
Yetkili Bayii

KULLANILMASI VE SATILMASI MUHTEMEL ÜLKELER
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, K›br›s, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Helenik, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, 
‹spanya, ‹sveç, ‹ngiltere.

ÜRÜNÜN KULLANIM fiEKL‹NE ‹L‹fiK‹N DUYURU:
‹ki Yönlü FM Al›c› Vericisidir.
Ürün Ruhsattan Muaf Bir Üründür.
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Teknoben telsizi sat›n ald›€›n›z için teflekkürler

Bu telsiz, en yeni tasar›m, gelifltirilmifl özellikler, sabit performans ve 
kolay eriflim sunmaktad›r. Tüm iletiflim ihtiyaçlar›n›za yönelik yüksek 
kalite ve güvenilir özelliklerinden memnun kalaca€›n›za inan›yoruz.

GÜVENL‹ VE VER‹ML‹ B‹R KULLANIM ‹Ç‹N, TEKNOBEN 
PORTAT‹F TELS‹Z‹N‹Z‹ KULLANMADAN ÖNCE BU ÖNEML‹ 
B‹LG‹LER‹ OKUYUNUZ. Bu k›lavuz, SADECE High-Tech’e uygundur.



A.) ‹THALATÇI F‹RMA B‹LG‹LER‹

ÜNVAN : TEKNOBEN TEKNOLOJ‹ ÜRÜNLER‹ VE ‹fi EK‹PMANLARI 
    SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹
ADRES : ORHANTEPE MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:196/1 EN S‹TES‹ GÜL 
    APT. A BLOK D:2  ATALAR - KARTAL / ‹STANBUL
TELEFON : +90 216 383 57 01
FAKS : +90 216 441 49 73
WEB ADRES‹ : www.teknoben.com
E-POSTA ADRES‹ : info@teknoben.com

B.) C‹HAZ BAKIM, ONARIM ve KULLANIMINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ 
 GEREKEN KURALLAR

Güvenlik: Kullan›c›n›n, cihaz kullan›m› s›ras›nda meydana gelebilecek tehlike 
arz eden durumlar hakk›nda tam bilgiye sahip olmas› çok önemlidir.

• Cihaz›n›z› yak›t al›rken benzinliklerde park halindeyken bulundu€unuz sürece 
 kapal› konumda tutunuz.
• Duman veya koku hissederseniz cihaz›n› kapat›n›z ve yetkili sat›c›n›z› 
 aray›n›z.
• Yaln›zca yetkili servis deneyimli teknikerlerin cihaz onar›m yetkisi vard›r.
• Cihaz› herhangi bir nedenden ötürü modifiye etmeyin veya ayarlar›n› 
 de€ifltirmeyin.
• Patlay›c› özellikle malzeme içeren (gaz, duman vs.) ortamlarda cihaz› 
 kullanmay›n.
• Yaln›zca üretici taraf›ndan önerilen ve/veya sa€lanan aksesuarlar› kullan›n.
• Kanun d›fl› kullan›m hapis veya para cezas› ya da her ikisiyle 
 cezaland›r›labilir.
• Al›c›-vericiyi uzun süreli günefl ›fl›nlar›na maruz b›rakmay›n veya ›s› 
 kaynaklar›n›n yak›nlar›na konumland›rmay›n.
• Telsizi dengesiz yüzeyler üzerine konumland›rmay›n.
• Araç kullan›m› s›ras›nda telsiz kullan›m› bulundu€unuz bölgede trafik 
 kurallar›na ayk›r› olabilir. ‹lgili trafik kurallar›n› ö€renin ve uygulay›n.
• Cihaz›n›z›n bataryas›n› k›sa devre yapt›rmay›n. "+" ve "-" kutuplar›na metal 
 temas ettirmeyiniz. Batarya alev alabiir veya patlayabilir.
• Bataryan›z› belirlenmifl süre üzerinde flarj etmeyin, mikrodalga veya yüksek 
 bas›nç içeren kaplara koymay›n. Nemli alanlarda bulundurmay›n.
• Fiziksel zarar görmüfl bataryalar› hiçbir suretle kullanmay›n.
• Bataryaya zarar vermeyin.

C.) TAfiIMA ve NAKL‹YE SIRASINDA D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR

• Cihaz afl›r› rutubet, afl›r› s›cakl›k veya afl›r› so€uk hava koflullar›na maruz
 b›rak›lmamal›d›r.
• Batarya paketini 25ºC derecenin alt›ndaki s›cakl›klarda saklay›n›z.



D.) KULLANIM SIRASINDA ‹NSAN VEYA ÇEVRE SA⁄LI⁄‹NA TEHL‹KEL‹ 
VEYA ZARARLI OLAB‹LECEK UNSURLARA ‹L‹fiK‹N UYARILAR
• Bu iflaretlenmeye sahip ürünler evsel at›klar ile ayn› flekilde yok edilemez. 
 Kullan›lm›fl elektrik ve elektronik donat›mlar bu malzemeleri ve bunlar›n at›k 
 yan ürünlerini kald›rabilecek özellikie tesislerde geri dönüfltürülmelidir. Size  
 en yak›n geri dönüflüm tesisin yerini yerel otoritelerden ö€renebilirsiniz. 
 Uygun geri dönüfltürme ve at›k yönetimi sa€l›€›m›z ve çevre üzerinde zararl› 
 etkileri engellerken ayn› zamanda kaynaklar›m›z› korumam›z› sa€layacakt›r.
 • Cihaz›n antenine y›ld›r›m düflme olas›l›€› çok yüksektir. fiimflek ve y›ld›r›m 
 düflme olas›l›€› olan hava koflullar›nda cihaz› kapal› konuma alman›z› 
 öneriyoruz.

E.) KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

• Cihaz› anteninden tutmay›n, kullan›m s›ras›nda anteni vücudunuz ile temas 
 ettirmeyin, kullan›m s›ras›nda cihaz antenini yak›n›n›zdaki insanlara 
 do€rultmay›n›z.

F.) TÜKET‹C‹NIN KEND‹ YAPAB‹LECE⁄‹ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN
 TEM‹ZL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ 
• Cihaz kirlenir ya da tozlanirsa, alkol-çözücü(solvent)-afl›nd›nc› özellikle 
 madde kullanmay›n.

 özellikle temizleyici kullanabilirsiniz.

G.) PER‹YODIK BAKIMIN YAPILACA⁄I ZAMANLAR ve YETK‹L‹ YERLER
• Cihaz periyodik bak›m gerektirmemektedir.

H.) C‹HAZ KULLANIM ÖMRÜ
• Cihaz kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

L.) ARIZA DURUMUNDA BAfiVURULACAK SERV‹S ‹STASYON ‹RT‹BAT 
 B‹LG‹LER‹
• Teknoben Teknoloji Ürünleri ve ‹fl Ekipmanlar› San. D›fl Tic. Ltd. fiti.
 Adres : Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:188/4
     Atalar-Kartal / ‹STANBUL
 Tel : +90 216 383 57 01       www.teknoben.com

K.) GARANT‹ SÜRES‹  2 YIL

L.) TAM‹R SÜRES‹ Cihaz tamir süresi 20 gündür.

M.) CE ‹fiARET‹ ve NUMARASI
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Professional FM Transceiver
Kullan›c› Güvenli€i, E€itimi ve Genel Bilgi

ÖNEML‹ - GÜVENL‹ VE VER‹ML‹ B‹R KULLANIM ‹Ç‹N, TEKNOBEN 
PORTAT‹F TELS‹Z‹N‹Z‹ KULLANMADAN ÖNCE BU ÖNEML‹ B‹LG‹LER‹ 
OKUYUNUZ.

RF enerji maruz kalma standartlar›na uygunluk

Teknoben telsiziniz, insanlar›n radyo frekans› elektromanyetik enerjiye maruz 
kalmas›yla ilgili bir dizi ulusal ve uluslar aras› standarda (afla€›da listelenmifltir) 
uyacak flekilde tasarlanm›fl ve test edilmifltir. Bu telsiz, %50 konuflma-%50 
dinlemeden oluflan çal›flma döngülerinde ifl/kontrollü RF maruz kalma çevresine 
yönelik IEEE (FCC) ve ICNIRP maruz kalma s›n›rlar›na uygundur ve sadece ifl 
için kullan›lmal›d›r. FCC maruz kalma talimatlar›na uygunluk için RF enerjisi 
ölçümü anlam›nda, telsiziniz, sadece mesaj gönderirken (konuflurken) ölçülebilir 
RF enerjisi yay›nlar, mesaj al›rken (dinlerken) ve bekleme (stand by) modunda 
yay›nlamaz.

Bu telsiz, en fazla %50 konuflmadan oluflan ifl döngülerinde FCC ifl RF maruz 
kalma s›n›rlar›na uygun olsa bile, bu telsizle birlikte verilen piller, 5 5-90 ifl 
döngüleri (%5 konuflma- %5 dinleme- %90 bekleme) için s›n›fland›r›lm›flt›r.

Teknoben telsiziniz, flu RF enerjisi maruz kalma standartlar›na ve 
talimatlar›na uygundur:

• Birleflik Devletler Federal ‹letiflim Komisyonu, Federal Yönetmelikler Yasas›, 
 47CFR k›s›m 2 alt-k›s›m J
• Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)/Elektrik ve Elektronik 
 Mühendisler Enstitüsü (IEEE) C95. 1-1992
• Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü (IEEE) C95. 1-1999 bas›m›
• Uluslar aras› ‹yonize olmayan radyasyon Koruma Komisyonu (ICNIRP) 1998 



‹flletme Talimatlar› ve E€itim K›lavuzu

Optimum performans› sa€lamak ve ifl/kontrollü RF maruz kalma çevresine 
yönelik yukar›da sözü edilen standart ve talimatlarda bulunan maruz kalma 
s›n›rlar›na uygunluk için, kullan›c›lar, en fazla %50 konuflma süresini aflmamal› 
ve flu prosedürleri takip etmelidirler:

Mesaj gönderme ve alma
Mesaj göndermek için bas konufl (PTT) butonuna bas›n›z; mesaj almak için bu 
butonu b›rak›n›z.

Telsizin elde kullan›m›
Telsizi dik tutunuz, a€z›n›zdan 5 cm uzakta tutunuz ve anteni bafl›n›zdan uzak 
tutunuz.

Telsizin üstte tafl›nmas›
Teknoben telsizi daima, bu ürün için onaylanm›fl klips, tutucu, k›l›f, kemer ve 
kay›fllarla kullan›n›z. Teknoben için onaylanmam›fl aksesuarlar›n kullan›lmas›, 
FCC RF maruz kalma s›n›rlar›n›n afl›lmas›na yol açabilir.

Antenler & Bataryalar
• Sadece birlikte verilen Teknoben onayl› anteni kullan›n›z veya de€ifltirirken 
 de Teknoben onayl› anten kullan›n›z. 
• Onaylanmam›fl antenler, izinsiz modifikasyon veya eklentiler yap›lmas›, telsize 
 zarar verebilir ve FCC yönetmeliklerinin ihlal edilmesine sebep olabilir.
• Sadece birlikte verilen Teknoben onayl› batarya kullan›n›z veya de€ifltirirken 
 de Teknoben onayl› batarya kullan›n›z.
• Teknoben onayl› batarya kullan›lmamas›, FCC RF maruz kalma s›n›rlar›n›n 
 afl›lmas›na sebep olabilir.

