
 
 
 

 
Komunikatoriaus valdymas 
 

1. Antena 
2. LCD ekranas: jame pasirodo pasirinktų kanalų ir kitų radijo būklių simboliai 

3. Apšvietimo  mygtukas: šį mygtuką paspauskite ir palaikykite, norėdami 
įjungti apšvietimą 

4. Mygtukas  UP ( į viršų) ( VOLUME/CHANNEL): šį mygtuką paspauskite, 
norėdami suderinti apimtį ar pakeisti kanalus 

5. Mygtukas  DOWN ( žemyn) ( VOLUME/CHANNEL): šį mygtuką 
paspauskite, norėdami suderinti garsą ar pakeisti kanalus 

6. Mygtukas  Call (skambutis): šį mygtuką paspauskite, norėdami pasirinkti 
skambučio garsus. 

7. Baterijų skyrius (ESANTIS KITOJE PRIETAISO PUSĖJE): vieta 3 x AAA 
šarminio tipo ar Ni-MH Įkraunamoms baterijoms (nepridedamos) 

8. Garsiakalbis 
9. Baterijų skyriaus dangtelio užraktas (ESANTIS KITOJE PRIETAISO PUSĖJE): 

apsaugo baterijų skyriaus dangtelį 

10. Mygtukas  SCAN ( peržiūrėjimas): šį mygtuką paspauskite ir palaikykite, 
norėdami peržiūrėti kanalus 

11. Mic (mikrofonas):  

12. Meniu/ paleidimo mygtukas (įjungti/išjungti)  : šį mygtuką paspauskite 
ir palaikykite, norėdami įjungti/išjungti prietaisą. Juo galite pakeisti kanalus, 
pasirinkti aukštą/ žemą veikimo galingumą. Paspauskite, norėdami nustatyti ir 
išlaikyti žemą signalą. 

13. Mygtukas  PUSH TO TALK: šį mygtuką paspauskite, norėdami pradėti 
transliaciją.  

14. TX (transliacijos) LED  indikatorius. Transliavimo metu dega raudona spalva. 
Jeigu išsikrauna baterijos, jis mirksi kas 15 sekundžių. 

15. LED žibintuvėlis 
16. Spaustukas, skirtas tvirtinti prie diržo (ESANTIS KITOJE PRIETAISO 

PUSĖJE). 
 
Pasiruošimas 
 

Atsargiai ištraukite komunikatorių iš pakuotės. Jei pastebėjote matomų prietaiso 
pažeidimų, nesinaudokite juo, grąžinkite pardavėjui. 
 

Spaustuko, skirto tvirtinti prie diržo išėmimas: 
 

 
 
 
 
 
1. Nuo prietaiso atskirkite spaustuko, skirto tvirtinti prie diržo, užraktą. 
2. Traukiant spaustuko užraktą, paspauskite ant patį spaustuką, tokiu būdu išimdami 

jį iš prietaiso. Žr. paveikslėlį 1. 
 
Spaustuko, skirto tvirtinti prie diržo, montavimas 
 

1. Įkiškite spaustuką į jam skirtą angą. Žr. paveikslėlį  
2. Spragtelėjimas patvirtins, kad spaustukas tinkamai įtvirtintas. 
 
Baterijų montavimas: 
 

 

1. Atidarykite BATERIJŲ 
SKYRIAUS DANGTELIO 
UŽRAKTĄ, esantį kitoje 
prietaiso pusėje (Žr. paveikslėlį 
3) ir nuimkite DANGTELĮ (Žr. 
paveikslėlį 4). 

2. Kaip parodyta, įdėkite 3 x AAA 
šarminio tipo ar Ni-MH 
perkraunamas baterijas 
(nepridedamos). 

3. Uždėkite BATERIJŲ 
SKYRIAUS DANGTELĮ ir 
užrakinkite UŽRAKTĄ. 

 

 

 

 

Nesinaudojant komunikatoriumi, paspauskite  mygtuką į padėtį OFF. 
Tokiu būdu taupysite baterijas. Jeigu prietaisu nesinaudosite ilgesnį laiką, iš 
prietaiso baterijas išimkite. 
 

