
PMR446SWPF-2CK 

• 8 PMR-kanalit 

• 121 privaatsuskoodi (CTCSS-toon  
ja DCS-kood) 

• Kuni 10 kilomeetriline ulatus* 

• Veekindel disain 

• Otsehelistamine 

• 122 grupikoodi 

• Vaikne režiim 

• 10 helinat 

• Taustvalgustusega LCD-ekraan 

• Arusaamispiiks 

• Vibreeriv meeldetuletus 

• Kõigile helistamine 

• Automaatselt kanalit vahetav 
helistamine 

• Akulaadija 

• Akutaseme mõõdik 

• Kanali jälgija 

• Kanali skanner 

• Grupi skanneerimine 

• Klaviatuuri lukk 

*Seadme kasutusraadius võib varieeruda sõltuvalt loodus- ja/või topograafilistest tingimustest. 

PMR446SWPF-2CK RAADIO 

 

1 Antenn 

2 PTT (Vajuta all, et rääkida) nupp 

3 Monitori nupp 

4 Kanalivahetusnupp 

5 Tooni/grupi nupp 

6 Helistamisnupp 

7 Sisse-/ väljalülitamisnupp 

8 Helitugevuse reguleerimisnupp 

9 Lukustusnupp 

10 Menüü nupp 

11 Mikrofon 

12 Kõlar 

13 Akutaseme indikaator 

14 Alamkoodi indikaator 

VEDELKRISTALLEKRAAN

LAADIMISALUS



15 Grupi indikaator 

16 Vastuvõtu indikaator 

17 Helistamisindikaator 

18 Kanali indikaator 

19 Vastuvõtmata kõne indikaator 

20 Laadimiskontaktid 

Palju õnne veekindla PMR-raadio (eramobiilraadio) ostmise puhul. See kergekaaluline, 
mugavalt pihku mahtuv raadio on tulvil tänapäevast tehnikat ja mitme väärtusliku 
omadusega. Seda on võimalik kasutada nii spordiüritustel, pere ja sõpradega ühenduse 
pidamisel, matkates, suusatades, väljas viibides või naabrivalve jaoks sidet pidades – isegi 
basseini ääres! 

Teie raadio vastab JIS7 veekindluse standarditele, mis tähendab, et seda raadiot on 
võimalik hoida meetripaksuse veekihi all 30 minutit ilma seadet kahjustamata. 

Peale seda, kui raadio on vee all olnud, võib olla märgata seda, et heli on moonutatud. See 
on tingitud sellest, et kõlari ja mikrofoni sees ja ümber on ikka veel vett. Probleemist 
vabanemiseks raputa lihtsalt raadio ülearusest veest puhtaks ja heli peaks muutuma taas 
normaalseks. 

Pane tähele: Kui raadio satub kokkupuutesse soolase veega, siis puhasta oma raadiot 
põhjalikult puhta veega ja kuivata seda enne selle uuesti käivitamist. 

PAKENDI SISU 

Teie pakend sisaldab: 

Kahte raadiot 

Kahte taaslaetavat NiMH akut 

Ühte EL/UK alalisvooluadapterit 

Ühte kahekohalist laadimisalust 

Kahte karabiini 

Kahte vööklambrit 

Seda kiirjuhendit 

AKU PAIGALDAMINE 

Teie raadio kasutab kaasa antud NiMH akut. 

NiMH aku paigaldamiseks: 

1) Veenduge, et raadio on välja lülitatud. 

2) Keerake kruvikeerajaga kruvi, mis hoiab kinni akupesa, kellaosutile vastupidises suunas 
ja hoidke kaant üleval. 

3) Pange NiMH aku akupesasse, asetades akuklemmid alumiste laadimiskontaktidega 
kokku. Veenduge, et järgite aku peal kirjas olevaid juhiseid. Aku valesti ühendamine 
muudab seadme kasutamise võimatuks. 

4) Enne akupesa kaane raadio peale tagasipanemist kontrollige kummist isoleerkihti 
akupesa ümber ja aku linti. Veenduge, et isoleerkiht on heas seisukorras ja selle all ei 
ole midagi, mis sinna ei kuulu. 



