


Nešiojamų radijo stotelių trumpas aprašymas 

 Nešiojamos racijos gali būti kelių tipų – PMR, CB,  jūrinės VHF. Nors jų išvaizda 
labai panaši, funkcijos, kaip ir panaudojimo būdai, yra skirtingi. Kaip pasirinkti teisingai? 
 
  

Susipažinkime plačiau.... 



“PMR” bangų ruožas 
 

•PMR (Personal Mobile Radio)  - tai europinio 
standarto radijo ryšys, kuris apima 8 kanalus. 
Licenzija yra nereikalinga.  
 
•Šio diapazono bangos pasižymi didele skvarba. 
Todėl jos gerai tinka naudoti mieste, kur daug 
kliūčių – namų, medžių ir pan.  
 
•Didžiausias PMR privalumas – kompaktiškumas - 
įranga, kuri  palaiko šį ryšį yra nedidelė, užima 
nedaug vietos.  
 
•PMR ryšio radijo stotelės yra naudojamos 
kelionėse, darbe, aktyviame sporte. Jos taip pat 
tinka turistiniuose žygiuose, pramogoms, 
renginiams.  

 
 



“PMR” bangų ruožą palaikančios radijo stotelės 
 

INTEK “i-Talk T30” INTEK “i-Talk T70 Plus”  
 

INTEK “SL-02” 
 

INTEK “HT-446S”  

 
INTEK “MT-446EX”   
 

Pateikiame daugiau informacijos apie kiekvieną. 



INTEK “i-Talk T30” 
 

Skirtos paprastam naudojimui. 8 kanalai. Yra 
įmontuotas  mėlynos spalvos LED žibintuvėlis, 
kuris gali praversti kelionėse. 
 
Funkcionalumas: 
•Automatinio kanalų skenavimo funkcija;  
•Baterijos taupymo funkcija. 
 
 
 Tinka naudoti: vaikams ir visai šeimai 
atostogų metu ar pramogoms.  
 
Komplekte yra: 2 radijo stotelės. 
 



8 Kanalų nešiojama PMR racija su ekranėliu, 
skirta paprastam naudojimui. Galima keisti 
signalo galingumą. Įdiegtas dvigubas laikmatis. 
 
Funkcionalumas: 
•38 CTCSS pustoniai; 
•VOX (transliavimo aktyvavimas balsu); 
•Kanalų, CTCSS pustonių skanavimo funkcija; 
•Energijos taupymo režimas. 
 
 
Tinka naudoti: renginių metų,  gamtoje ir pan. 
 
Komplekte yra:  2 radijo stotelės ir patogus 
lagaminėlis ;  ausinės su mikrofonu.  
  

INTEK “i-Talk T70 Plus”  
 



INTEK “SL-02” 
 

Plonos (tik 14,6mm storio), 8 kanalų kompaktiškos 
racijos su apšviečiamu LCD ekranu. Paviršius 
dengtas guma, dėl to raciją laikyti rankose yra 
malonu, ji neišslys.  
 
Funkcionalumas: 
•38 CTCSS pustoniai; 
•Kanalų skenavimo funkcija; 
• Laikrodis; 
•VOX (transliavimo aktyvavimas balsu);  
•Kūdikio kambario stebėsenos funkcija. 
  
 
Tinka naudoti:  parduotuvėse, prekybos centruose, 
kūdikių stebėjimui, sporto renginiuose, darbui 
patalpose ar lauke ir pan. 
 
Komplekte yra : 2 radijo stotelės, ausinės su 
mikrofonu. 
 
 
 



INTEK “MT-446EX”   
 Tai profesionali, 8 kanalų nešiojama radijo stotelė, kuriai 

nereikalinga licenzija. Korpusas yra pagamintas iš aliuminio, 
todėl produktas yra tvirtesnis, jį galima naudoti esant 
nepalankioms aplinkos sąlygomis. LCD ekrano nėra, viskas 
reguliuojama mygtukais ir valdymo ratukais.  
 
