirta pasikabinti kaklo pakabuką
7.    Baterijos skyrius (Iš kitos pusės)
6.    Patildymo mygtukas

4.    Ekrano apšvietimas

Walkie-Talkie PMR446 8 kanalai su priedais

i-Talk T70
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2 x Nešiojama racija
1 x Dvigubas stalinis pakrovėjas
6 x 1.2V Ni-MH AAA Batterija

BATERIJŲ IR SAGTIES TVIRTINIMAS PRIE DIRŽO MONTAVIMAS

Sagties nuėmimas ir uždėjimas

1)

2) Įdėkite spaustuką į jam skirtą angą.

stukas tinkamai pritvirtintas

dangtelį

3)   Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį ir 

Racijos baterijos įkrovimas

2)   Įdėti 3 x Ni-MH AAA baterijas 
3) Prijunkit 230 VAC adapterio kištuką su lizdu esančiu įkrovėjo gale.

5)     Įstatykite racija į pakrovėją

6)     LED lemputė parodys jog pakrovėjas įjungtas į elektros lizdą

7) Pakrovus raciją, ją išimti iš pakrovėjo ir išjungti pakrovėja iš elektros lizdo.

PASTABOS :

1. Pakrovėjo LED indikatorius automatiškai neišsijungs, nebent racija bus išimta iš pakrovėjo
arba atjungus pakrovėjo maitinimą..

reikia 14 val.

idėjote prietaisą arba išimkite ir vėl idėkite baterijas.

PERSPĖJIMAS :

2) Naudoti tik gamintojo pridėta AC-DC pakrovėją !
3) Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patartina išimti bateriją
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B.    Užrakintos klaviatūros ženklas

C.    TX - įsijungia transliavimo metu

kanalo numerį (A) ir CTCSS pustonius (M)
2. Norint išjungti įrenginį, paspausti ir laikyti tą patį (14) mygtuką.

Prietaiso naudojimas
Prietaisas turi 8 kanalus ir 38 CTCSS pustonius. Susisiekti su kitu PMR prietaisu galima tik naudojant
tą patį kanalą ir CTCSS pustonį.

Signalo perdavimas
1.    Paspausti ir laikyti PTT mygtuka (2), LCD ekrane (10) užsižiebs TX simbolis (C).
2.   Galima pradėti šnekėti laikant prietaisą vertikaliai 5-8 cm atstumu nuo burnos.
3.    Pabaigus šnekėti reikia atleisti PTT mygtuką (2)

Ausinės su mikrofonu naudojimas (naudojant tik PTT funkcija )
1.   Įstatyti ausinę su mikrofonu į jam skirtą vietą (12).
2.   Paspausti ir laikyti PTT mygtuką ant ragelio, kad siųstų signalą, atleidus yra gaunamas signalas.
3.   Jeigu reikia pakoreaguokite garso lygį.

Naudoti tik originalius priedus. Naudojant ne orginalius priedus gali pakenkti radio stotelei 
ir garantija bus netaikoma.
Visada nustatykit minimalų garso lygi prieš jungiant ausines, kad pavyktų išvengti
ausinės gedimų ar ausiai nemalonių pojučių.

Kanalo pasirinkimas

Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), kad pasirinkti norimą kanalą (1-8).

Garso lygio pasirinkimas (8 lygiai)
1.   Spausti pagarsinimo mygtuką (5), kad padidinti garso lygį. 
2.   Spausti patildymo mygtuką (6), kad sumažinti garso lygį.
Ekrane garso lygio stiprumas bus matomas toj pačioj vietoj kaip ir kanalo nr.

KITOS FUNKCIJOS

Meniu funkcijos

Meniu -->CTCSS / TX signalo pasirinkimas --> VOX --> VOX jautrumas --> Kanalo skanavimas -->
CTCSS pustonio skanavimas --> Dviejų kanalų stebėjimas --> Patvirtinimo signalas --> Klaviatūros 
signalas --> Laikamčio stabdymas

CTCSS pustonio pasirinkimas
Racija turi 38 CTCSS pustonius. Kiekvienas CTCSS pustonis yra kaip skirtingas kanalas. Norint 
pasirinkti normą kanalą, sekti toliau esančius punktus:

1.  Spausti įjungimo-išjungimo/ meniu mygtuka (14) tol kol LCD ekrane (10) pradės mirksėti 
CTCSS pustoniai (M). CTCSS  pustonis pažymėtas 00 (M) parodo, kad kanale nėra naudo- 
jamas pustonis

2.    Spausti kanalo pasirinkimo mygtuką AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16) , kad išsirinkti norimą pustonį
įspaudus pasirinkimo mygtukus, tuomet didesniu greičiu keisis pustonių kanalai

3.   Išsirinkus norimą pustonį ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 

spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

Pasirinkus CTCSS pustonį 00 jis yra išjungiamas. Norint susisiekti su kitais įrenginiais, abu įtaisai
turi būti nustatyti tuo pačiu kanalu, bei CTCSS pustoniu. 