5) Asetage akupesa kaas tagasi akupesa peale. Keerake kruvid tugevalt kinni. 

RAADIO AKUTASEME NÄIDIK JA AKU TÜHJENEMISE MÄRGUANNE 

Raadiol on olemas akutaseme mõõdik, mis indikeerib seda, kui täis aku on. Kui aku hakkab 
tühjenema, siis vilgub akutaseme mõõdiku ikoon ja ekraanile ilmub 30 sekundi järel BATT. 
Laadige NiMH aku koheselt uuesti täis. 

Hoiatus! Vältimaks isikuvigastuse või esemelise kahju tekkimist tulekahju või elektrišoki 
tagajärjel, kasutage ainult esemeid, mis on spetsiifiliselt selle toote juurde kuuluvad. 

RAADIO LAADIMINE 

Teie raadio juurde kuulub laadimisalus ja taaslaetav aku. Järgi neid instruktsioone selleks, 
et raadio laadimisaluse abil uuesti täis laadida. 

Veendu, et raadio on VÄLJA lülitatud, enne kui asetad selle laadimisalusele. 

Laadimisaluse kasutamine: 

1) Ühenda adapteri pistik 9V laadimisaluse otsa külge ja ühenda teine ots 
alalisvoolupistiku külge. 

2) Aseta laadimisalus lauale ja pane raadio laadimisaluse peale nii, et klaviatuur on 
laadimisaluses eespidises asendis. 

3) Veendu, et LED-ekraan valgustub. Lae akut 16 tundi ja peale laadimist eemalda raadio 
laadimisaluselt. 

Pane tähele: 

• Laadimisele kuluv aeg võib varieeruda sõltuvalt sellest, kui palju on akul kasutusaega 
järel. 

• Kiireima laadimise jaoks lülita raadio enne laadimist välja. 

Hoiatus! 

• Laadimisalus ei ole veekindel. Laadimisaluse vette kukkudes eemalda see enne veest 
välja tõstmist vooluvõrgust. Lase alusel täielikult ära kuivada enne kui selle taas 
vooluvõrku ühendad. 

• Juhul kui Teie raadio on räpane või märg, eemaldage oma raadiolt mustus või raputa 
vesi välja enne kui oma raadio laadimisalusele paned. 

RAADIO KASUTAMINE 

Saamaks oma raadiost kätte parim, loe enne oma seadme kasutamist seda kiirjuhendit. 

Raadio sisselülitamine ja helivõimsuse muutmine: 

1) Vajuta ja hoia all sisse-/ väljalülitamisnuppu, et raadio SISSE lülitada. 

2) Helitaseme muutmiseks kasutamiseks kasuta helitaseme reguleerimisnupu nooli, et 
helivõimsust kas suurendada või vähendada ja peale seda vajuta ENTER või 
klahvilukustusnuppu. 

3) Vajuta ja hoia all sisse-/ väljalülitamisnuppu, et raadio VÄLJA lülitada. 

Kanali valimine 



Teie raadiol on 8 kanalit ja 121 privaatsuskoodi, mida saab teineteisega rääkimisel 
kasutada. Rääkimaks kellegagi, peavad mõlemad raadiod kasutama sama kanalit ja 
privaatsuskoodi. 

Kanali valimiseks: 

Kanali valimise režiimi minemiseks vajuta kanalivahetusnuppu ja soovitud kanali valimiseks 
liigu kas üles või alla, kasutades vastavat noolt. Valiku kinnitamiseks vajuta kas ENTER või 
kasuta klahvilukustusnuppu. 

• Kanali pidevaks vahetamiseks, vajuta kanalivahetusnuppu ning seejärel vajuta seda 
uuesti korduvalt ja hoia seda all enam kui üheks sekundiks. 

GRUPIREŽIIMI MINEK 

Kasutamaks grupirežiimi, tuleb oma raadios paari sätet oma raadio kaudu muuta. 