Onayl› aksesuarlar
Teknoben onayl› aksesuar listesi için, kullanma k›lavuzundaki aksesuar 
sayfas›na bak›n›z.

Kullan›c›n›n dikkatine
• Yasaya göre, ülke s›n›rlar› içerisinde izinsiz telsiz kullan›m› yasakt›r.  
• ‹zinsiz kullan›m için para veya hapis veya her iki ceza da verilebilir.
• Servis için sadece nitelikli teknisyenlere baflvurunuz.



- Kullan›c›n›n, telsiz kullan›m›yla ilgili genel tehlikelerin fark›nda olmas› ve 
 bunlar› anlamas› önemlidir. Patlay›c› çevrelerde kullanmay›n›z (gazi toz, 
 duman vb). Benzin al›rken veya benzin istasyonunda park halindeyken 
 telsizinizi kapat›n›z. 
- Cihaz› gelifltirmek veya biraz de€ifltirmek istedi€inizde, lütfen Teknoben veya 
 teknoben sat›c›n›zla temasa geçiniz. 

FCC uyar›s›
Bu cihaz, test edilmifl ve FCC Kurallar› K›s›m 90’a uygun bulunmufltur. Bu 
s›n›rlar, meskun yerlerde zararl› giriflime (parazit) karfl› makul bir koruma 
sa€lamak amac›yla belirlenmifltir. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi, üretir, kullan›r 
ve yay›mlayabilir ve talimatlara uygun bir flekilde kurulmaz veya kullan›lmazsa, 
telsiz iletiflimde zararl› giriflimlere (parazit) sebep olabilir. Ancak, belirli bir 
flekilde tesis edilmifl olmas›, giriflim olmamas›n› garanti etmez. Kullan›c›, 
donan›m› aç›p kapatmak suretiyle, radyo veya televizyon gibi al›c›larda parazite 
sebep oldu€unu tespit ederse, paraziti gidermek için afla€›dakilerden birini veya 
birkaç›n› yapmal›d›r:

Önlemler
• Al›c› antenin yerini veya yönünü de€ifltirmek,
• Donan›m ve al›c›y› birbirinden daha iyi ay›rmak,
• Donan›m›, al›c›n›n ba€l› oldu€u devreden farkl› bir devredeki ç›k›fla ba€lamak,
• Sat›c›dan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yard›m istemek 

FCC koflullar›
Telsizinizi kullanmadan önce Federal ‹letiflim Komisyonundan izin alman›z 
gerekir. Teknoben telsiz sat›c›n›z, bu koflullar›n karfl›lanmas›nda size yard›m 
edebilir. Sat›c›n›z, her telsizi, izinli frekans, sinyal kodlar› ve benzeriyle 
programlayacakt›r ve sistemin geniflledi€inde de iletiflim ihtiyaçlar›n›z›n 
karfl›lanmas›na yard›m edecektir.

Önlemler
Ürünün bak›m›n› sadece nitelikli teknisyenler yapabilir.

Bu telsizi, kömür gaz›, toz, buhar gibi patlay›c› yerlerde kullanmay›n›z veya 
bataryas›n› bu ortamlarda flarj etmeyiniz.

Benzin istasyonunda benzin al›rken veya benzin istasyonunda park 
halindeyken telsizi kapat›n›z.
Telsizi izinsiz olarak de€ifltirmeyiniz veya ayarlamay›n›z.
Telsizi, uzun süre direkt gün ›fl›€›na maruz b›rakmay›n›z veya ›s›t›c›lara yak›n 
yerlere koymay›n›z.

Professional FM Transceiver
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Telsizi, afl›r› tozlu, nemli yerlerde ve sabit olmayan yüzeylerde b›rakmay›n›z.
Güvenlik: Kullan›c›n›n, telsiz kullan›m›yla ilgili genel tehlikelerin fark›nda olmas› 
ve bunlar› anlamas› önemlidir.

Bu cihaz, FCC Kurallar› K›s›m 15’e uygundur.
Telsizin kullan›m›, flu iki koflula tabidir:
 1- Cihaz›n zararl› giriflime sebep olmamas›
 2- Cihaz›n, istenmeyen kullan›ma sebep olabilenler de dahil al›nan herhangi 
   bir giriflimi kabul etmesi.

Uyar›

FCC KURALLARI VE FEDERAL YASAYA GÖRE, BU C‹HAZIN, HÜCRESEL 
TELS‹Z TELEFON H‹ZMET S‹NYALLER‹N‹ ALACAK fiEK‹LDE 
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ YASAKTIR.

CE uyar›s›:
Teknoben, bu telsizin Direktif 1999/5/EC’nin esas koflullar›na ve di€er ilgili 
hükümlerine uygun oldu€unu beyan eder. 

Uygunluk beyanının bir sureti, asağıdaki adresten temin edilebilir.
Adres: 928 Nanhuan Road, Jiangnam High Technology Industry Park, 
Quanzhou, Fujian 362000, CHINA

WEE Yönetmelikleri

At›k elektrikli ürünler, ev çöpüyle birlikte at›lamaz. Bu 
donan›m, güvenli muamele için, yerel geri dönüflüm 
merkezinize götürülmelidir.

!



Paketin aç›lmas› ve donan›m›n kontrol edilmesi
Verilen aksesuarlar / Fonksiyonlar›n aç›klanmas›
Bafllarken / LCD ekran / Telsizin aç›klanmas›
Kolay kullan›m tablosu
Nas›l kullan›l›r? / Mönü kilitleme fonksiyonu
Frekans basama€›n›n belirlenmesi (STEP)
Güç tasarruf modunun belirlenmesi (SAVE)
Susturucu düzeyinin belirlenmesi (SQL-LE)
‹letimin ayarlanmas› (TXSET)
CTCSS/DCS frekans tarama (SCN CD)
Ses k›lavuz ayar› (SETVOC)
VOX  ayar› (VOX)
CTCSS/DCS alma ayar› (RX-CDC)
CTCSS/DCS gönderme ayar› (TX-CDC)
Yan tufl ayar›
Tufl tak›m› otomatik kilitlenme ayar› (AUTOLK)
Otomatik arka plan ayd›nlatma ayar› (ABR)
Frekans ofset ayar› (FRQOFF)
Tarama modu ayar› (SC-REV)
Aç›l›fl mesaj› ayar› (PONMSG)
Kronometre ayar› (SECOND)
Çal›flma modu (CH-MDF)
Kanal adı düzenlenmesi (CHNAME)
Bellek kanal› ayar› (MEM-CH)
Kanal silme (DEL-CH)
ANI ID KODUNUN düzenlenmesi (IDEDIT)
DTMF ayar› (SETDTF)
S›f›rlama ayar›
Öncelikli tarama
Geri frekans fonksiyonu ayar›
Düflük voltaj uyar›s›
Kopyalama fonksiyonu
Konuflmada zaman afl›m› alarm›
Tekrarlay›c›yla çal›flma
Ak›ll› flarj cihaz›n›n kullan›lmas›
High-Tech programlanabilir k›lavuz
Sorun giderme
Ek 1 (CTCSS)
Ek 2 (DCS)
Teknik parametre
Teknik spesifikasyon
Opsiyonel aksesuarlar
Uygunluk beyanı
Uzmanlık raporu
Garanti belgesi

8
8
9

11 
14
15
15
15
16
18
19
21
21
22
23
26
26
26
28
28
29
29
30
31
32
32
32
35
36
36
36
37
37
37
39
39
40
41
42
42
43
43
44
45
48
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Telsizi paketinden dikkatle ç›kar›n›z. Paketi atmadan önce afla€›daki tabloya 
bakarak parçalar› tek tek kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Nakliye esnas›nda 
kaybolmufl veya hasar görmüfl parça varsa, lütfen Teknoben sat›c›n›z› aray›n›z.

Birlikte verilen aksesuarlar
Telsiz/Yüksek hassasiyetli anten/Lityum-iyon batarya/Ak›ll› flarj cihaz›
Kemer klipsi/El ask›s›/Kullanma k›lavuzu

Fonksiyonlar›n aç›klanmas›
 1- Frekans aral›€›: PMR446 (446.00625 - 446.09375)
 2- Ç›k›fl gücü: 0.5 watt
 3- 199 bellek kanal›
 4- DTMF flifreleme ve flifre çözme
 5- ANI (arayan›n kimli€i)
 6- VOX
 7- Tüm ça€r›lar, grup ça€r›lar› ve seçimli ça€r› fonksiyonu
 8- Ça€r› zili fonksiyonu
 9- Sinyal sesi
 10- Uzaktan acil alarm›, SOS fonksiyonu
 11- Dijital FM radyo
 12- CT/CSS/DCS tarama
 13- Ça€r› zili
 14- Kronometre
 15- 105 grup DCS/50 grup CTCSS
 16- Ses k›lavuzu (‹ngilizce/Çince)
 17- Otomatik arka plan ›fl›€›
 18- Parlak cep feneri ayd›nlatma fonksiyonu
 19- Seçilebilir ekran modlar› (kanal numaras›, kanal+ frekans, düzenlenen 
  kanal ad›
 20- Ters frekans
 21- Seçilebilen tarama modlar›
 22- Öncelikli kanal tarama
 23- Basamak frekans seçimi (5/6.25/10/12.5/25/50/100 kHz)
 24- Yüksek kapasiteli lityum-iyon batarya
 25- Ak›ll› flarj cihaz›
 26- Frekans de€iflim yönü ayar›
 27- Meflgul kanal kilitleme
 28- Aç›l›fl mesaj› (tam ekran/Batt-V/di€erleri)
 29- Düflük voltaj uyar›s›
 30- Konuflma süresi doldu uyar›s›
 31- Tufl kilidi (otomatik/elle)
 32- Tarama kanal› ekleme fonksiyonu

Paketin aç›lmas› ve cihaz›n kontrol edilmesi

HIGH-TECH
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 33- Bilgisayarla programlama
 34- Kopyalama fonksiyonu
 35- Mönü/ kanal s›f›rlama
 36- IP55 su geçirmez

LCD ekran
Cihaz aç›l›nca ekranda bir tak›m göstergeler görünür. Bu göstergelerin ne 
anlama geldi€ini ö€renmek için afla€›daki tabloya bak›n›z.

Split (negatif)

Split (pozitif)

DCS

DTMF flifreleme ve flifre çözme

CTCSS

A/B de€ifltirme sembolü

Yüksek/alçak iletim gücü

BCL göstergesi

Not:

Batarya kapasite göstergesi (dolu)

Kalan pil kapasitesi göstergesi

Geri frekans göstergesi

Dual standby
VOX iletim
Alt frekans al›c› sembolü

Bant geniflli€i göstergesi

Batarya kapasite göstergesi
Mönü s›ralama/kanal s›ralama

Mönü s›ralama/kanal s›ralama

Tufl kilidi

Batarya kapasite göstergesi (bofl)

Al›nan sinyal ölçümü

Lamba

Anten

Dinlerken (yeflil)

Konuflurken (k›rm›z›)
Ekran / LCD ekran

Ana frekansta A/B
de€ifltirme tuflu

Fonksiyon tuflu

Yukar› / afla€› tuflu

Döner flifreleyici

Cihaz› açma/kapama dü€mesi
ses kontrol

Çal›flma modu de€ifltirme
tuflu

Ç›k›fl tuflu

Telsizin aç›klanmas›

Professional FM Transceiver

Bafllarken
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PTT (Bas konufl tuflu)

PF 1: Radyo/tarama/lamba
Batarya voltaj uyar›s›

Yan tufl: Takip (uzun bas›l›nca)
El feneri (K›sa bas›l›nca)

Mikrofon giriflleri

Batarya mandal›

Bataryan›n tak›lmas›/ç›kar›lmas›
Fabrika ç›k›fl›nda batarya tam dolu de€ildir. Kullanmadan önce flarj ediniz.