Siųstuvo RF galios nustatymai
Ši racija turi HI / LOW galios nustatymo funkciją. Ši funkcija labai naudinga norint sumažinti srovės
sunaudojimą ir prailginti baterijos naudojimo trukmę, kai šie įrenginiai naudojami mažais atstumais.
Žiūrėti žemiau pateiktus punktus.

1.   Paspausti įjungimas-išjungimas / meniu mygtuką (14) du kartus, kol pasirodys Hi arba LO (M)
žyma LCD ekrane (10). 

2.    Spaudžiant mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16) leidžia pasirinkti norimą galios lygį HI (dide-
lė galia) arba LO (maža galia).

VOX (Laisvų rankų) funkcija
Radijo stotelėje yra įdiegta vartotojo nuožiūra pasirenkama balsu valdomo siuntimo funkcija (VOX),
naudojama automatiniam balso siuntimui (laisvų rankų pokalbiui arba kūdikio kambario stebėsenai)
Šiuo rėžimu siuntimas automatiškai pradedamas ėmus kalbėti į mikrofoną (6), todėl nebereikia
Spaudyti mygtuko PTT (2). Norėdami aktyvuoti VOX funkciją, atlikite tokius veiksmus: 

1.   Spauskite meniu mygtuką (14) 3 kartus, kol užsidegs LCD ekrane (10) VOX simbolis

2.   Spausti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16) norint aktyvuoti VOX (ON arba OFF)

VOX JAUTRUMO LYGIO PASIRINKIMAS

bei VOX jautrumo lygio žymėjimas.
2.   Spausti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pasirinkti jautrumo lygį (nuo 01 iki 05)

Jautrumo skalėje 05 reiškia jautriausią. 

1 x Vartotojo instrukcija

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 

spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 

spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į VOX jautrumo funkciją

1.   Spauskite meniu mygtuką (14) 4 kartus, kol LCD ekrane (10) užsidegs LE, VOX žymėjimas,

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 

spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

4.    Kai VOX funkcija įjungta, LCD ekrane turėtu atsirasti indikacinis žymėjimas
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Pastaba! Dėl PMR446 radijo stotelių naudojimo 
Ši radijo stotelė yra daugiastandartė (DVIEJŲ DIAPAZONŲ) ryšio priemonė, kuri gali būti naudojama 
visose Europos šalyse bei kai kuriose kitose šalyse, tačiau tik tais kanalais(dažniais), kurie numatyti

PMR446 (8 kanalai): Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Graikija, Islandija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Norvegija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Ispanija,
Švedija, Šveicarija, Anglija, Turkija.

Informacija vartotojui

Remiamasi 2005m. Liepos 25d. dekreto Nr. 15 "Direktyvų 2002/95/EC, 2002/96/EC ir 2003/108/EC,
reglamentuojančių pavojingų medžiagų naudojimo elektrinėje ir elektroninėje įrangoje sumažinimą,  
o taip pat atliekų utilizavimą, įgyvendinimas" 13 punktu.

Ant įrangos esantis perbraukto šiūkšlių konteinerio ženkas reiškia, kad pasibaigus šios 

įrangos tarnavimo laikui ji turi būti utilizuojama atskirai nuo kitų atliekų.  
Todėl vartotojas privalo pristatyti aukščiau paminėtą įrangą į atitinkamą atliekų surinkimo
punktą, skirtą elektroninio ir elektrotechninio laužo surinkimui, arba gražinti senąją įrangą 

pardavėjui, įsigydamas analogišką įrangą santykiu vienas prie vieno. 

Tinkamai rūšiuojant atliekas tolesniam jų perdirbimui, apdorojimui ir utilizavimui aplinką tausojančiu
būdu, tai padeda išvengti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai bei skatina įrangoje naudojamų 
medžiagų antrinį perdirbimą.