• Sea raadio grupirežiimi 

• Vali grupikood 

• Vali seadme number 

• Vali ,,hüüdnimi’’ 

Raadio grupirežiimi viimine 

Raadio grupirežiimi viimiseks, mis võimaldab otsehelistamist, automaatset kanalivahetust 
ja kõigile helistamist, vajuta ja hoia all TONE/GROUP kaheks sekundiks. Raadio kuvab 
ekraanil GRP ja grupikoodi. 

Pane tähele: Grupirežiimis pole võimalik teistest raadiotest edastusi vastu võtta kui need 
raadiod pole seatud samale kanalile ja ei kasuta sama grupikoodi. 

Grupikoodi valimine 

Vali oma raadiogrupile grupikood vahemikust 0-121. Kõik grupi liikmed peavad omale 
valima sama koodi selleks, et omavahel suhelda. 

1) Vajuta TONE/GROUP grupirežiimis. Kanalivalimisnupu abil vali grupi number. 

2) Vajuta ENTER või klahvilukustusnuppu või TONE/GROUP naasmaks tavaliste tegevuste 
juurde. 

Seadme numbri valimine 

Iga gruppi kuuluv raadio peab omale valima unikaalse seadme numbri vahemikust 1-16. 

1) Vajuta MENU/Advance menüüs kuni ilmub UNIT, siis vajuta ENTER või 
klahvilukustusnuppu. Sellel hetkel vilgub praegune seadme number. 

2) Kasuta kanalivalimisnuppu selleks, et valida soovipärane seadme number. 

3) Vajuta ENTER või klahvilukustusnuppu selleks, et liikuda edasi. 

Hüüdnime valimine 

Teie hüüdnimi ilmub teiste seadmete ekraanidele, kui helistate kõigile või teete otsekõne. 
See nimi ilmub teiste seadmete ekraanile ka siis, kui keegi teine soovib Teile teha 
otsekõne. Ilma hüüdnime valimata ilmub ekraanile seadme number. 

1) Vajuta MENU. Liigu menüü kaudu edasi, kuni ilmub UNIT, siis vajuta ENTER või 
klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub pragune seadme number, siis vajuta ENTER või 



klahvilukustusnuppu. Raadio kuvab n _ _ _ _ (või Teie praeguse hüüdnime), hüüdnime 
esitäht vilgub. 

2) Tähe valimiseks kasutage kanalivalimisnuppu, liikumaks järgmise tähe juurde, vajutage 
ENTER või klahvilukustusnuppu, kuni Teie hüüdnimi on sisestatud. 

3) Vajutage MENU selleks, et oma seadistus kinnitada ja menüüst väljuda. 

Grupirežiimi kasutamine 

Grupirežiim võimaldab teha teistele gruppi kuulujatele otsekõnesid ilma, et teised 
grupiliikmed saaksid selle kohta teada, see võimaldab ka ainult ühe raadio kaudu mugavalt 
kõik raadiod liigutada teisele kanalile. Enne grupirežiimi kasutamist järgige ,,Grupirežiimi 
mineku’’ instruktsioone iga raadio puhul, mis gruppi kuulub. Seejärel laske kõigil raadiotel 
helistada korra kõigile selleks, et jäädvustada seadme number ja kõigi hüüdnimed 
(vaadake ,,Otsekõne tegemine’’). 

Otsekõne tegemine 

Otsekõne võimaldab Teil helistada kõigile oma grupi liikmetele üheaegselt või helistada 
ainult ühele gruppi kuuluvale inimesele, ilma et keegi teine saaks sellest grupis teada. See 
on nagu ,,kiirvalimine’’, mis ühendab Teid koheselt inimese(-te-)ga, kellega rääkida 
soovite. 

Helistamaks kõigile gruppi kuulujatele, vajutage CALL, olles grupirežiimis. Raadio ekraanil 
vilgub ALL. Seejärel vajutage CALL või ENTER või klahvilukustusnuppu. Kõik Teie gruppi 
kuuluvad inimesed saavad kolme sekundi jooksul helisignaali. Helisignaali möödudes saate 
alustada vestlust. 