Dikkat:
 - Terminalleri k›sa devre yapmay›n›z veya bataryay› atefle atmay›n›z.
 - Kasay› bataryadan ç›karmaya çal›flmay›n›z.
 1- Bataryay› telsizin arkas›na getiriniz ve yukar›ya itiniz; daha sonra bast›rarak 
     mandal› kilitleyiniz (fiekil 1).
 2- Bataryay› ç›karmak için, mandal› afla€› bast›rarak bataryay› telsizden  
     ç›kar›n›z (fiekil 2). 

fiekil 1 fiekil 2

H›zl› arama
Ayar sürecinde, yukar›    veya    afla€› tufluna basarak fonksiyon ve parametreleri 
arayabilirsiniz. Yukar›    veya    afla€› tufluna bas›l› tutulunca h›zl› arama 
etkinleflir.

HIGH-TECH
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CH/FR tuflu (PF2 tuflu)

 1- CH/FR tufluna k›sa bas›l›nca frekans modu ve kanal modu aras›nda h›zla 
  gezinmek mümkündür.
 2- CH/FR tufluna uzun bas›l›nca ALARM/SOS fonksiyonu etkinleflir.
 3- MÖNÜ+ CH/FR tufluna tufluna bas›l›nca tek band ve çift bant birbiriyle 
  de€iflir.
 4- Bas konufl ve CH/FR tufluna ayn› anda bas›l›nca YÜKSEK ve ALÇAK 
  iletim gücü geçici olarak birbiriyle de€iflir.

ÇIKIfi (EXIT) TUfiU
EXIT tufluna iki saniye kadar bas›l›nca tufllar kilitlenir ve aç›l›r.

STD-D tuflu
 1- Bu tufla k›sa bas›l›nca, ana frekans seçilir. Ok bafl› iflaretli frekans ana 
  frekanst›r. Di€eri alt frekanst›r. Ana frekansta hem mesaj gönderilir hem 
  de mesaj al›n›r. Alt frekanstan sadece mesaj al›n›r. Alt frekanstan mesaj 
  al›rken ekranda “S” iflareti görünür.
 2- Bu tufla uzun bas›l›rsa, geri frekans fonksiyonu aç›l›r veya kapan›r.

Kolay kullan›m tablosu  

Professional FM Transceiver

Fonksiyon
s›ras›

Fonksiyon
Ad›

Enter
Fonksiyon
Ad›

Ekranda
görülen

Parametre
seçimi

Seçilebilir
parametrenin
aç›klanmas›

Onayla Geri

1.Frekans
basamak ayar›

2. Güç tasarruf
modu ayar›

3. Susturucu
düzeyi ayar›

4. ‹letim ayar›

7 kinds of channel step: 5K/6.25K/
10K/12.5K/25K/50K/100K

ON: Turn of save function
OFF: Turn off save function

Squelch level from
0 to 9

^ ^basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^ ^basarak
parametreyi seç

^ ^basarak
parametreyi seç

^ ^basarak
parametreyi seç

^ ^basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

H: High power
     (WHF 5W/UHF 4W)
L: Low power (1W)

The level is selectable
from 1 to 10 and 1 second each level.
OFF: turn off transmit overtime alarm

TOT is with 40 levels in
steps of 15 seconds.
OFF: Turn off TOT.

ON: Turn on busy channel lock out
OFF: Turn off busy channel lock out

WIDE: 25KHz.
NARR: 12.5KHz.

HIGH-TECH
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CTCSS/ CTCSS scan
DCS: DCS scan

CHINES: Chinese
ENGLSH: English
OFF: Turn off voiceguide

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: Turn on beepprompt
OFF: Turn off beepprompt

105 groups DCS selectable
(D023N-D754N)
OFF: Turn off DCS

5.CTCSS/DCS
Frekans tarama

6.Ses k›lavuz
ayar›

7.VOX ayar›

8.CTCSS/DCS
al›c› ayar›

OFF: Turn off all, not transmit
BOT: Prompt for beginning transmitting
EOT: Releasing PTT to transmit
BOTH: Both pressing and rekasing
           PTT to transmit

^

^

basarak
parametreyi seç

VOX levels are from 1 to 10.
OFF: Turn off VOX transmission

50 groups CTCSS selectable
(67 - 254.1Hz)
OFF: Turn off CTCSS

^

^

bas›n veya
ad›m secme
tufluna bas›n

^

^

bas›n veya
ad›m secme
tufluna bas›n

105 groups DCS
(D023N-D754N)
OFF: Turn off DCS

^

^

basarak
parametreyi seç

9.CTCSS/DCS
verici ayar›

10.Yan tufl
ayar›

11.Otomatik
tufl kilidi ayar›

12.Arka plan
›fl›€› ayar›

50 groups DTCSS
(67-254.1Hz)
OFF: Turn off DTCSS

^

^

basarak
parametreyi seç

Radio: FM radio turn on key
SCAN: Scan function key
Lamp: Lamp key
BATT-V: Batterypack capacity prompt
OFF: Turn off the function

^

^

basarak
parametreyi seç

ALARM: Distant urgency alarm
SOS: SOS function
OFF: Turn off the function

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: Turn on autolock
OFF: Turn off autolock

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: Turn on auto back light
OFF: Turn off auto back light

^

^

basarak
parametreyi seç

HIGH-TECH
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+: Positive offset
-:Negative offset
OFF: Turn off frequencyshift direction

^

^

basarak
parametreyi seç

13.Ofset
ayar›

14.Tarama
modu ayar›
15.Aç›l›fl
mesaj› ayar›

16.Kronometre
ayar›

17.Çal›flma
modu ayar›

18.Kanal ad›
düzenleme
19.Kanallar›n
belle€e
kaydedilmesi

^

^

bas›n veya alt
menü seçme
tufluna bas›n

From 0 to 69.950MHz can
be selectable

^

^

basarak
parametreyi seç

3 kinds of scan mode:
TO: Scan with time
CO: Scan with carrier wave 1
SE: Scan with carrier wave 2

^

^

basarak
parametreyi seç

OFF: Full screen dsplay
BATT: Battery voltage display
MSG: Welcom

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: Turn on stopwath function
OFF: Turn off stopwatch function

^

^

basarak
parametreyi seç

2 kinds of working mode
1.FREQ: Frequency mode
2.CH: Channel mode
CHFREQ: Frequency+channel number
Name: channel name mode

^

^

basarak
parametreyi seç

The channel name is made
up of (A to B) 26 letters,
(0-9)10 numbers, “?” or
“+” or “-”. The lenght is
within six bits.

^

^

basarak
parametreyi seç

199 memory channel
^

^

basarak
parametreyi seç

^

^

basarak
parametreyi seç

20.Kanal
silme

^

^

bas›n veya
ad›m seçme
tufluna bas›n

21.ANI ID
kodu
düzenleme

22.DTMF
ayar›

23.S›f›rlama
ayar›

199 groups channel

^

^

basarak
parametreyi seç

Personal ANI ID CODE
can be selectable from
000 to 999999

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: Turn on DTMF signal
OFF: Turn off DTMF signal

^

^

basarak
parametreyi seç

ON: 1-30 levels selectable
for the delay time
Unit: 100ms
OFF: Manual transmit

^

^

basarak
parametreyi seç

3 kinds of mutemode
QT/QT+DT/QT&DT

^

^

basarak
parametreyi seç

10 levels, 1 second differernt
0 menus turn off ringtime
prompt

^

^

basarak
parametreyi seç

OF-ST:Turn on the sidekey tone
ANI-ST:Turn on the ANI sidetone
DT+ANI:Turn on sidekey and ANI tone
OFF:Turn off all

^

^

basarak
parametreyi seç

3 kinds of transmitting
modes: BOT/EOT/BOTH.

^

^

basarak
parametreyi seç

VFO: Menu reset
ALL: All message reset

HIGH-TECH
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• H›zl› arama

• Mesaj göndermede yüksek/düflük

   güç de€iflimi

• Öncelikli tarama fonksiyonu

• Düflük voltaj uyar›s›

^

^

• Geri fonksiyon ayar›

• Kanal tarama fonksiyonu eklenmesi

• Kopyalama

• Konuflma süresi zaman afl›m› uyar›s›

• Tekrarlay›c›yla çal›flma

Mönü kilitleme fonksiyonu

Mönüyü s›k s›k kullanman›z gerekmiyorsa, yaz›l›m› programlayarak bunu 
kapatabilirsiniz.

fiu basamaklar› takip ediniz:
 1- Çal›flma modu olarak kanal modunu seçiniz. 
 2- Kanal modunda mönü fonksiyonunu kapat›n›z.

Mönü fonksiyonunu kullanmak istedi€inizde, High-Tech programlama yaz›l›m›yla 
kanal modunda mevcut mönüyü etkinlefltirebilir ve daha sonra bunu frekans 
moduna geçirebilirsiniz. 

D‹KKAT
 • Dual standby’da, LCD ekran›n üst k›sm›nda “TDR” göstergesi görünür.  
  Ok bafl› iflaretli frekans ana frekans iflaretsiz olan alt frekanst›r. Telsiz alt 
  frekanstan mesaj al›rken LCD ekranda “S” iflareti görünür. Bu Dual 
  standby’da, sadece ana frekanstan mesaj göndermek mümkündür. Alt 
  frekanstan da mesaj al›n›r.
 • Ana frekans›n belirlenmesi: Dual standby’da A/B tufluna basarak ana ve 
  alt frekans› birbiriyle de€ifltirebilirsiniz.
 • Frekans/kanal modunda, A/B tufluna basarak ana frekans› A ve B 
  band›ndan  seçiniz. A veya B band›nda ok bafl› görününce, tüm ifllemler ve 
  ayarlar bu banda dayal› olur.

D‹KKAT
 • Frekans modunda: Frekans basama€›, susturucu düzeyi, iletim gücü, bant 
  geniflli€i, R-CTCSS, T-CTCSS, R-DCS, T-DCS, DTMF sinyali, sessiz 
  modu, meflgul kanal kilitleme, ofset frekans›, frekans sapma yönü ve kanal 
  ekran modu A ve B band›nda ayr› ayr› belirlenebilir.
 • Kanal modunda: A veya B band›nda yap›lan frekans basama€›, iletim 
  gücü, bant geniflli€i, R-CTCSS, R-DCS, DTMF sinyali, sessiz modu, 
  meflgul kanal kilitleme, ofset frekans ve frekans de€ifltirme yönü ayarlar› 
  geçersizdir.   

Nas›l kullan›l›r?

HIGH-TECH
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Frekans basama€› ayar›

Beklemedeyken (standby), mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z ve sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak istedi€iniz 
basama€› seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme 
moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Yedi seçenek vard›r: 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 50 kHz ve 100 
kHz.  