 

LCD ekranas: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
                                    Įsijungia transliavimo metu 

  
                                    Įsijungia priėmimo metu 

  
                                     Garso lygis/Kanalų numeris keičiasi nuo 1 iki 8, 

priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo 

  
                                     Įsijungia, kai pasirenkamas žemo lygio galingumas 

 
 
Prietaiso įjungimas ON: 

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką. Pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir LCD 
ekrane trumpam pasirodys SELF-TEST užrašas. 
 
Prietaiso išjungimas OFF: 

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką. Pasigirs signalo garsas ir LCD ekranas 
užges. 
 
Garsiakalbio suderinimas: 

1. Paspauskite mygtuką  Up, norėdami garsiakalbio galingumą padidinti. 

2. Paspauskite mygtuką  Down, norėdami garsiakalbio galingumą sumažinti. 
Garsiakalbio galingumas LCD ekrane žymimas skaičiais nuo 1 iki 8. 

 
Signalo priėmimas: 
 

Jeigu prietaisas įjungtas ON, tačiau transliacija neįjungta, tuomet prietaisas veikia 
priėmimo režimu. Kai signalas priimamas nustatytu kanalu, pasirodo paveikslėlis RX 
ir raudona spalva įsijungia LED  indikatorius. (Išsamesnės informacijos ieškokite 
skyriuje “LCD ekranas”). 
 
Signalo perdavimas: 
 

1. Kanalų veikimą tikrinkite, naudodamiesi funkcija MONITOR (Žr. skyrių 
MONITOR). Jeigu kanalas neužimtas, nieko neišgirsite.  Neįjunkite transliacijos 
režimo, jei kanalu yra kalbama. Norėdami įjungti transliacijos režimą, 

paspauskite mygtuką . Transliavimo metu LED  indikatorius dega raudona 
spalva. Prietaisą laikykite vertikaliai, maždaug 2-3 colių atstumu nuo burnos. 

2. Laikydami paspaustą mygtuką , kalbėkite. 

3. Kai baigsite  transliaciją, mygtuką  atleiskite. 
 
Pastaba: Norėdami, kad kiti asmenys išgirstų jūsų transliaciją, turėtumėte naudotis 

vienodu kanalu. .( Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje “Kanalų 
keitimas”). 

 
Veikimas 
 
Kanalų keitimas 
1. Komunikatorius pritaikytas 8 kanalams. Kanalo keitimas: 

       Paspauskite  mygtuką, kol LCD ekrane sumirksės norimo kanalo 
numeris 

2. Kai LCD ekrane atsirado norimo kanalo numeris: 

• Norėdami pasirinkti ankstesnį kanalą, paspauskite mygtuką  UP 

• Norėdami pasirinkti paskesnį kanalą, paspauskite mygtuką  DOWN 
• Kanalų seka keičiasi nuo 1 iki 8 ar nuo 8 iki 1. 

3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą ir grįžti į įprastą režimą, paspauskite mygtuką 

 
Pastaba: Išsamesnį dažnių sąrašą rasite skyriuje “Kanalų lentelė”. 
 
Aukšto/žemo galingumo pasirinkimas 
 

1. Norėdami patekti į aukšto/žemo galingumo puslapį, du kartus paspauskite 

mygtuką   

Norėdami išsirinkti galingumo lygį, paspauskite /  mygtuką. Jeigu pasirinksite 
žemą galingumo lygį, ekrane užsidegs indikatorius “L”. Žemas galingumas leidžia 
taupyti baterijų energiją, tačiau mažina pokalbio kokybę. 
 
Stebėjimas: 
 

Norėdami patikrinti, ar kanale girdimi silpni signalai, pasinaudokite funkcija 
MONITOR. 