Pane tähele: Tehes otsekõnet kõigile, saadab raadio välja Teie hüüdnime või seadme 
numbri ning see ilmub kõigi gruppi kuulujate helistamisnimekirja. 

Helistamaks ainult ühte gruppi kuuluvale inimesele, ilma, et teised teaksid, vajutage 
grupirežiimis olles, CALL. Seejärel kasutage kanalivalimisnuppu, et valida inimene, kellele 
helistada soovite ja vajutage CALL või ENTER või klahvilukustusnuppu. Teie raadio annab 
kolm sekundit tooni, kuni see saadab kõne välja. Kui valitud inimene vastab, siis algab 
vestlus. Igal ajahetkel on võimalik helitoonid välja lülitada, vajutades PTT. 

Vestlus Teie ja teise isiku vahel on privaatne kuni 15 sekundit pärast kõne lõppu. Seejärel 
väljub raadio automaatselt privaatrežiimist. 

Kanalite automaatne vahetamine 

Kanalite automaatne vahetamine võimaldab lihtsasti vahetada korraga kõigi gruppi 
kuuluvate isikute kanalit. Te võite soovida seda teha, kui tunnete, et Teie praegusel kanalil 
on palju interferentsi. 

Kanalite automaatse vahetamise alustamiseks, vajutage ükskõik millisel gruppi kuuluval 
raadiol MENU. Liikuge läbi menüü kuni ekraanile ilmub CHCX, vajutage ENTER või 
klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub praegune kanal. Kasutage kanalivahetusnuppu selleks, 
et valida soovitav kanal. Te saate kontrollida, kas valitud kanal on vaba. Seejärel vajutage 
CALL või ENTER või klahvilukustusnuppu. 

Teie raadio annab helisignaali 10 sekundit, sellel ajal, kui raadio saadab välja kanali 
vahetamise signaali. Kui raadio saab signaali kätte, siis see annab signaali ühe korra ja 
seejärel vahetab uuele kanalile. 

Selleks, et veenduda, kas kõik raadiod on uuel kanalil, soovitame: 



• Veenduda, et olete avatud keskkonnas, kus raadio on parima ulatusega. 

• Optimeerida raadio ulatust kanalivahetuse ajal, tõstes raadio oma pea kohale, et tõsta 
see võimalikult suurele kõrgusele. 

• Viia uuel kanalil läbi ,,loendus’’, et veenduda, et kõik on uuel kanalil. Kui keegi jäi 
maha, siis naase eelmisele kanalile ja saada signaal uuesti välja. 

RAADIO KASUTAMINE STANDARDREŽIIMIS 

Kasutage raadiot standardrežiimis (mitte grupirežiimis) siis, kui Te peate suhtlema 
raadiotega, millel pole grupirežiimi kasutamise võimalust. 

Privaatsuskoodi valimine 

Te võite valida privaatsuskoodi vahemikus 0-121 igale kanalile. oFF (väljas) indikeerib, et 
privaatsuskoodi ei ole valitud ja Teie raadio saab võtta signaali vastu hoolimata signaali 
väljastava raadio koodiseadetest. 

1) Vajutage TONE/GROUP. Privaatsuskoodi indikaator vilgub. 

2) Vajutage kanalivalimisnuppu koodi suurendamiseks või vähendamiseks. On võimalik 
valida ka oFF. 

3) Vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu või TONE/GROUP naasmaks tavalise 
tegutsemise juurde. 

Pane tähele: Ainult toonid 1-38 on raadiotootjate üleselt standardsed. Teised seaded 
võivad raadiotootjati erineda. Kontrolli kindlate toonide eripärasid, mida seadistamisel 
kasutatakse. 

Kanalite skaneerimine 

Teie raadiol on kanalite skaneerimise võimalus, mis võimaldab lihtsasti skaneerida kõiki 8 
kanalit. Aktiivse kanali tuvastamisel teeb raadio sellel kanalil pausi, kuni kanal on puhas. 
Seejärel, pärast kahesekundilist viivitust, naaseb raadio skaneerimise juurde. Vajutades 
PTT skaneerimise ajal, skaneerimine peatub valitud kanalil ja on võimalik saata sellel 
kanalil välja signaal. 