Güç tasarruf modu ayar›

Bu fonksiyon sayesinde, al›c› devresi bir süreli€ine kapan›r ve sonra tekrar 
aç›larak sinyal tespit etmeye bafllar.

Mesaj al›n›p verilmedi€inden, bu fonksiyon, batarya tüketiminin azalt›lmas›na 
yarar.

Beklemedeyken (standby), mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z ve sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak ON (aç›k) 
veya OFF (kapal›) seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve 
bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Susturucu düzeyinin ayarlanmas›

Susturucu düzeyi ayar›na göre sinyal yeterince güçlüyse susturucu fonksiyonu 
aç›l›r ve sinyal yeterince zay›fsa susturucu düzeyi kapat›l›r. Susturucu aç›ksa, 
tüm sinyaller için hoparlörlerden gelen sesi telsiz ayarlar. Susturucu düzeyi çok 
yüksekse, zay›f sinyaller kaç›r›labilir veya susturucu düzeyi çok düflükse, ses ve 
gereksiz sinyaller rahats›z edici olabilir. 

HIGH-TECH
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D‹KKAT
 • Susturucu düzeyi, 0 ile 9 aras›nda seçilebilir. 0 susturucunun kapal› olmas› 
  demektir. 1 ve 9 aras›nda seçilen seviyeye göre, ses k›s›l›r.
Beklemedeyken (standby), mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z ve sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak istedi€iniz 
susturucu düzeyini seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve 
bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

‹letim ayar›

fiu 5 seçenek mevcuttur:
TXP: ‹letim gücünün seçilmesi
TOA: Konuflma zaman afl›m› alarm›n›n belirlenmesi
TOT: Ara verme zamanlay›c›s›
BCL: Meflgul kanal kilitleme
W/N: genifl veya dar bant ayar›

   1. TXP fonksiyonu, iletim ç›k›fl gücünü de€ifltirir.

D‹KKAT
 • K›sa yoldan güç de€ifltirme: Yüksek/düflük güç, konuflma esnas›nda 
  de€ifltirilebilir. Bas konufl butonuna bas›l› tutarken ayn› anda CH/FR’ye 
  basarsan›z, yüksek/düflük güç aras›nda de€ifltirme yapabilirsiniz. 
 • K›sa yoldan de€ifltirilen güç geçicidir. Telsiz yeniden çal›fl›nca eski ayara 
  dönülür.  

Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak TXP fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla YÜKSEK (HIGH) veya ALÇAK (LOW) 
seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna 
geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

‹letim ayar›

HIGH-TECH
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     2. ‹letimde zaman afl›m› alarm› (TOA), önceden belirlenen konuflma (TOT) 
s›n›r›na hemen hemen ulafl›ld›€›nda bir bip sesi ve yan›p sönen iflaret verilmesi 
anlam›na gelir.  

10 seçenek vard›r. Her düzey bir saniyedir.

Seviye 1’de, önceden belirlenen konuflma (TOT) s›n›r›na hemen hemen 
ulafl›ld›€›nda bir saniyelik alarm verilir.

Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak TOA fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla OFF’u seçerseniz fonksiyon kapan›r 
yada 1 ila 10 aras›nda bir düzey seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü 
tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna 
bas›n›z.

     3.Ara verme zamanlay›c›s›, telsizle uzun süre konuflulmas›n› önlemek 
amac›yla tasarlanm›flt›r. Telsizle sürekli konuflma süresi, önceden belirlenen 
süreyi afl›nca konuflma kesilir ve bip sesiyle uyar› verilir. 

TOT de€eri, 15 ila 600 saniye aras›nda ayarlanabilir. 40 düzey vard›r. Her düzey 
15 saniyedir.

Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak TOT fonksiyonunu seçiniz ve yukar› 
veya afla€› tufluyla istedi€iniz düzeyi seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü 
tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna 
bas›n›z.

    4.Meflgul kanal kilitleme (BCL), telsizin di€er iletiflim aletlerine giriflim 
yapmas›n› önler. Seçilen kanal di€er telsizler taraf›ndan iflgal edilmiflse, telsiz 
bas konufl tufluna bas›lsa bile mesaj göndermez.
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Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak BCL fonksiyonunu seçiniz ve yukar› 
veya afla€› tufluyla ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) seçiniz. Seçiminizi 
onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için 
EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

  5.Genifl/dar bant seçimi yaparsan›z, telsiz çal›fl›rken bant geniflli€i 
de€ifltirilebilir.  
Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak W/N fonksiyonunu seçiniz ve yukar› 
veya afla€› tufluyla WIDE (genifl) veya NARR (dar) band› seçiniz. Seçiminizi 
onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için 
EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

CTCSS/DCS frekans tarama

Telsiz, d›flar›dan sinyal tespit etti€inde, bu fonksiyon çal›fl›yorsa, iletilen 
CTCSS/DCS frekanslar› taranmaya bafllar ve eflleflen CTCSS/DCS frekans› 
bulununca tarama durur. Bu fonksiyon sayesinde, ayn› iletiflim grubundaki di€er 
üyelerle eflleflen CTCSS/DCS frekans› kullan›p kullanmad›€›n›z› kontrol 
edebilirsiniz.

Telsiz al›c› konumundayken, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

CTCSS/DCS frekans tarama
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Mönü enter’a bas›n›z, yukar› veya afla€› tufluna basarak CTCSS/DCS seçiniz. 
Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z.

CTCSS/DCS taramas› bafllar.

D‹KKAT
 • Bu fonksiyon kanal modunda bulunmaz. 
 • Telsiz sinyal tespit etmedi€i zaman bu fonksiyonu çal›flt›ramaz. 
 • Taraman›n yönünü de€ifltirmek için yukar›/afla€› tufluna bas›n›z veya 
  flifreleyici dü€mesini çeviriniz. 
 • Tarama esnas›nda tespit edilen CTCSS/DCS ekranda görünür. O anda 
  MÖNÜ’ye basarsan›z, telsizin önceden belirlenmifl CTCSS/DCS ayar›n› 
  geçici olarak de€ifltirebilirsiniz yada Mönü 8 ve 9’daki ayarlar› kullanarak 
  tespit edilen CTCSS/DCS’yi sürekli olarak kaydedebilirsiniz. Aksi takdirde, 
  geçici CTCSS/DCS frekans›, s›f›rlan›nca eski ayar›na dönecektir.  

Ses k›lavuzunun ayarlanmas›

Bu mönüde flu fonksiyonlar düzenlenebilir:
VOICE (SES): ses k›lavuzunu ayarlar.
ROGER (ANLAfiILDI): konuflman›n bafllang›c›nda ve sonunda bir uyar› gider.
BEEP: Bip uyar›s› ayarlan›r.

 1- Ses k›lavuzu için iki seçenek vard›r: ‹ngilizce & Çince. CHINES, Çince ses 
  k›lavuzu, ENGLSH, ‹ngilizce ses k›lavuzu anlam›na gelir.

 Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak VOICE (SES) fonksiyonunu seçiniz ve 
yukar› veya afla€› tufluyla ENGLISH/CHINESE seçiniz veya kapatmak için 
OFF’u seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme 
moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • Tüm tufl tak›m› uyar›lar›n› kapatmak istedi€inizde, hem ses k›lavuzu hem 
  de bip uyar›s› fonksiyonlar›n› kapatman›z gerekebilir.  
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 2.  ROGER (anlafl›ld›), seçimli konuflma modlar› anlam›na gelir.

OFF: fonksiyon kapat›l›r ve uyar› gitmez.
BOT: PTT (bas konufl) butonuna bas›nca uyar› gider.
EOT: PTT (bas konufl) butonu b›rak›l›nca uyar› gider.
BOTH: PTT butonu hem bas›ld›€›nda hem de b›rak›ld›€›nda uyar› gider.
Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak ROGER fonksiyonunu seçiniz ve 
yukar› veya afla€› tufluyla OFF/BOT/EOT/BOTH seçiniz. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.

 3. Bip fonksiyonu, hatal› kullan›m durumunda uyar› verir ve hatal› durumu 
  hat›rlat›r. Bu fonksiyonu aç›k (ON) tutman›z› öneririz. Böylece hata ve 
  yanl›fllar› vaktinde kontrol ve tespit edebilirsiniz.  

 Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak BEEP fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla ON/OFF’u seçerek fonksiyonu aç›n›z 
veya kapat›n›z. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme 
moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z. 
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Ses tespit edildi€inde telsiz otomatik olarak verici moduna geçer. VOX 
devresinin önce sesi tespit etmesi gerekti€inden, iletimde bir parça gecikme 
olabilece€ine dikkat ediniz. Ses tespit edilir edilmez iletim bafllamayabilir.  

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak bu fonksiyonu 
kapatmak için OFF’u seçiniz veya 1 ve 10 aras›nda bir düzey seçerek 
fonksiyonu aç›n›z. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme 
moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • VOX düzeyi yükseldikçe ses düzeyinin de yükselmesi gerekir
 • SCAN (tarama) ve RADYO modunda VOX fonksiyonu yoktur fakat ekran›n 
  sa€ üst köflesinde VOX iflareti görünür. 

CTCSS/DCS al›c› ayar› (RX-CDC)

Bazen sadece belirli bir kifli yada grubun ça€r›lar›n› dinlemek isteyebilirsiniz. Bu 
durumda,  CTCSS/DCS fonksiyonunu kullanarak ayn› frekanstan gereksiz 
ça€r›lar› göz ard› edebilirsiniz. Sadece o CTCSS/DCS sinyalleri geldi€inde 
sinyal sessiz modundan ç›kacakt›r.

‹ki seçenek vard›r:
R-DCS: DCS al›c› ayar›
R-CTC: CTCSS  al›c› ayar›
 1. Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
  görünecektir: 

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak R-DCS fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla OFF’u seçerek DCS’yi kapatabilir, 
D023N-D07541 DCS de€erlerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.
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D‹KKAT
 • Bu telsizde, 105 DCS grubu vard›r. Lütfen Ek (2) DCS kod tablosuna 
  bak›n›z. DXXXN (D023N-D07541), pozitif kod anlam›na gelirken DXXXI 
  (D023N-D07541), negatif kod anlam›na gelir.  

  2.  Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
  görünecektir: 

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak R-CTC fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla OFF’u seçerek CTCSS’yi kapatabilir, 
67-254.1 Hz CTCSS de€erlerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • Bu telsizde, 50 CTCSS grubu vard›r. Lütfen Ek (1) CTCSS frekans 
tablosuna 
  bak›n›z. 

CTCSS/DCS verici ayar›
‹ki seçenek vard›r:
R-DCS: DCS verici ayar›
R-CTC: CTCSS  al›c› ayar›

   1. Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
  görünecektir: 

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak T-DCS fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla OFF’u seçerek DCS’yi kapatabilir,

CTCSS/DCS verici ayar›
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D023N-D07541 DCS de€erlerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • Bu telsizde, 105 DCS grubu vard›r. Lütfen Ek (2) DCS kod tablosuna 
  bak›n›z. DXXXN (D023N-D07541), pozitif kod anlam›na gelirken DXXXI 
  (D023N-D07541), negatif kod anlam›na gelir.  