1. Norėdami  įjungti šią funkciją, tris kartus paspauskite  mygtuką 

2. Norėdami  išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką   vieną kartą 
 

 

Garso lygis/ 
Kanalų numeris  

TX ikona 

RX ikona 

Žemo lygio 
galingumo ikona 



 

 

 
Apšvietimo naudojimas: 
Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite mygtuką “Apšvietimas”. Jis veikia net tada, 
kai prietaisas išjungtas. 
 
Automatinė energijos taupymo funkcija: 
Po 6 sekundžių nuo paskutiniojo veiksmo atlikimo automatiškai įsijungia energijos 
taupymo režimas. Jis padeda prailginti baterijų tarnavimo be įkrovimo laikotarpį. Net 
būdamas energijos taupymo režimu, prietaisas tinkamas signalų priėmimui. 
 
Įspėjimas apie baterijų išsikrovimą: 
Išsikraunant baterijoms, girdėsite įspėjimo signalą, bei kas 15 sekundžių įsijungs 
LCD ekranas. Nedelsdami pakeiskite baterijas. 
 
Kanalų peržiūra: 
KANALŲ PERŽIŪROS funkcija leidžia nepertraukiamu režimu nuo 1 iki 8 kanalų 
intervalu ieškoti signalų. 
 
1. Norėdami įjungti PERŽIŪROS funkciją, paspauskite ir sekundę palaikykite 

mygtuką SCAN . LCD ekrane pasirodys bėgantys skaičiai, kol sistema ras 
tinkamą signalą. 

 
Per KANALŲ PERŽIŪRĄ: 

• Norėdami bendrauti su prisijungusiais prie to paties kanalo, paspauskite ir 

laikykite  mygtuką  
• Norėdami įjungti skambučio funkciją bei siųsti skambučio signalą, paspauskite 

 mygtuką 
• Norėdami išjungti PERŽIŪROS funkciją, paspauskite ir sekundę palaikykite 

mygtuką SCAN . 
2. Kai aptikote tinkamą signalą ( viename iš 8 kanalų) ir norite sustabdyti KANALŲ 

PERŽIŪRĄ, paliekamas transliuoti aptiktas signalas. 
3. Norėdami bendrauti kanale, kuriame aptiktas signalas ir išjungti PERŽIŪROS 

funkciją, paspauskite mygtuką . 
4. Kai aptikote tinkamą signalą ( viename iš 8 kanalų), bet norite tęsti KANALŲ 

PERŽIŪRĄ, paspauskite  arba . Tokiu būdu praleisite kanalą, kuriame 
aptiktas signalas ir sistema ieškos kito  kanalo. 

 
Skambučių garso siuntimas: 
SKAMBUČIO GARSAS siunčiamas, kai norite perspėti kitus vartotojus apie kontakto 
pradžią. SKAMBUČIO GARSĄ galite naudoti ir įspėjimui apie siuntimo-priėmimo 
pradžią ar pabaigą. 
 

1. Trumpai dukart paspauskite mygtuką . Įsijungs raudonas TCX LED 
indikatorius bei trims sekundėms pasigirs SKAMBUČIO GARSAS. 

2. Paspauskite mygtuką . SKAMBUČIO GARSAS bus nusiųstas prisijungusiems 
prie jūsų naudojamo kanalo vartotojams. 

 
Gedimų pašalinimas 
 

Požymis Sprendimas 

Prietaisas neįsijungia • Patikrinkite baterijas.Įsitikinkite, kad jos 
įdėtos tinkamai 

• Baterijos išsikrovė 
• Pakeiskite senas baterijas naujomis (3) 

AAA šarminio tipo ar Ni-MH įkraunamomis 
baterijomis 

Silpnas priėmimas • Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte 
GALINGUMĄ 

• Per silpnas priėmimo signalas, ar priėmimo 
signalas yra už ryšio zonos 

• Pasinaudokite funkcija MONITOR 
Neįmanoma pakeisti 
kanalų 

• Spauskite mygtuką tol, kol LCD ekrane 
pradės mirksėti kanalo numeris 

• Norėdami pakeisti kanalą, paspauskite 
mygtukus. Silpsta baterijos. 