Kanalite skaneerimise käivitamiseks: 

Vajuage MENU. Raadio kuvab SCAN, seejärel vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. 
Kanali number vahetub sellal, kui raadio liigub kiirelt läbi kanalite. 

Kanalite skaneerimise välja lülitamiseks: 

Vajutage MENU, PTT või CALL. 

Raadios rääkimine 

Rääkimaks teistega raadio teel: 

1) Vajutage ja hoidke all PTT ja rääkige selgelt, normaalse häälega, 5-10 cm kaugusel 
mikrofonist. Sellal, kui Te edastate signaali, kuvatakse sõltuvalt kanalist TX. Vältimaks 
oma edastuse esimese osa kadumist, tehke väike paus peale PTT vajutamist ja enne 
rääkima hakkamist. 

2) Rääkimise lõpetamisel vabastage PTT. Seejärel on Teil võimalik vastu võtta 
sissetulevaid kõnesid. Signaali vastu võttes ilmub ekraanile RX. 



Pane tähele: Vajutades PTT ilmub ekraanile TX. Kui PTT vajutatakse jätkuvalt, siis 1 
minuti jooksul pärast PTT vajutamise algust katkestatakse edastamine ja kuulete signaali 
aegumise helisignaali. 

Jälgimisrežiim 

Teie raadio võimaldab kuulata nõrku signaale oma kuulataval kanalil kõigest 
nupuvajutusega. 

Jälgimisrežiimi sisse lülitamiseks: 

• Lühikeseks kuulamiseks vajutage MON. Ekraanile ilmub MON ja vilgub RX. 

• Pidevaks kuulamiseks, vajutage ja hoidke MON all kaheks sekundiks kuni kõlab kaks 
piiksu. Vastuvõtja võrk jääb samaks, seega kuulete nii müra kui nõrku signaale. 

Jälgimisrežiimist lahkumiseks: 

Vajutage MON, et naasta eelmisesse režiimi. MON ja RX kaovad. 

Tavalises menüüs navigeerimine 

Pääsemaks ligi raadio täiendavatele seadetele, on raadiol olemas menüü-funktsioon 
(Menu). Kasutamaks automaatset kanalivahetust, tuleb raadio viia grupirežiimi. 

  

1) Menüüle ligi pääsemiseks, vajutage MENU. 

2) Edasised MENU klahvi vajutamised viivad Teid menüüs edasi. Pärast viimast menüü osa, 
väljub raadio tagasi eelmisesse režiimi. 

3) Teised võimalused menüüst väljumiseks: 

a. Vajutage PTT, MON, CALL või TONE/GROUP. 

b. Oodake 10 sekundit kuni raadio väljub automaatselt eelmisesse režiimi. 

Seadme viimine vaiksesse režiimi 

Lülitades sisse vaikne režiim, vaigistatakse kõik sisse tulevad kõned. Raadio ekraani 
taustvalgustus, kanali indikaator vilguvad ja SLNT ning CALL teavitavad Teid sellest, et on 
sissetulev kõne. Kõnele 15 sekundi jooksul mitte vastates kustub ka taustvalgustus. Raadio 
vibreerib ka selleks, et meenutada Teile, et Teil on vastamata kõne. Vaikne režiim 
lülitatakse välja 15 sekundiks kui Te edastate või võtate signaali vastu või vajutate ükskõik 
millist teist nuppu. 

Vaikse režiimi sisse lülitamiseks: 

1) Sisenege menüüsse. Liikuge läbi menüü kuni ekraanile ilmub SLNT, seejärel 
vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade vilgub ekraanil. 

2) Vajutage kanalivalimisnupu ülemist nooleklahvi, et lülitada ekraan sisse, seejärel 
vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. 