Neteisėtas šio gaminio utilizavimas vartotojui užtraukia administracinę atsakomybę, reglamentuojamą
dekretu Nr. 22/1997 (punktas 50 ir tolesni dekreto Nr. 22/1997 punktai). 
legislative decree no. 22/1997).
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DECLARATION OF CONFORMITY

EC Certificate of Conformity

(to EC Directive 2006/95, 2004/108, 99/5)

Automatinis kanalų skanavimas
Norint atlikti automatinį skanavimą sekite žemiau pateiktus punktus:

1.  Spausti Meniu mygtuką (14) 5 kartus, kol kanalų numeris (A) ir SC žyma (F) mirksės 
LCD Ekrane (10).
Spausti rodyklę AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pradėti automatinį kanalų
skanavimą. Skanavimas automatiškai sustoja jeigu aptinkamas aktyvus kanalas. Kai kana-
las nebeaktyvus, skanavimas atsinaujima.

2.   Jeigu paspausit PTT (2) arba užrakinimo (03) mygtukus skanavimo metu, skanavimas auto- 
matiškai sustos ir sugrįš į vėliausiai naudotą kanalą.

Automatinis CTCSS pustonių skanavimas
Ši funkcija automatiškai skanuoja CTCSS pustonius pasirinktuose kanaluose. Žemiau pateikta
išsamesnė informacija: 

1.  Pasirinkti norimą kanalą; 

2.   Spausti meniu mygtuką (14) šešis kartus, kol LCD ekrane (10) užsižiebs CTCSS pustonio
simbolis, bei SC simbolis (F).

3.   Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) arba ŽEMYN (16), norint pradėti automatinį skanavimą

pasirinktame kanale. SC simbolis (F) atsiras LCD ekrane (10).

Dviejų kanalų stebėjimo funkcija vienu metu
Ši radijo stotelė turi dviejų kanalų stebėjimo funkciją, kuri leidžia stebėti du kanalus, bet ne CTCSS
pustonius. Žemiau pateikta informacija kaip aktyvuoti šią funkciją:

1.     Pasirinkti pirmą kanalą.

2.   Spausti meniu mygtuką (14) 7 kartus , kol LCD ekrane (10) pasirodys DW (E) simbolis. 

3.   Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint stebėti sekantį kanalą.

4.    Racija pradės stebėti pasirinktus kanalus. Kai viename iš pasirinktų kanalų bus gauna-
mas signalas ši funkcija išsijungs. 

5.    Norint išjungti šią funkciją, reikia paspausti užrakinimo mygtuką (3) 

Ryšio tono nustatymai
Ryšio tonas gali būti perduodamas tik kartą (nedaugiau nei 3sek.) per 60 sekundžių. Šioje radio 
stotelėje yra 5 melodijos. Norint pasirinkti melodija sekti toliau pateiktus punktus:

1.   Spausti meniu mygtuką (14) 8 kartus, kol LCD ekrane (10) pasirodys C simbolis (A) ir 
melodijos simbolis (M). 

2.   Spaudydami mygtuką AUKŠTYN (15)  ar ŽEMYN (16) pasirinkti vieną iš 5 esamų melodijų.

4.   Spausti C mygtuką (13) norint siųsti melodiją. 

Patvirtinimųjų pyptelėjimų nustatymas 
Šioje racijoje yra vartotojo nuožiūra įjungiama patvirtinamųjų pyptelėjimų funkcija, leidžianti pasiųsti        
patvirtinamąjį pyptelėjimą kiekvieno siuntimo pabaigoje kiekvieną kartą atleidus mygtuką PTT (5)
Taip kiekvienai priimančiai stotelei bus duodamas ženklas, kad jūs baigėte kalbėtis. Norėdami 

1.    Spausti meniu mygtuką (14) 9 kartus, kol LCD ekrane atsiras perspėjimo signalo simbolis (O) 
arba blyksėti OFF žymėjimas

2.   Spausti AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint pasirinkti funkcija ON (įjungti) ar OFF(išjungti).
Jei ši funkcija aktyvuota, tai turi suskambėti patvirtinamuoju pyptelėjimu.

4.   Kai perspėjimo signalo funkcija aktyvuota, LCD ekrane (10) matysis R simbolis (O)

Mygtukų paspaudimą lydinčių pyptelėjimų nustatymas
Paspaudus mygtuką, nuskamba pyptelėjimas, patvirtinantis duotą komandą.  Vartotojas savo
nuožiūra gali įjungti ar išjungti šiuos mygtukų pyptelėjimus.