 2.  Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
  görünecektir: 

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak T-CTC fonksiyonunu seçiniz ve Mönü 
enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluyla OFF’u seçerek CTCSS’yi kapatabilir, 
67-254.1 Hz CTCSS de€erlerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • Bu telsizde, 50 CTCSS grubu vard›r. Lütfen Ek (1) CTCSS frekans 
  tablosuna bak›n›z. 

Yan tufl ayar›

Bu mönüyle flu iki fonksiyon ayarlan›r:

   1.PF1 

5 seçenek vard›r:
RADIO (RADYO): FM radyo fonksiyonu
SCAN (TARAMA): tarama fonksiyonu
LAMP (LAMBA): lamba fonksiyonu
BATT-V: batarya voltaj uyar›s›
OFF (kapal›): tufl fonksiyonunu kapat›r. 
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    2.PF2 

3 seçenek vard›r:
ALARM: uzakta acil durum fonksiyonu
SOS: SOS fonksiyonu
OFF (kapal›): tufl fonksiyonunu kapat›r.

 1. PF1’in FM radyo fonksiyonu olarak ayarlanmas›
 • FM radyonun aç›lmas›: Bekleme modunda PF1’e bas›n›z. Ekranda flu 
  görünür.                     FM radyo, radyo istasyonlar›n› otomatik olarak 

  ararken yeflil ›fl›k yan›p söner. Bir istasyon bulununca arama sona erer. 
  FM radyo, bir sinyal alana kadar aramay› sürdürür.
 • Radyo istasyon ayar›: FM radyo modunda, FM radyo, radyo istasyonlar›n› 
  otomatik olarak ararken yeflil ›fl›k yan›p söner. Bir istasyon bulununca 
  arama sona erer. ‹nce ayar yapmak için yukar›/afla€› tufllar›na bas›n›z.   

Radyodan ç›k›fl: tekrar PF1 tufluna basarak radyo modundan ç›kabilirsiniz

D‹KKAT
 • FM radyo çal›fl›rken, mevcut kanal veya frekans hala beklemededir. Bir 
  sinyal al›n›nca telsiz otomatik olarak çal›flma moduna döner. Sinyal 
  kaybolduktan 5 saniye sonra otomatik olarak FM radyo moduna döner. 
  Konuflma bittikten 5 saniye sonra telsiz tekrar FM radyo moduna döner. 

 1.2 PF1’in tarama fonksiyonuna programlanmas› 

Beklemedeyken PF1 tufluna basarak tarama moduna geçebilirsiniz (istenen 
tarama modu, Mönü 14’ten programlanabilir). Taramay› durdurmak için tekrar 
PF1’e bas›n›z.

 1.3 PF1’in lamba fonksiyonuna programlanmas›    

Beklemedeyken PF1 tufluna basarak lamba fonksiyonunu etkinlefltirebilirsiniz. 
Lambay› kapatmak için tekrar PF1’e bas›n›z.

 1.4 PF1’in BATT-V fonksiyonuna programlanmas› 

Beklemedeyken PF1 tufluna basarak batarya voltaj uyar›s›n› açabilirsiniz. 
Ekranda, mevcut batarya voltaj› görünecektir.
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D‹KKAT
 • Mevcut ara yüzden ç›kmak için EXIT’e bas›n›z.

Yukar›da sözü edilen fonksiyonlar:
Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak SCAN/RADIO/LAMP/BATT-V/OFF 
fonksiyonlar›ndan birini seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z 
ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

 2.1 PF2’nin alarm fonksiyonuna programlanmas› 

Bekleme modundayken PF2’ye 2 saniye bas›n›z. Hoparlörden alarm sesi 
ç›kacak ve telsiz alarm kodu gönderecektir. Bu arada k›rm›z› ›fl›k yan›p söner. 
Bu fonksiyondan ç›kmak için tekrar PF2’ye bas›n›z.

   2.2 PF2’nin SOS fonksiyonuna programlanmas› 

Bekleme modundayken PF2’ye 2 saniye bas›n›z. Telsiz, alarm tonu iletecektir.
Yukar›da sözü edilen fonksiyonlar için

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu 
görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; ekranda flu görünecektir:

Sonra yukar› veya afla€› tufluna basarak ALARM/SOS/OFF fonksiyonlar›ndan 
birini seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme 
moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • Her iletimin süresi 10 saniyedir ve 5 dakikada bir tekrarlan›r. Bu 
  fonksiyondan ç›kmak için herhangi bir tufla bas›n›z.  
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‹ki seçenek vard›r elle ve otomatik. ‹fle yaramaz tufllar› kilitleyerek yanl›fll›kla 
bas›lmalar› önleyebiliriz.

D‹KKAT
 • Elle kilitleme: Bekleme modundayken, 2 saniyeden fazla EXIT (ç›k›fl) tufluna 
  basarak tufllar› kilitleyebilirsiniz; açmak içinse EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

OFF: otomatik kilit kapan›r.
Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:
     Tuş takımı herhangi bir işlem yapılmazsa 15saniye içerisinde 
otomatik   olarak kilitlenir.
Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak ON’u seçerseniz 
otomatik kilit aç›l›r, OFF’u seçerseniz kapan›r. Seçiminizi onaylamak için mönü 
tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Otomatik arka plan ayd›nlatma ayar›

Bu fonksiyon, telsizin geceleri daha kolay kullan›lmas›n› sa€lar.

D‹KKAT
Tufl tak›m›na 5 saniye bas›lmazsa, telsiz arka plan ›fl›€› otomatik olarak söner.

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak ON’u seçerseniz 
otomatik arka plan ›fl›€› aç›l›r, OFF’u seçerseniz kapan›r. Seçiminizi onaylamak 
için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) 
tufluna bas›n›z.

Frekans kaydırma (ofset) ayar›

‹ki seçenek vard›r:
 1- SFT-D: frekans yönü 
 2- OFFSET: ofset frekans›
 
 1- Frekans yönünde flu iki seçenek vard›r: 
  a. Verici frekans› al›c› frekans›ndan yüksektir. Frekans yön de€iflimi, 
      pozitiftir (+). 
   b. Verici frekans› al›c› frekans›ndan düflüktür. Frekans yön de€iflimi, 
      negatiftir (-). 
  c. Frekans yönü fonksiyonu kapat›l›r (OFF).  

Tufl kilidinin otomatik kilitlenmesi
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Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak +/-/OFF’u seçiniz. 
Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek 
için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
Ofset frekans›yla verici frekans›, orijinal frekans aral›€›nda bulunmal›d›r. Lütfen 
verici frekans› veya ofset frekans›n›, telsiz, mevcut verici frekans›nda iletim 
yapabilecek flekilde ayarlay›n›z.

Ofset frekans›, verici frekans› ve al›c› frekans› aras›ndaki farkt›r. Vericinin ofset 
frekans›, 0 ila 69,950 Mhz aras›ndad›r.

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Afla€› oka bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna veya say› tufllar›na basarak 
istedi€iniz ofset frekans›n› seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna 
bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Ofset frekans ayar› ve frekans yönü, sadece frekans modunda çal›fl›r.

Amaç, telsizi, farkl› al›c› ve verici frekanslar›nda ayr› ayr› çal›flmaya 
programlamakt›r. Lütfen afla€›dakileri yap›n›z:

Basamaklar:
1- Al›c› frekans›n› ayarlay›n›z. 
2- Frekans yönü ve ofset frekans›n› ayarlay›n›z. 
3- CTCSS/DCS frekans›n› ayarlay›n›z (gerekirse). 
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Örne€in, bir tekrarlay›c›n›n al›c› frekans›, 460.025 MHz olsun. Al›c› CTCSS, 69.3 
Hz olsun. Verici frekans› 450.025 MHz olsun. 
 1- Al›c› frekans› ayar› için yukar›/afla€› tufluna basarak 450.025’e geliniz. 
  Bazen, frekans basama€›n› ayarlamak zorunda kalabilirsiniz.  
 2- Frekans yönünü ayarlamak için frekans modunda MÖNÜ 13 “SFT”ye 
  giriniz ve “+” yönünü seçiniz. 
 3- Ofset frekans ayar› için frekans modunda MÖNÜ 13 “OFFSET”e giriniz 
  ve “10,000” seçiniz. 
 4- Verici CTCSS/DCS’yi ayarlamak için, frekans modunda MÖNÜ 9 “T-
  CTC”ye giriniz ve “69.3” seçiniz.

D‹KKAT
 • Bu fonksiyonu kolay kullanabilmek için, yukar›da sözü edilen frekans ve 
  ilgili verileri belirli kanallara elle veya yaz›l›m yoluyla kaydedebilirsiniz.

Tarama modu (SC-REV)

Telsiz, ça€r› alaca€› zaman sinyal tespit etti€i frekansta (veya bellek kanal›nda) 
taramay› durdurur. Seçilen yönteme göre, telsiz, taramaya kald›€› yerden devam 
eder veya taramay› durdurur.

TO: Bir sinyal tespit edildikten sonra 5 saniye boyunca hiçbir ifllem yap›lmazsa, 
telsiz taramaya kald›€› yerden devam eder.

CO: Bir sinyal tespit edildikten sonra telsiz taramay› durdurur. Sinyal kaybolduktan 
3 saniye sonra telsiz taramaya kald›€› yerden devam eder.

SE: Bir sinyal tespit edildi€inde telsiz taramay› durdurur.

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak TO, CO veya SE’yi 
seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri 
dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Aç›l›fl mesaj› (PONMSG)

Üç seçenek vard›r:
FULL: tam ekran          
BATT-V: mevcut batarya voltaj durumunu gösterir.
MSG: HOfi GELD‹N‹Z

Tarama modu (SC-REV)
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Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak FULL/BATT-V/SE’yi 
seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri 
dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Kronometre fonksiyonu (SECOND)

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak ON veya OFF’u seçiniz. 
Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z ve bekleme moduna geri dönmek 
için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

Kronometre fonksiyonu aç›l›nca, EXIT’e basarsan›z kronometre çal›flmaya bafllar. 
Durdurmak için herhangi bir tufla bas›n›z. Kald›€›n›z yerden devam etmek için 
EXIT’e bas›n›z.

D‹KKAT
 • Kronometre saymay› durdurunca, kronometre fonksiyonundan ç›kmak  
  için herhangi bir tufla (EXIT hariç) bas›n›z. 

Çal›flma modu (CH-MDF)

‹ki seçenek vard›r:
 1. Frekans modu (FREQ) 
 2.Kanal modu  
 (1) Kanal modu (CH) 
 (2) Frekans + kanal numaras› modu (CH FREQ) 
 (3) Kanal ad› modu (NAME)

Frekans modu ve kanal modu birbiriyle de€ifltirilebilir:

 (1)Geçersiz flifre 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak istedi€iniz çal›flma 
modunu seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z.
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  (2)Geçerli flifre 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak istedi€iniz çal›flma 
modunu seçiniz. Seçiminizi onaylamak için mönü tufluna bas›n›z. Ekranda alt› 
çubuk görünecektir (------). Seçti€iniz moda dönmek için herhangi bir tufla 
bas›n›z.

D‹KKAT
 • fiifre, sadece High-Tech programlama yaz›l›m›yla belirlenebilir.  
 • Bu flekilde flifre belirlendi€inde, çal›flma modunu elle de€ifltirmek mümkün 
  de€ildir. Kullan›c›, çal›flma modunu ancak programlama yaz›l›m›yla 
  de€ifltirebilir.  