Pane tähele: Vältimaks ebasoovitavaid vaikseid signaale, ole kindel ka selles, et kasutad 
vaikses režiimis olles privaatsuskoodi või grupikoodi. 



Vastuvõetavat häält on võimalik kuulda kanaleid skaneerides, aktiivne kanal tuvastatakse 
isegi vaikses režiimis olles. 

Vastuvõtmata kõnede märguanded 

Saades kõne vaikses režiimis ja sellele mitte vastates, lülitab raadio sisse vastuvõtmata 
kõne ikooni. Kasutades grupirežiimi näitab raadio ka seda, kellelt see vastuvõtmata kõne 
pärit on. 

Raadio tuletab lisaks sellele vastuvõtmata kõnet meelde ka seekaudu, et vibreerib kolme 
minuti jooksul iga minut pärast kõnet. 

Helitooni edastamine 

Teie raadio on varustatud 10 valitava kõnetooniga, mida edastatakse siis, kui vajutate CALL 
tavarežiimis. Valitud toon kõlab ka siis, kui keegi teeb Teile otsekõne. 

Helitooni valimiseks: 

1) Sisenege menüüsse ja liikuge selles edasi, kuni ekraanile ilmub CALL, seejärel 
vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub kehtiva helitooni number 
(1-10). 

2) Kasutades kanalivahetusnuppu valige soovitava helitooni number. Iga tooni on 
võimalik kõlari kaudu kuulda. 

Valitud helitooni edastamiseks vajutage CALL. Valitud tooni edastatakse fikseeritud 
ajaperioodi jooksul. Helitoon on katkestatud siis, kui vajutate PTT. 

Arusaamispiiks 

Arusaamispiiks on helisignaal, mis saadetakse välja selleks, et teavitada edastuse 
lõppemisest (Roger-piiks). Seda helisignaali kuuleb kõlari kaudu siis, kui nii piiksutoon kui 
arusaamispiiks on sisse lülitatud. Kui arusaamispiiks on sisse lülitatud, kuid piiksutoon on 
välja lülitatud, siis kuuleb piiksu ainult vastuvõtja. 

Arusaamispiiksu seadete muutmiseks sisenege menüüsse. Liikuge läbi menüü, kuni 
ekraanile ilmub RGR, seejärel vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade 
vilgub ekraanil. 

Arusaamispiiksu VÄLJA lülitamiseks: 

Vajutage kanalivalimisnupu alumist klahvi, et kuvataks oF, seejärel vajutage ENTER või 
klahvilukustusnuppu. 

Arusaamispiiksu SISSE lülitamiseks: 

Vajutagekanalivalimisnupu ülemist klahvi, et kuvataks on, seejärel vajutage ENTER või 
klahvilukustusnuppu. 

Heli muutmine (piiksutoon) 

Teie raadio saadab iga kord välja piiksu, kui vajutate nuppu (välja arvatud PTT). 

Heli muutmiseks liikuge menüüsse. Liikuge menüüs kuni ekraanile ilmub TONE, seejärel 
vajutage ENTER või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade vilgub ekraanil. 

Piiksu VÄLJA lülitamiseks: 

Vajutage kanalivalimisnupu alumist klahvi, et kuvataks oF, seejärel vajutage ENTER või 
klahvilukustusnuppu. 



Piiksu SISSE lülitamiseks: 

Vajutage kanalivalimisnupu ülemist klahvi, et kuvataks on, seejärel vajutage ENTER või 
klahvilukustusnuppu. 

Klahvide lukustamine 

Vajutage ja hoidke all ENTER või klahvilukustusnuppu kuni ekraanile ilmub LOCK. 

Klahvide kasutamiseks vajutage ja hoidke all ENTER või kalhvilukustusnuppu. 

Pane tähele: 

• Olles lukustanud klaviatuuri, on ikka võimalik kasutada raadiot signaalide vastu 
võtmiseks, kasutada CALL tavarežiimis, muuta helitugevust, kasutada PTT, MON ja 
sisse-/ väljalülitamisnuppu raadio sisse või välja lülitamiseks. 