1.    Spausti meniu mygtuką(14) 10 kartų, kol LCD ekrane(10) atsiras mygtukų signalo simbolis (I)
ir pradės blyksėti ON (įjungta) ar OFF(išjungta) pasirenkama funkcija.

4.    Kai klaviatūros tonai aktyvuoti, LCD ekrane (10) atsiras aktyvuotos  klaviatūros tono simbolis (I).

Laikmačio funkcija 
Ši funkcija aktyvuoja laikmačio funkciją.
1.   Spausti meniu mygtuką (14), kol LCD ekrane(10) atsiras laikmačio funkcijos simbolis (H) ir 

atsiras skaičiai 00:00.
2.   Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) norint pradėti laiko skaičiavimą, spausti ŽEMYN (16) norint

sustabdyti laikmatį. Šiame rėžime racija gali atlikinėti visas kitas savo funkcijas.
3.    Spausti mygtuką AUKŠTYN (15) norint pratęsti laiko skaičiavimą.
4.    Pradėti iš naujo skaičiuoti laiką, nuspausti mygtuką ŽEMYN (16) 2 kartus.
5.    Išeiti iš meniu rėžimo reikia spausti užrakinimo mygtuką (3).

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Klaviatūros užrakinimas
Kad būtų išvengta atsitiktinių mygtukų paspaudimų, nuspauskite užrakinimo mygtuka (3) dviem
sekundėm. LCD ekrane(10) atsiras spynos simbolis (B). Kai klaviatūra užrakinta, PTT(2), C(13) 
ir ekrano apšvietimo (4) mygtukai bus aktyvūs. Norint atrakinti klaviatūra, nuspausti užrakinimo
mygtuką (3) dviem sekundėm.

LCD ekrano apšvietimas
2 sekundes nuspausti ekrano apšvietimo mygtuką (4) ir ekranas pradės šviesti.  Dar kartą
paspaudus tą patį mygtuką , LCD ekranas išsijungs.

Eterio triukšmų automatinis slopinimas
Paspaudus ekrano apšvietimo mygtuką (4) 2 sekundes, aktyvuojasi monitor funkcija. Ji trumpam
įjungia Squelch funkciją, kurios paskirtis sumažinti išorinius triukšmus ir silpnus signalus. Paspaudus

paspausti tą patį mygtuką (4).

Energijos tausojimo rėžimas
Šioje racijoje yra įdiegta unikali energijos taupymo sistema, leidžianti drastiškai sumažinti

baterijos energijos eikvojimą. Jei per 10 sekundžių nefiksuojamas joks siuntimas, radijo stotelė

automatiškai persijungia į energijos taupymo būseną. LCD ekrane (10) turi atsirasti saugojimo
simbolis (P).

Techniniai duomenys

Kanalai   8 PMR Kanalai ir 38 CTCSS Pustoniai
Tarpai tarp kanalų 12.5 KHz
Darbinis dažnis         446.00625 - 446.09375 MHz
Maitinimo šaltinis 3 x 1.2V Ni-MH AAA Baterijos (pakraunamos) arba

3 x 1.5V Šarminės AAA Baterijos (nepakraunamos)
Siųstuvo galia      0.5W ERP
Matmenys  H160 x W56 X D41 mm
Svoris 115 gr. (su baterijomis)

Darbinių dažnių lentelė

SVARBI INFORMACIJA

Svarbu ! 
Atlikus kokius nors šio gaminio pakeitimus ar modifikacijas, galima prarasti teisę naudotis radijo
stotele. Ši radijo stotelė gamykloje būna nustatyta siųsti reguliuojamos galios signalą skirtuoju dažniu.
Įstatymais draudžiama reguliuoti ar keisti vidines radijo stotelės nuostatas apeinant šiuos apribojimus. 
Bet kokį radijo stotelės reguliavimą turi atlikti kvalifikuotas ir turintis tam įgaliojimus serviso meistras. 

Saugumo sumetimais:
Niekada neatidarykite radijo stotelės korpuso
Nieko nekeiskite radijo stotelės viduje (išskyrus bateriją). 