Funkcionalumas: 
•Iš viso - 16 kanalų (8 pagrindiniai, kiti papildomi pustoniai);  
•Galima keisti siųstuvo galingumą; 
 
Yra galimybė kompiuteriu įdiegti visai atskirą, unikalų dažnį. 
Tokiu atveju, reikalinga licenzija iš Ryšių Reguliavimo 
Tarnybos. 
 
 
Tinka naudoti: darbui sandėliuose, gamybinėse patalpose, 
autoservisuose. Skirtos profesionaliam, dažnam naudojimui. 
 
Komplekte yra: 1 radijo stotelė. 
 
 

Prie šios radijo stotelės galima prijungti ausinę ir 
mikrofoną. Į komplektą neįeina, reikia įsigyti papildomai! 

 



INTEK “MT-446EX” aksesuarai   
 

Mikrofonas KST – 301 – 
patogesniam naudojimui 

Ausinė-mikrofonas  KME-801 – patogesniam 
naudojimui. Tinka saugos tarnyboms. 

Ausinė-mikrofonas KME-100A - 
patogesniam naudojimui 

Ausinė-mikrofonas  KME-200A - 
patogesniam naudojimui 

 



INTEK “HT-446S”  
 

Tai profesionali, 8 kanalų radijo stotelė su ekranėliu. 
Licenzija nereikalinga. Korpusas yra pagamintas iš 
aliuminio, todėl produktas yra tvirtesnis, jį galima naudoti 
esant nepalankioms aplinkos sąlygomis.  
 
Funkcionalumas:  
•Iš viso - 16 kanalų (8 pagrindiniai, kiti papildomi 
pustoniai); 
•VOX funkcija – transliavimo aktyvavimas balsu; 
•SCAN funkcija (kanalų skanavimas); 
•Reguliuojamas “Squelch” jautrumas ; 
•„Scrambler“ funkcija – balso kodavimas.  
 

Yra galimybė kompiuteriu įdiegti visai atskirą, unikalų 
dažnį. Tokiu atveju, reikalinga licenzija iš Ryšių 
Reguliavimo Tarnybos. 
 
 
Tinka naudoti: darbui sandėliuose, gamybinėse patalpose, 
autoservisuose. Skirtos profesionaliam, dažnam 
naudojimui.  
 
Komplekte yra: 1 radijo stotelė. 
 

Prie šios radijo stotelės galima prijungti ausinę ir 
mikrofoną. Į komplektą neįeina, reikia įsigyti papildomai! 

 



INTEK “HT-446S” aksesuarai  
 

Mikrofonas KST – 301 – 
patogesniam naudojimui 

Ausinė-mikrofonas  KME-801 – 
patogesniam naudojimui. Tinka saugos 
tarnyboms. 

Ausinė-mikrofonas KME-100A - 
patogesniam naudojimui 

Ausinė-mikrofonas  KME-200A 
- patogesniam naudojimui 
 



Kuo skiriasi “446EX” ir “446S”? 
 

446EX: 
• Neturi ekrano; 
• Kanalai perjungiami 

ratuku. 

446S: 
• Turi ekraną; 
• Kanalai perjungiami mygtukais, 

pasirenkant per meniu; 
• Kanalo numeris matosi ekrane; 
• Yra VOX – transliavimo aktyvavimas 

balsu; 
• SCAN – kanalų skenavimas; 
• Galima reguliuoti Squelch jautrumą. 



CB bangų ruožas 
 

•CB (Citizen Band) yra radijo ryšys, kuris apima 40 kanalų. 
Kai kada  šis skaičius gali skirtis. Licenzija yra nereikalinga. 
 
•Šis ryšys veikia 27MHz ruože. Jam reikalingas 1- 4W 
galingumo stiprintuvas.  
 
•Dažniausiai naudojamas  lengvųjų automobilių ir 
sunkvežimių vairuotojų.  
 
•Realus veikimo atstumas tarp dviejų automobilių – apie 
10 km, užmiestyje. Mieste šis skaičius gali kristi net iki 3 
km.  
 