• Raadio säilitab klaviatuuri lukustusseade isegi siis, kui raadiot sisse või välja lülitada. 

Automaatne aku säilitamine 

Raadiol on unikaalne vooluvõrk, mis on disainitud eesmärgiga drastiliselt suurendada aku 
kestvust. Edastuste ja sissetulevate kõnede puudumisel kolme sekundi jooksul, läheb 
raadio akusäilitusrežiimi. Raadio on selles režiimis olles ikka võimeline edastusi vastu 
võtma. 

LCD-taustvalgustus 

LCD-taustvalgustus lülitub sisse kui mõnda klahvi (peale PTT) vajutatakse. LCD-valgustus 
püsib sees kuni 10 sekundit. 

SPETSIFIKATSIOON 

Kanalid 

Alamkoodid 

Opereerimissagedus 

Vooluallikas 

Tegevusraadius 

Aku eluiga 

8 kanalit 

38 kuuldavat alamtooni 

83 DCS-koodi 

446,00625 – 446, 09375 MHz 

NiMH aku 

Kuni 10 km 

Tavaliselt 16 tundi – NiMH 

Aku (5/5/90 töötsükkel) 

Sagedustabel 
Kanal Sagedus [MHz] Kanal Sagedus [MHz] 

1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 

CTCSS tabel (Hz) 
Kood Sagedus Kood Sagedus 

oFF OFF 20 131.8

1 67.0 21 136.5

2 71.9 22 141.3

3 74.4 23 146.2

4 77.0 24 151.4

5 79.7 25 156.7



DCS-koodi nimekiri 

VASTAVUSDEKLARATSIOON 

See varustus vastab Euroopa R&TTE direktiivile. 

Kogu vastavusdeklaratsiooniga on võimalik tutvuda veebilehel www.avera.eu, kust on 
võimalik deklaratsioon alla laadida. 

6 82.5 26 162.2

7 85.4 27 167.9

8 88.5 28 173.8

9 91.5 29 179.9

10 94.8 30 186.2

11 97.4 31 192.8

12 100.0 32 203.5

13 103.5 33 210.7

14 107.2 34 218.1

15 110.9 35 225.7

16 114.8 36 233.6

17 118.8 37 241.8

18 123.0 38 250.3

19 127.3

Ko
od 

Kaheksan
d-kood

Kood 
Nr.

Kaheksan
d-kood

Kood 
Nr.

Kaheksan
d-kood

39 023 67 174 95 445

40 025 68 205 96 464

41 026 69 223 97 465

42 031 70 226 98 466

43 032 71 243 99 503

44 043 72 244 100 506

45 047 73 245 101 516

46 051 74 251 102 532

47 054 75 261 103 546

48 065 76 263 104 565

49 071 77 265 105 606

50 072 78 271 106 612

51 073 79 306 107 624

52 074 80 311 108 627

53 114 81 315 109 631

54 115 82 331 110 632

55 116 83 343 111 654

56 125 84 346 112 662

57 131 85 351 113 664

58 132 86 364 114 703

59 134 87 365 115 712

60 143 88 371 116 723

61 152 89 411 117 731

62 155 90 412 118 732

63 156 91 413 119 734

64 162 92 423 120 743

65 165 93 431 121 754

66 172 94 432

http://www.avera.eu


Maaletooja ja garantiiteenindus: 

TehnoTurg-T Raadiosidekeskus OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN  12618 

Tel. 372 6 518 040 ; www.tehnoturg.ee 

1.Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TehnoTurg-T OÜ poolt tarbijale 

üleantud raadiosaatjate müügi-järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta. 

2. TehnoTurg-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta 

jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest 

tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TehnoTurg-T tasuta 

parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja 

komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate 

kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas. 

3. TehnoTurg-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel 

ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest 

tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TehnoTurg-T Saatjate tasulist remonti. 

4.Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TehnoTurg-T kontorisse Kadaka tee 

72a, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse 

tõrkuv sõlm töötavaga. 

5.Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja 

muudest seadustest tulenevad õigused. 