Apribota ryšio zona • Silpsta baterijos. 
• Jei girdisi įspėjimo apie silpstančias 

baterijas signalas, pakeiskite jas naujomis. 
• Ryšio zonos plotas priklauso nuo vietovės ir 

aplinkos 
• Atviro lauko plotai sąlygoja plačiausią ryšio 

zoną, o plieninės ar betono konstrukcijos, 
lapuočiai medžiai ją sumažina. Sunkiau 
nustatyti ryšį esant patalpose ar transporto 
priemonėse. Ryšys blogėja, kai radijas yra 
arti kūno, pvz. kišenėje ar ant diržo. Tokiu 
atveju pakeiskite radijo buvimo vietą. 

Garso iškraipymas • Transliacijos metu kalbėkite įprastu balsu, 
laikydami mikrofoną per 2-3 colius nuo 
savęs. 

• Priėmimo metu garsą sumažinkite iki 
tinkamo lygio  

• Radijas per arti. Turėtumėte išlaikyti 
minimalų 5 žingsnių atstumą. 

• Radijas per toli. Siuntimui-priėmimui trukdo 
kliūtys. Ryšio zona – iki 5 km atvirame 
lauke. 

 
 

 
Specifikacijos 
 

Prieinami kanalai 8 kanalai 
Išeigos galingumas TX 0,5 W 
Baterijų veikimo trukmė Įprastai 30 val. 
Ryšio zona Apie 5 km 

Kanalų lentelė 

Kanalų numeris Dažnis MHz 

1 446.00625 
 

2 
446.01875 

 

3 
446.03125 

 

4 446.04375 
 

5 
446.05625 

 

6 
446.06875 

 

7 446.08125 
 

8 
446.09375 

 
Pastaba: Ryšio zonos plotas priklauso nuo vietovės ir aplinkos 
 
KOMUNIKATORIAUS ĮKROVIMAS 
 
KOMUNIKATORIAUS įkrovimui patartina naudoti gamintojo įkrovėją bei AC-DC 
adapteri (pridedamas). 
 
*AC-DC adapteris: įeiga 230 VAC 50 Hz, išeiga 6V DC 200mA. 
 

1. Prietaisą išjunkite OFF ( neįjunkite ON, kol krausis baterijos) 

2. Įdėkite 3,6V “AAA” Ni-MH perkraunamas baterijas į joms skirtą prietaiso skyrių 

3. Sujunkite AC-DC adapterio kištuką su lizdu, esančiu įkrovėjo gale (įsitikinkite, 
kad kištukas tvirtai laikosi lizde. Sujunkite AC-DC adapterį su pagrindiniu 
elektros šaltiniu. 

4. Įdėkite prietaisą į įkrovėją ( pagrindinę jo dalį). 

5. Degantis raudona spalva pagrindinės įkrovėjo dalies LED indikatorius rodo, jog 
tinkamai prijungta prie elektros srovės šaltinio. 

6. Išjunkite adapterį. Įjunkite prietaisą ON. 

Pastaba: 

 
1. Pagrindinės įkrovėjo dalies LED indikatorius niekuomet neišsijungia 

automatiškai, kol neišimsite prietaiso iš įkrovėjo ar neišjunksite elektros 
srovės. 

2. Jeigu baterijos išsikrovė nepilnai, joms pakrauti reikia apie 6 val. Naujai 
pakrauti baterijas reikia apie 14 val. 

3. Jeigu prietaisas įdėtas į įkrovėja, o pagrindinės įkrovėjo dalies LED 
indikatorius neužsidega raudona spalva, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote 
prietaisą arba išimkite ir vėl įdėkite baterijas. Pabandykite pakrauti iš 
naujo. 

 

ĮSPĖJIMAS: Draudžiama krauti šarminio tipo baterijas. Naudokite tik gamintojo AC-
DC adapterį su pridedamomis baterijomis (pridedama). 
 

 

 