Net ir tinkamai eksploatuojama, ši radijo stotelė gali trukdyti radijo ar televizijos laidų priėmimui.
Norėdami sužinoti, ar šių trikdžių šaltinis yra radijo stotelė, ją išjunkite. Jei trikdžiai išnyksta, dėl to 
kalta jūsų radijo stotelė. Pamėginkite eliminuoti trikdžius, patraukdami radijo stotelę toliau nuo imtuvo. 
Jei trikdžių eliminuoti nepavyksta, nesinaudokite radijo stotele.

Priežiūra ir sauga : 
Radijo stotelę valykite minkšta, vandenyje sudrėkinta servetėle. Nenaudokite valiklių ar tirpiklių, nes   
jie gali pažeisti korpuso apdailą ir patekti į vidų, sukeldami nepataisomų defektų. Baterijos kontaktus
nuvalykite sausu, nesipūkuojančiu skudurėliu. Nenardinkite aparato į vandenį ir nesinaudokite
ten, kur labai šlapia.Jei aparatas sušlapo, iškart jį išjunkite ir išimkite bateriją. Kad vanduo nepridarytų 

žalos, nusausinkite bateriją ir baterijos skyrelį minkštu skudurėliu. Palikite baterijos skyrelį atvirą 
per naktį, kad jis visiškai išdžiūtų. Nesinaudokite radijo stotele, kol ji nebus visiškai išdžiūvusi.

Svarbi informacija apie baterijas.
Naudokite tik šioje knygelėje nurodyto tipo baterijas. Naudojant kitokio tipo bateriją, gali ženkliai 
sutrumpėti veikimo laikas arba radijo stotelė gali sugesti. Prireikus pakeisti bateriją, į radijo stotelę
būtina įdėti tik originalią bateriją.
Bateriją utilizuokite tinkamai, vadovaudamiesi vietiniais aplinkosaugos norminiais aktais. Bateriją   
įdėjus atvirkščiai, įmetus į ugnį ar pamėginus įkrauti bateriją jai neskirtu krovikliu, iš baterijos gali 

446.00625 1
446.01875 2
446.03125 3

446.04375 4
446.05625 5
446.06875 6

446.08125 7
446.09375 8

- -

Nr.  Dažnis. (Hz)

OF CTCSS OFF
01 67,0
02 71,9
03 74,4
04 77,0
05 79,7
06 82,5
07 85,4

08 88,5
09 91,5 
10 94,8
11 97,4
12 100,0
13 103,5
14 107,2
15 110,9

16 114,8
17 118,8
18 123,0
19 127,3 
20 131,8
21 136,5
22 141,3
23 146,2

24 151,4
25 156,7
26 162,2
27 167,9
28 173,8
29 179,9
30 186,2
31 192,8

32 203,5
33 210,7
34 218,1
35 225,7
36 233,6
37 241,8
38 250,3
- -

CTCSS - TONINIO SIGNALO DAŽNIŲ LENTELĖ

Skanavimas automatiškai sustoja jeigu aptinkamas aktyvus kanalas. Kai kanalas nebeakty-
vus, skanavimas atsinaujima.

4.   Jeigu paspausit PTT (2) arba užrakinimo (03) mygtukus skanavimo metu, skanavimas auto- 
matiškai sustos ir sugrįš į vėliausiai naudotą kanalą.

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 
spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 
spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

įjungti arba išjungti šią funkciją, atlikite tokius veiksmus: 

2.    Spausti AUKŠTYN (15) ar ŽEMYN (16), norint pasirinkti funkcija ON (įjungti) ar OFF(išjungti).
Jei ši funkcija aktyvuota, tai turi suskambėti patvirtinamuoju pyptelėjimu.

3.   Išsirinkus norimą rėžimą ir norint išeiti iš meniu rėžimo, spausti užrakinimo mygtuką (3) arba 
spausti išjungimo-įjungimo / meniu mygtuką (14), kad patekti į kitą funkciją.

išsilieti elektrolitas. Nesandarią bateriją iškart išmeskite. Išsiliejęs elektrolitas gali nudeginti odą ar 
tapti kitokių negalavimų priežastimi.

kiekvienos šalies teisės aktuose.

Nr.  Dažnis. (Hz) Nr.  Dažnis. (Hz) Nr.  Dažnis. (Hz) Nr.  Dažnis. (Hz)

tą patį mygtuką 4sekundes, įsijungs automatinis triukšmų slopinimas. Norint išjungti šią funkciją,