Kanal ad› düzenleme (CHNAME)

Kanal ad› düzenlenmesi hakk›nda
 1. Kanal ad›, 26 karakter (A-Z), 10 Arapça say› (0-9) ve di€er karakterlerden 
  (@, -,^ vb) oluflabilir.  
 2. Kanal ad› en fazla 6 haneli (1 haneden 6 haneye kadar) olabilir.  

Düzenleme yöntemi
 1. Programlama yaz›l›m›yla 
 2. Tufl tak›m›ndan elle 

Kanal ad› düzenlerken flunlara dikkat ediniz.
 1. Telsizin belle€inde en az bir kanal bulunmal›d›r. 
 2. Telsiz kanal modunda çal›flmal›d›r. 
 3. Kanal ad› düzenlerken, karakter de€ifltirirken CH/FR tufluna bas›n›z (büyük 
  harf, küçük harf veya özel semboller aras›nda), yukar›/afla€› tufluna basarak 
  karakterleri seçiniz ve düzenlenmifl konumu seçmek için STD-D tufluna 
  bas›n›z.

Elle düzenlerken
 1. Telsiz, frekans modunda çal›fl›yorsa, lütfen çal›flma modunu, CH veya 
  CHFREQ moduna getiriniz. 
 2. Önce düzenlemek istedi€iniz kanal› seçiniz. MÖNÜ +yukar› + afla€› + 
  MÖNÜ’ye bas›n›z. Ekranda 6 çubuk görünecektir. ‹stedi€iniz karakterleri 
  seçmek için yukar›/afla€› tufluna bas›n›z (büyük harf, küçük harf, özel

Kanal ad› düzenleme (CHNAME)
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  sembol de€ifliklikleri için yukar›/afla€› ve CH/FR tufluna basarak karakter 
  seçebilirsiniz). Sonra yine afla€› ve STD-D tufluna basarak ikinci karakteri 
  seçebilirsiniz ve böylece devam edebilirsiniz. Alt›nc› karakteri seçtikten 
  sonra, onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z ve fonksiyondan ç›kmak için 
  EXIT’e bas›n›z. fiimdi kanal ad› düzenlenmifltir ve ekran›n sa€ köflesinde 
  bu kanal say›s› görünecektir. 
 3. Kanal ad› düzenleme ifllemini baflar›yla tamamlad›ktan sonra, MÖNÜ 
  17’den ekran modunu “NAME” fleklinde de€ifltiriniz.

Bellek kanallar›n›n ayarlanmas› (MEM-CH)

Telsiz, frekans veya bekleme modunda çal›fl›rken kanallara kaydetmek istedi€iniz 
frekans ve parametreleri girebilirsiniz.    

Mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak kanal numaras›n› 
seçiniz. MÖNÜ tufluna basarak kaydediniz. ‹fllem baflar›yla tamamlan›nca sesli 
uyar› yap›lacakt›r “Al›c› bellek”. Ç›kmak için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z. Bu kanal 
ko-frekans kanal›d›r. Dis-frekans kanal› kaydetmek isterseniz yukar›daki ifllemleri 
tekrarlay›n›z. Kaydedilen kanal› onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z. Sesli uyar› 
verilecektir “verici bellek”.

Örne€in, al›c› frekans 450.025 MHz ve verici frekans 460.025 MHz’i kanal 20’ye 
kaydetmek isterseniz flunlar› yapman›z gerekir.

 1. Frekans basama€›na göre, istedi€iniz frekans aral›€›n› seçiniz, MÖNÜ+ 
  yukar›+afla€›+MÖNÜ’ye basarak MÖNÜ 19’a giriniz. Yukar›/afla€› tufluyla 
  CH-20’yi seçiniz ve onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z. Al›c› frekans 
  baflar›yla kaydedilince sesli mesaj verilecektir “al›c› bellek” 
 2. Frekans basama€›na göre, istedi€iniz verici frekans›n› seçiniz, MÖNÜ+ 
  yukar›+afla€›+MÖNÜ’ye basarak MÖNÜ 19’a giriniz. Yukar›/afla€› tufluyla 
  CH-20’yi seçiniz ve onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z. Al›c› frekans 
  baflar›yla kaydedilince sesli mesaj verilecektir “verici bellek”.  
 3. Dis-frekans kanal›, en son kaydedilir.

D‹KKAT
 - CTCSS/DCS, DTMF fonksiyonlar›n› belirli bir kanala kaydetmek isterseniz, 
  belirli kanaldaki al›c› ve verici frekanslar› birlikte kaydedilebilecek flekilde 
  önce fonksiyonlar› ayarlay›n›z.  
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 - Verici belle€e sadece verici frekanslar› kaydedilebilir. Bellek kanallar›na 
  di€er fonksiyonlar› kaydetmek isterseniz, lütfen bunlar› al›c› belle€e 
  kaydediniz.  
 - Kay›tl› bir kanal› tekrar programlamak isterseniz, verici ve al›c› belle€i 
  programlamadan önce onu siliniz. Yoksa sadece al›c› bellek ve önceki 
  verici belle€in varsay›lan›yla çal›flabilirsiniz. 
   - Parametreleri, yaz›l›m› programlamak suretiyle ve elle belirleyebilirsiniz.  

Kanal silme (DEL-CH)

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; yukar› veya afla€› tufluna basarak silmek istedi€iniz kanal› 
seçiniz. Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna dönmek için 
EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

ANI ID KODU düzenleme (IDEDIT)

Frekans modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; direkt ANI ID KODUNU giriniz. Onaylamak için MÖNÜ 
tufluna bas›n›z. Bekleme moduna dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

D‹KKAT
 • ANI ID kodu 3-6 haneli olarak serbestçe düzenlenebilir. ANI ID kodu,
  000-999999 aras›nda de€iflir.

DTMF ayar› (SETDETMF)

Befl seçenek vard›r:
PTTDLY: ANI ID kodunu göndermede gecikme süresini ayarlar.
OPTSIG: DTMF sinyalini ayarlar
SPMUTE: sessiz modunu ayarlar
ART: DTMF yan tonunu ayarlar
PTT-ID: ANI ID koduna ait verici modlar›n› ayarlar
 1- ANI ID kodunun ayarlanmas›yla, konuflmak için PTT’ye bas›ld›€›nda ANI 
  ID kodu verici durumuna geçer.
 (1) 1-30: ANI verici gecikme süresi 1-30 aras›ndad›r. Birim 100 ms 
 (2) OFF: ANI ID kodunun elle iletilmesi   

Kanal silme (DEL-CH)
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Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak PTTDLY fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a 
bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak 1-30 aras›nda iletimde gecikme 
süresini seçiniz. Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna 
dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

 2. DTMF fonksiyonunu aç›p açmayaca€›n›za karar verin. Bu fonksiyonu 
  seçerseniz, seçimli ça€r›lar, grup ça€r›lar› ve tüm ça€r›lar mevcut olacakt›r. 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak OPTSIG fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a 
bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak ON veya OFF’u seçiniz. Onaylamak 
için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna 
bas›n›z.

   3. Sessiz modu seçilince hoparlörler aç›l›r. Hoparlörler üç flekilde aç›labilir.

QT: Telsiz, susturucuyu açabilecek kadar güçlü bir sinyal ald›€›nda ve bu sinyal 
CTCSS/DCS ile efllefliyorsa, hoparlör aç›l›r. Telsizde CTCSS/DCS ayar› 
yap›lmam›flsa,  telsiz, susturucuyu açabilecek kadar güçlü bir sinyal ald›€›nda 
hoparlör aç›l›r.
QT + DT: Telsiz, QT koflullar›na uyan bir sinyal ald›€›nda ve bu sinyal DTMF 
sinyaliyle efllefliyorsa, hoparlör aç›l›r.
QT x DT: Telsiz, QT veya QT + DT koflullar›na uyan bir sinyal ald›€›nda hoparlör 
aç›l›r.
Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir: 
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Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak OPTSIG fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a 
bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak SPMUTE fonksiyonunu seçiniz. 
MÖNÜ enter’a bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak QT veya QT+DT veya 
QTxDT’yi seçiniz. Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna 
dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

 4. Zil süresi ayarlan›rsa, telsiz, do€ru DTMF flifreleme sinyali ald›€›nda 
  hoparlörlerden net bir zil sesi gelir. 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak ART fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a bas›n›z 
ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak 0-10 saniye aras›nda zil süresini seçiniz. 
Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna dönmek için EXIT 
(ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

 5. DTMF yan ton ayarlan›rsa, mesaj gönderilirken hoparlör aç›ksa, 
  hoparlörden ilgili DTMF tonu duyulur.  

Dört seçenek vard›r:
 (1) DT-ST: Mesaj gönderilirken tufl yan tonu çal›fl›r. 
 (2) ANI-ST:  Mesaj gönderilirken ANI ID kodu yan tonu çal›fl›r. 
 (3) DT+ANI: Mesaj gönderilirken tufl ve ANI ID kodu yan tonu çal›fl›r. 
 (4) OFF: Tümü kapan›r. 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak DTMFST fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a 
bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak DT-ST/ANI ST/DT+ANI/OFF 
fonksiyonlar›ndan birini seçiniz. Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme 
moduna dönmek için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z. 
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  6. PTT-ID ile ANI ID kodu gönderme modlar› ayarlan›r. BOT, EOT ve BOTH 
  seçenekleri vard›r.  
 (1) BOT: PTT’ye bas›l›nca ANI ID KODU gönderilir. 
 (2) EOT: PTT b›rak›l›nca ANI ID KODU gönderilir. 
 (3) BOTh: PTT’ye hem bas›l›nca hem b›rak›l›nca ANI ID KODU gönderilir. 

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Yukar›/afla€› tuflunu kullanarak PTT-ID fonksiyonunu seçiniz. MÖNÜ enter’a 
bas›n›z ve yukar›/afla€› tufllar›n› kullanarak BOT/EOT/BOTH fonksiyonlar›ndan 
birini seçiniz. Onaylamak için MÖNÜ tufluna bas›n›z. Bekleme moduna dönmek 
için EXIT (ç›k›fl) tufluna bas›n›z.

S›f›rlama ayar›

‹ki seçenek vard›r: VFO ve ALL

VFO, frekans modunda ayarl› tüm parametreleri s›f›rlar ve fabrika ayarlar›na 
dönülür.

ALL, hem frekans hem de kanal modunda ayarl› tüm parametreleri s›f›rlar ve 
fabrika ayarlar›na dönülür.

 1. VFO s›f›rlama  

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z ve yukar›/afla€› tuflunu kullanarak VFO’yu seçiniz; 
MÖNÜ’ye bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Tekrar MÖNÜ’ye basarak onaylay›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Bu ifllemlerden sonra telsiz otomatik olarak yeniden bafllat›lacakt›r.
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 2. Hepsini s›f›rlama (ALL)

Bekleme modunda, mönü+yukar›/afla€› tufluna bas›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Mönü enter’a bas›n›z ve yukar›/afla€› tuflunu kullanarak ALL’u seçiniz; MÖNÜ’ye 
bas›n›z; Ekranda flu görünecektir:

Tekrar MÖNÜ’ye basarak onaylay›n›z. Ekranda flu görünecektir:

Bu ifllemlerden sonra telsiz otomatik olarak yeniden bafllat›lacakt›r.