•Norint naudotis CB ryšiu yra būtina išorinė antena. Nuo 
jos ilgio priklauso veikimo atstumas. 
 



Tai 40 kanalų nešiojama CB radijo stotelė su LCD ekranu. Dėl 
CB bangų specifikos, sunaudojama daugiau elektros energijos, 
todėl rekomenduojama naudoti papildomą srovės šaltinį. Be 
to, kad būtų galima išplėsti veikimo atstumą, būtina išorinė 
antena.  
 
Norint raciją naudoti automobilyje, papildomai reikėtų  įsigyti 
adapterį (su 12V maitinimo ir antenos jungtimis).  
 
Funkcionalumas: 
•Kanalo pasirinkimas mygtukų pagaba; 
•Standartų ( EU, PL ) keitimas radijo stotelėje; 
•Garso reguliatorius su įjungimo/išjungimo funkcija; 
•Rankinis signalo-triukšmo reguliatorius ( SGUELCH ); 
•Klavišų užrakto funkcija ( LOCK ); 
 
 Tinka naudoti: automobilyje, kaip stacionarią, taip pat kitais 
atvejais, kur nereikalingas didelis veikimo atstumas – pvz. 
automobilių stovėjimo aikštelėje ar pan.  
 
Komplekte yra: 1 radijo stotelė. 
 

 

CB radijo stotelė  INTEK H-512 



CB radijo stotelės  INTEK H-512 aksesuarai 

Maitinimo laidas “CAR-520” – 
papildomas maitinimas iš 
akumuliatoriaus + galima prijungti 
išorinę anteną 

Ausinė-mikrofonas “EM-9S” 
– patogesniam naudojimui 



Jūrinis VHF ryšys 

•Jūrinis VHF ryšys veikia 156.0 ir 162.025 MHz ruože, 
imtinai. Jis naudojamas tiek dideliuose, tiek mažesniuose 
laivuose, jachtose ir pan. 
 
•Šio ryšio panaudojimo tikslai – avarinės situacijos atveju 
išsikviesti pagalbą, susisiekti su uostais, šliuzais, tiltais ir 
prieplaukomis. 
 
•Jūriniame VHF ryšyje 16 kanalas (156.8 MHz) 
naudojamas pokalbiams su kitais laivais, kranto stotimis 
ir nelaimės signalui skleisti. 
 
•Naudojama perdavimo galia – nuo 1 iki 25 W.  
 
 



Jūrinė radijo stotelė DOLPHIN 

Tai nedidelė racija, telpanti į kišenę, patogi laikyti rankoje. 
Siųstuvo galia – 5W. Galingumą galima keisti. Ištverminga 
baterija.  

Norint naudotis šia radijo stotele, reikia turėti galiojančią laivo 
kilmės valstybės institucijų išduotą licenziją laivinėms radijo stotims. 

 

Funkcionalumas: 
•8 atminties kanalai, kuriuos galima suprogramuoti; 
•Galima klausytis  dviejų kanalų vienu metu; 
•Yra funkcija, „VOX“ - transliavimo aktyvavimas balsu.  
 
 

Komplekte yra:  1 radijo stotelė. 
 

Tinka naudoti: laivuose, jachtose, kateriuose ir 
pan. Neskirta naudoti sausumoje. 



Jūrinės radijo stotelė DOLPHIN aksesuarai 

Ausinė-mikrofonas “EM-9S” – 
patogesniam naudojimui 
 



Rinkitės Jums tinkamiausią radijo stotelę! 
 

PMR radijo stotelės  tinka sportui, pramogoms, profesionaliam naudojimui.  CB radijo stotelės pritaikytos 
stacionariam naudojimui automobilyje.  Jei planuojate raciją naudoti jūroje, reikalinga  jūrinė VHF radijo 
stotelė.  
 
Būtinai atkreipkite dėmesį, kur  Jus dominantis modelis gali būti naudojamas. Taip išsirinksite tinkamiausią 
variantą! 
 


