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Fő ikonok leírása
Leírás

Fogadott állapotüzenetek
Akkumulátor sávjának ikonja

Hangszóró
aktiválása/
deaktiválása

Hangerő
beállítása

Egyirányú hívás fogadása

Fülhallgató

Egyirányú hívás adása

Be-/kikapcsolás

Ikonok

Jelerősség sávjának ikonja
Hangszóró használatban

GPS vevő bekapcsolva
Jelen dokumentum a Cassidian Finland Oy tulajdonát képezi. Engedély nélkül nem másolható és nem forgalmazható.
www.cassidian.com

Adóvevő (PTT gomb)

A hálózati kapcsolat megszakadt, korlátozott
szolgáltatás érhető el

A konfigurációtól
függően
kezdeményezzen pl.
hazai csoporthívást
vagy diszpécseren
keresztüli hívást.
(feladatgomb)

Átvitel korlátozása aktív
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Hazai csoport választása
(vissza gomb)

Rádió-összeköttetés titkosítása nincs
használatban

Felső mikrofon

Figyelés bekapcsolva

A rádió megismerése

Fogadott szöveges üzenetek

Csoport vagy
csatorna választása
(csoportválasztó)

Gyors áttekintés

Billentyk lezárva

Kihangosító

THR880i

Hangszórók és hangok némítva

Külső antenna
csatlakoztatása

Felső mikrofon kiválasztva

Elsőbbségi hívás
kezdeményezése

Hangszóró és fülhallgató használatban

TRA/TR/APP/00035 01.01/HU

Navigálás a
menüelemekkel
vagy a
billentyűzeten
A képernyőn
megjelenített
funkciók elérése

Navigáció

Telefonhívás
kezdeményezése/fogadása

Szöveges üzenet írása

Gyorsmenü elérése

Adóvevő-csoportok listájának
vagy a csatornák listájának
elérése

Kiegészítő és
töltőcsatlakozó

Alsó
mikrofon

Hívás
befejezése/
elutasítása

Állapotüzenet
küldése
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Használatbavétel

Hívások kezdeményezése és fogadása (1/2)

Az akkumulátor behelyezése
1 Az akkumulátor fedelének kinyitásához nyomja
felfelé a kioldógombot

Hívás kezdeményezése

2 Csúsztassa be az akkumulátort a rádióba.
3 Csúsztassa lefelé a nagyujjával az akkumulátor
fedelét úgy, hogy a pántok melletti záróhorgokat
benyomja a fedél (1) alá, majd nyomja lefelé,
amíg kattanást nem hall (2)

Kapcsolja be a rádiót.
1 Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.
2 Ha a rádió telefonos vagy biztonsági kódot kér,
adja meg ezeket, és válassza az OK lehetőséget.
Megjegyzés: Az alapértelmezett telefonos kód az 1234.
Megjegyzés: ez a Gyors áttekintés segít a
felhasználóknak a rádióval kapcsolatos
első lépésekben. A rádió használatával
kapcsolatos részletes információk a teljes
Felhasználói útmutatóban találhatók:
https://pmronline.cassidian.com.

Csoporthívás
1
2
3
4

Nyomja meg a
gombot.
Görgessen a kívánt mappához.
Válassza a Választ elemet.
Addig forgassa a csoportválasztót, amíg a kívánt
csoporthoz nem ér.
5 Tartsa nyomva a PTT gombot.
6 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.
Expresszhívás
1 TETRA szám esetén: írja be a számot.
Telefonszám esetén: írja be a számot, nyomja meg
a
gombot, majd görgessen a Telefon ponthoz.
2 Tartsa nyomva a PTT gombot.
Telefonhívás
1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Görgessen a vonatkozó számtípushoz a Privát,
Röv. száma, Telefon, vagy Iroda mell. részen.
4 Nyomja meg a
gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása (2/2)
Elsőbbségi hívás
Tartsa nyomva az elsőbbségi hívás gombját
az előre megadott cél hívásához.
Hívás direkt módban
1 Válassza a Menü→Beállítások→Telefonbeállítások→Aktív mód→Direkt lehetőséget.
2 Forgassa a csoportválasztót addig, amíg el nem
éri a kívánt csatornát, majd nyomja meg a vissza
gombot a vonatkozó csoport kiválasztásához.
vagy
írja be a címzett számát
3 Tartsa nyomva a PTT gombot.
Hívás fogadása
Telefonhívás
Nyomja meg a

gombot.

Csoport- vagy expresszhívás
1 Tartsa nyomva a PTT gombot.
2 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.

Szöveges üzenetek küldése
Állapotüzenet küldése
1
2
3
4

Nyomja meg a
gombot.
Lapozzon a vonatkozó állapotüzenethez.
Válassza az OK lehetőséget.
Adja meg a telefonszámot, vagy keresse
ki a címzettet.
5 Válassza az OK lehetőséget.
6 Görgessen a vonatkozó számtípushoz.
7 Válassza a Küldés pontot.
Szöveges üzenet küldése
1
2
3
4

Nyomja meg a
gombot.
Írja be az üzenet szövegét.
Válassza a Küldés pontot.
Adja meg a telefonszámot, vagy keresse
ki a címzettet.
5 Válassza az OK lehetőséget.
6 Görgessen a vonatkozó számtípushoz.
7 Válassza a Küldés pontot.
Megjegyzés: szervezete eltérő funkciókat is rendelhet
a
és
gombokhoz.