Öncelikli tarama

Bir frekans› takip ederken belirli bir frekans› da kontrol edebilmek için, öncelikli 
tarama fonksiyonunu seçebilirsiniz.

Örne€in: CH1, CH2, CH3, CH4 ve CH5 ile birlikte CH6 öncelikli kanal olarak 
tarans›n.

Telsiz, öncelikli kanalda sinyal ararken, onun frekans›n› devreye sokar.

Öncelikli kanal, yaz›l›m programlama yoluyla seçilebilir.

Geri frekans fonksiyonunun belirlenmesi
Geri frekans fonksiyonu etkinlefltirildi€inde, verici ve al›c› frekanslar birbiriyle yer 
de€ifltirebilir. CTTCSS/DCS flifreleme ve flifre çözme de birbiriyle yer de€ifltirebilir.

Geri frekans fonksiyonu nas›l kullan›l›r?
Bekleme modunda STD-D’ye uzun basarsan›z geri frekans fonksiyonu aç›l›r. 
Tekrar uzun basarsan›z kapan›r.

Düflük voltaj uyar›s›
Voltaj düflünce uyar› verilmesine yarar. Arka olan ›fl›€› 5 saniyede bir yan›p söner. 
Bu arada telsizden “Di-di” sesi gelir.

Eklenen kanal› tarama
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D‹KKAT
 • Sadece listeye eklenen kanal taran›r. 
 • Yaz›l›m›n programlanmas›yla çal›flt›r›labilir.

Kopyalama

Professional FM Transceiver

Kopyalama

Kopyalama ayar› a- Kaynak ve hedef telsizlere
pil tak›n›z ve onlar› kopyalama
kablosuyla birbirine ba€lay›n›z. 

b- Hedef telsizi aç›n›z.

c- Kaynak telsizi aç›n›z ve ayn›
anda MONI tufluna bas›l› tutunuz.

d- Kaynak telsizde k›rm›z› LED
yan›p sönerken hedef telsizde
yeflil LED yan›p söner.
Bu, kopyalama iflleminin
ilerledi€ini gösterir. 

Hedef telsiz

Verici k›rm›z› LED’in yan›p
sönmesi, verilerin aktar›ld›€›n›
gösterir. Kopyalama
tamamlan›nca ›fl›k farkl›lafl›r
ve telsiz bekleme moduna
döner. K›rm›z› LED’in sürekli
yanmas›, kopyalaman›n
baflar›s›z oldu€unu ve telsizin
bekleme moduna döndü€ünü
gösterir. 

Al›c› yeflil LED’in yan›p sönmesi,
verilerin al›nd›€›n› gösterir.
Kopyalama tamamlan›nca ›fl›k
söner ve telsiz bekleme moduna
döner.

Konuflma süresi zaman afl›m› alarm›

Bu ayar yap›ld›€›nda, önceden belirlenen süre afl›ld›€›nda, kullan›c› uyar›l›r ve 
iletim kesilir. Tekrar bafllatmak için PTT’ye bas›n›z.

Tekrarlay›c› ile çal›flma

Birçok tekrarlay›c›, dis-kanal modunda çal›fl›r. Bu modda, al›c› frekans ve verici 
frekans ofset çal›fl›r. Bu arada, tekrarlay›c›, eflleflen CTCSS/DCS ve ilgili 
parametrelerle programlanabilir.

Bu telsiz serisinde, frekans ve kanal modunda tekrarlay›c› ile çal›flmak 
mümkündür; tufl tak›m›ndan elle veya programlama yaz›l›m›yla programlanabilir.

Tekrarlay›c› ile çal›flacak kanallar› programlamak için,
 a. Telsizi, frekans/VFO modunda çal›flmaya ayarlay›n›z. 
 b. Al›c› frekans› tufl tak›m›ndan ayarlay›n›z (bu telsizin al›c› frekans›, 
  tekrarlay›c›n›n verici frekans›d›r).
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 c. MÖNÜ 8-9 CTCSS/DCS, MÖNÜ 13 ofset frekans›, MÖNÜ 13 frekans 
  yönü ve di€erleri gibi bu frekans için ihtiyaç duydu€unuz gerekli 
  parametreleri belirleyiniz. 
 d. Bu frekans ve parametreyi, MÖNÜ 19’a göre kaydediniz.  
 e. Yukar›dakileri tekrarlayarak verici belle€i ayarlay›n›z.

D‹KKAT
 • Kaydırma (ofset) frekans› ve frekans yönünü belirlediyseniz, verici frekans› 
  kaydetmenize gerek yoktur.  

Bundan sonra tekrarlay›c› ile baflar›yla çal›flabilirsiniz. Çal›flma modunu kanal 
moduna getiriniz, kaydetti€iniz kanal› aç›n›z. Verici tekrarlay›c›ya kat›labilir.

Örne€in tekrarlay›c›n›n al›c› frekans›, 442.850 MHz, ofset frekans›, 5.000 MHz, 
frekans yönü “-“, T-CTCSS, 103.5 Hz, belirli kanal, CH-20 olsun.

 a. Telsizi aç›n›z ve frekans moduna getiriniz (kanal moduna geçmek için 
  CH/FR tufluna bas›n›z).  
 b. MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak frekans basama€›n› ayarlay›n›z. 
  Yukar›/afla€› tufluyla istedi€iniz frekans basama€›n› seçiniz ve MÖNÜ’ye 
  basarak onaylay›n›z. Tekrar bekleme moduna dönmek için EXIT’e bas›n›z. 
  c. Yukar›/afla€› tufluyla veya kanal flifreleyiciyi çevirerek, son aflamada 
  belirlenen frekans basama€›na göre verici frekans› 447.850 MHz’i bulunuz. 
  Daha sonra di€er parametreleri flöyle ayarlay›n›z:

MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak verici gücü ayarlay›n›z. Yukar›/afla€› 
tufluna basarak TXP’yi seçiniz ve TXP ayar›n› girmek için MÖNÜ’ye bas›n›z. 
Sonra yukar›/afla€› tufluna basarak yüksek veya alçak gücü seçiniz, onaylamak 
için MÖNÜ’ye bas›n›z ve tekrar bekleme moduna dönmek için EXIT’e bas›n›z.

MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak T-CTCSS’yi ayarlay›n›z. Yukar›/afla€› 
tufluna basarak TX-CTC’yi seçiniz ve T-CTCSS ayar›n› girmek için MÖNÜ’ye 
bas›n›z. Sonra yukar›/afla€› tufluna basarak istedi€iniz T-CTCSS kodu (103.5 
Hz’i) seçiniz, onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z ve tekrar bekleme moduna 
dönmek için EXIT’e bas›n›z.

MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak ofset frekans› ayarlay›n›z. Yukar›/afla€› 
tufluna basarak OFFSET’i seçiniz ve ofset frekans ayar›n› girmek için MÖNÜ’ye 
bas›n›z. Sonra yukar›/afla€› tufluna basarak istedi€iniz ofset frekans›n› (5000 
MHz) seçiniz, onaylamak için MÖNÜ’ye bas›n›z ve tekrar bekleme moduna 
dönmek için EXIT’e bas›n›z. 
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MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak frekans yönünü ayarlay›n›z.Yukar›/afla€› 
tufluna basarak SFT-D’yi seçiniz ve girmek için MÖNÜ’ye bas›n›z. Sonra 
yukar›/afla€› tufluna basarak istedi€iniz frekans yönünü (“-“) seçiniz, onaylamak 
için MÖNÜ’ye bas›n›z ve tekrar bekleme moduna dönmek için EXIT’e bas›n›z.

MÖNÜ+yukar›/afla€›+MÖNÜ’ye basarak bellek kanal›na giriniz. Yukar›/afla€› 
tufluna basarak, kanal flifreleyiciyi çevirerek veya direkt tufl tak›m›ndan girerek 
belirli kanal› (CH-20) seçiniz ve MÖNÜ’ye basarak onaylay›n›z. Bir onay sesi 
gelecektir (al›c› bellek) (ses k›lavuzu aç›ksa).

Son olarak EXIT’e basarak bekleme moduna dönebilirsiniz.

Yukar›dakiler yap›ld›ktan sonra, bellek kanal ayar› tekrarlay›c› ile birlikte çal›fl›r. 
Kanal ad› düzenlemek gerekirse, CH/FR’ye basarak çal›flma modunu kanal modu 
olarak ayarlay›n›z. Belirli bir kanal (CH-20) seçiniz ve MÖNÜ + yukar› / afla€› + 
MÖNÜ’ye basarak modu NAME’ye çeviriniz. Yukar› / afla€› tufluna basarak 
NAME’yi seçiniz ve MÖNÜ’ye basarak onaylay›n›z. Son olarak EXIT’e basarak 
bekleme moduna dönebilirsiniz. MÖNÜ + yukar› / afla€› + MÖNÜ’ye basarak 
kanal ad›n› düzenleyebilirsiniz. Yukar›/afla€› tufluna basarak karakterleri 
düzenleyiniz, EXIT’e basarak onaylay›n›z. Son olarak EXIT’e basarak bekleme 
moduna dönebilirsiniz.

Ak›ll› flarj cihaz› nas›l kullan›l›r?
 1. Fifli prize tak›n›z (AC 90-240 V). Önce gösterge ›fl›€› yan›p sönecektir. Bu, 
  flarj cihaz›n›n haz›r oldu€unu gösterir. 
 2. Bataryay› flarj cihaz›na tak›n›z. K›rm›z› gösterge sürekli yan›p sönecektir. 
  Bu, flarj›n devam etti€ini gösterir. Daha sonra yeflil ›fl›€›n sürekli yan›p 
  sönmesi flarj›n tamamland›€›n› gösterir.

D‹KKAT
 • Bitmifl piller tak›ld›€›nda, ak›ll› flarj cihaz› önce azar azar ön flarj yapacakt›r. 
  Bu arada k›rm›z› gösterge yan›p sürecektir. Bu ifllem, 10-20 dakika sürer. 
  Daha sonra normal flarj bafllar. K›rm›z› ›fl›k sürekli yan›p söner. Daha sonra 
  yeflil ›fl›€›n sürekli yan›p sönmesi flarj›n tamamland›€›n› gösterir. 
   • Bitmifl piller azar azar flarj edildi€inde lityum iyon pil tak›m› daha iyi 
  korunmufl olur.

High_Tech yaz›l›m programlama rehberi
 a. Farkl› bir iflletim sistemine ait USB sürücüyü indiriniz, aç›n›z ve kurunuz. 
 b. Bilgisayar›n›z› yeniden bafllat›n›z. Sürücünün baflar›yla kuruldu€u görülür.  
 c. Eflleflen programlama yaz›l›m›n› indiriniz ve aç›n›z.

Professional FM Transceiver
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 d. Telsizi ba€lay›n›z ve yaz›l›m› aç›n›z. 
 e. Telsizi aç›n›z ve yaz›l›m› aç›n›z. 
 f. Telsizi okuyarak ba€lant›y› kontrol ediniz.  
 g. Parametre ve fonksiyon ayarlar›n› yap›n›z. 
 h. Telsize yazd›r›n›z.

D‹KKAT
 • Telsizden okuyarak “Ba€lant› yap›lamad›” mesaj› al›rsan›z, öncelikle ilk 
  befl basama€› ve ba€lant› girifllerini kontrol ediniz. 
 • Lütfen fluna dikkat ediniz: ilk üç basamak baflar›yla gerçeklefltirildikten 
  sonra, yaz›l›m› aç›nca ba€lant› girifli otomatik olarak seçilecektir. Ancak 
  ba€lant› giriflinin farkl› bilgisayar ayarlar›na göre yeniden belirlenmesi 
  gerekebilir.  
 • Lütfen bilgisayar›n cihaz yöneticisinden atanan girifli tespit ediniz ve 
  ba€lant›ya uygun do€ru ba€lant› giriflini seçiniz. 
 • Ba€lant› yine sa€lanamazsa, bir baflka bilgisayarda bir baflka telsiz veya 
  bir baflka kabloyu deneyerek çifte kontrol yap›n›z.

Sorun giderme

Telsizinizde bir ar›za oluflursa lütfen afla€›daki tabloyu dikkatle kontrol ediniz. 
Sorunlar›n›z devam ederse, telsizi s›f›rlay›n›z. Bu, birçok sorunun çözülmesine 
yard›mc› olacakt›r.  

Sorun giderme

Sorun Olas› çözüm

Telsiz aç›lm›yor. - Batarya bitmifl olabilir. Lütfen yenisini tak›n›z veya
 bataryay› flarj ediniz.
- Batarya düzgün tak›lmam›flt›r. Yeniden tak›n›z.

Batarya flarj edildikten
sonra, normalden k›sa
süre dayan›yor.

- Bataryan›n ömrü dolmufltur. Yenisini al›n›z.
- Batarya tam flarj edilmemifltir. fiarj cihaz›ndan ç›karmadan
 önce tam dolu oldu€undan emin olunuz.

Al›c› göstergesi sürekli
yan›p sönüyor fakat
hoparlörden ses
gelmiyor.

- Ses ayar›n›n maksimumda olup olmad›€›na bak›n›z.
- CTCSS/DCS ayar›n›z›n di€er grup üyelerinden farkl› olup
 olmad›€›na bak›n›z.
- Sessiz modunu do€ru ayarlay›p ayarlamad›€›n›za bak›n›z.

Tufllar çal›flm›yor. - Tufllar›n kilitli olup olmad›€›na bak›n›z.
- Engellenmifl tufl bulunup bulunmad›€›na bak›n›z
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Sorun Olas› çözüm

Beklemedeyken telsiz
bas-konufl butonuna
basmadan sürekli
mesaj gönderiyor.

- VOX fonksiyonunun kapal› olup olmad›€›na yada
 düzeyinin çok düflük olup olmad›€›na bak›n›z.

Baz› fonksiyonlar
kaydedilemiyor.

- Çal›flma modunun kanal modunda olup olmad›€›na
 bak›n›z. Kanal modunda baz› programlar sadece
 programlama yaz›l›m›yla kaydedilebilirler. 

Grup üyesi olmayan
birinden al›nan sesler

- CTCSS/DCS frekanslar›n› de€ifltiriniz.

Ek 1

CTCSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

67.0
69.3
71.9
74.4
77.0
79.7
82.5
85.4
88.5
91.5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

94.8
97.4

100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

131.8
136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
159.8
162.2
165.5
167.9

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

171.3
173.8
177.3
179.9
183.5
186.2
189.9
192.8
196.6
199.5

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

203.5
206.5
210.7
218.1
225.7
229.1
233.6
241.8
250.3
254.1
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Ek 2

DCS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

D023N
D025N
D026N
D031N
D032N
D036N
D043N
D047N
D051N
D053N
D054N
D065N
D071N
D072N
D073N

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D074N
D114N
D115N
D116N
D122N
D125N
D131N
D132N
D134N
D143N
D145N
D152N
D155N
D156N
D162N

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

D165N
D172N
D174N
D205N
D212N
D223N
D225N
D226N
D243N
D244N
D245N
D246N
D251N
D252N
D255N

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

D261N
D263N
D265N
D266N
D271N
D274N
D306N
D311N
D315N
D325N
D331N
D332N
D343N
D346N
D351N

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

D356N
D364N
D365N
D371N
D411N
D412N
D413N
D423N
D431N
D432N
D445N
D446N
D452N
D454N
D455N

Teknik Parametre

DCS
76
77
78
79
80
81

D462N
D464N
D465N
D466N
D503N
D506N

82
83
84
85
86
87

D516N
D523N
D526N
D532N
D546N
D565N

88
89
90
91
92
93

D606N
D612N
D624N
D627N
D631N
D632N

94
95
96
97
98
99

D645N
D654N
D662N
D664N
D703N
D712N

100
101
102
103
104
105

D723N
D731N
D732N
D734N
D743N
D754N

DUYURU

Teknoben, bu k›lavuzun eksiksiz ve do€ru bir biçimde haz›rlanmas› için elinden 
geleni yapm›flsa da olas› ihmal ve matbaa hatalar›ndan sorumlu de€ildir. 
Teknoben, önceden haber vermeden yukar›daki spesifikasyonlar› de€ifltirme 
hakk›na sahiptir. 
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Frekans aral›€›

Bellek kanallar›

Voltaj

‹flletme s›cakl›€›

Çal›flma modu

Ç›k›fl gücü

Modülasyon

Maksimum frekans sapmas›

Yapay radyasyon

‹stikrar

Hassasiyet

Ses gücü

Su geçirmezlik

A€›rl›k

Boyut

PMR446 (446.00625 - 446.09375)

199 kanal

7.4 V DC

-30°C (-22°F) / +60°C (140°F)

Ko-kanal veya dis-kanal simpleks

0.5 W

F3E (FM)

≤ ± 5 kHz

< - 60dB

± 5 ppm

< 0.2 µV

≥ 700 mW

IP55

217.8g

116 x 57 x 36 (mm)

Teknik spesifikasyon

Opsiyonel aksesuarlar

Alt› delikli flarj cihaz› 650 mAh Ni MH batarya “AAA” batarya Separatör

Kopyalama
kablosu

Araç flarj cihaz›

Bafll›k

Programlama yaz›l›m

Hoparlör/mikrofon

USB programlama kablosu

Deri k›l›f

Anten adaptörü
(SL 19) BNC
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Uygunluk Beyan›

Biz, ORHANTEPE MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO. 188/4
ATALAR KARTAL İSTANBUL POSTA KODU: 34862, adresinde 
yerleşik TEKNOBEN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE İŞ EKİPMANLARI DIŞ TİC. 
LTD. ŞTİ. olarak,

ürünümüzün:

Ürün Açıklaması: Alıcı-Verici PMR
Marka: Teknoben
Model: HIGH-TECH

1999/5/EC sayılı R&TTE Yönergesi zorunlu gereklilikleri ve diğer hükümlerine 
uygun olduğunu ve bu şekilde CE işareti taşımakta olduğunu beyan ederiz.

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün aşağıda gösterilen yönerge gerekliliklerine uygundur:

Alçak Gerilim Yönergesi 2006/95/EC
-EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Frekans Spektrumu Etkin Kullanımı
-ETSI EN 300 296-1 V1.4.1
-ETSI EN 300 296-2 V1.3.1

EMC Yönergesi 2004/108/EC
-ETSI EN 301 489-5 V.1.3.1
-ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2

Tarih: 15 Mayıs 2014
Yer: İSTANBUL, TÜRKİYE
İsim: NECMİ BABALIK

Şirket Ünvanı: TEKNOBEN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE İŞ EKİPMANLARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: ORHANTEPE MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO. 188/4
TEL: +90 0216 383 5701 

34862 ATALAR-KARTAL-İSTANBUL
FAKS: +90 0216 441 49 73
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Garanti Belgesi

HIGH-TECH

GARANT‹ BELGES‹

T.C. GÜMRÜK VE T‹CARET BAKANLI⁄I 
TÜKET‹C‹N‹N KORUNMASI VE P‹YASA GÖZET‹M‹ 

‹MALATÇI VE ‹THALATÇI F‹RMANIN ;
Ünvan› 

Merkez Adresi 

Tel. / Faks  
F‹RMA YETK‹L‹S‹N‹N
‹MZA-KAfiES‹ 

MALIN;
Cinsi 
Markas› 
Modeli 
Bandrol ve Seri No. 
Teslim Tarihi ve Yeri 
Garanti Süresi  
Azami Tamir Süresi 

SATICI F‹RMANIN; 
Ünvan› 
Adresi 
Telefonu 
Telefaks› 
Fatura Tarihi ve No.

TEKNOBEN TEKNOLOJ‹ ÜRÜNLER‹ VE
‹fi EK‹PMANLARI  SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹.
Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No.188/4
Atalar-Kartal/ ‹STANBUL
(0216) 383 57 01 / (0216) 441 49 73

TELS‹Z C‹HAZI
TEKNOBEN
HIGH-TECH
-
-
2 Y›l
20 ‹fl Günü 

TEKNOBEN TEKNOLOJ‹ ÜRÜNLER‹ VE 
‹fi EK‹PMANLARI SAN. DIfi T‹C.LTD.fiT‹.
Orhantepe Mah. Üsküdar Cd. No:188/4

Atalar-Kartal/‹STANBUL
Kartal V.D: 836 041 7393

Bu Belgenin Kullanılmasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu kanun’ a 
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca 
düzenlenmiştir.
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Garanti Belgesi

HIGH-TECH

GARANT‹ fiARTLARI
1.  Garanti süresi mal›n teslim tarihinden bafllar ve 2 y›ld›r.
2.  Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere  tamam› firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda  tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
 Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü geçemez.
 Bu süre mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna  servis istasyonunun olmamas› durumunda mal›n sat›c›s› 
 bayi acentas›, temsilcili€i, ithalatç›s›, veya imalatç›s› üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren 
 bafllar.  Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon,fax,e-posta,iadeli taahhutlü mektup veya benzeri bir yolla 
 yapmas› mümkündür. Ancak uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü€ü tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas› 10 ifl 
 günü içerisinde giderilememesi halinde imalatç›,üretici veya ithalatç› mal›n tamiri tamamlan›ncaya 
 kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› 
 halinde iflçilik masraf›,de€ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep 
 etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra€men mal›n; tüketiciye teslim edildi€i tarihten itibaren belirlenen 
 garanti süresi içinde kalmak kayd›yla 1 y›l içerisinde en az 4 defa veya imalatç›, üretici ve ithalatç› 
 taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde 6 dan fazla ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan 
 yararlanamamay› sürekli k›lmas›, tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›, firman›n servis istasyonunun 
 servis istasyonunun mevcut olamamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayi, acentas›, temsilcili€i, ithalatç›s› 
 veya imalatç›s›, üreticisinden birisinin düzenleyece€i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›€›n›n 
 belirlenmesi durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de€ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel 
 indirimi talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti 
 kapsam› d›fl›ndad›r.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› tüketicinin korunmas› 
 ve piyasa gözetimi genel müdürlü€üne baflvurabilir. 

MALIN C‹NS‹  TELS‹Z C‹HAZLARI

MARKA  TEKNOBEN

MODELLER

MODEL ADI HIGH-TECH
ALT MODEL

ADI


