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Entel HX446E
KÉZI URH RÁDIÓ
ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Általános információk
A HX446X megvásárlásával Ön egy kiváló minőségű kézi rádióhoz jutott, melynek csúcsminőségét az Entel jótállása
garantálja. Az Ön készüléke intenzív tesztek után hagyta el a gyárat, ami garantálja megbízható működését.
A készülék könnyen kezelhető, megbízható és elhanyagolható karbantartást igényel.
Ezen használati útmutató a készülék normál működését írja le. Mivel a működés, programozás útján megváltoztatható, ezért az
Ön rádiójának kezelése eltérhet a leírtaktól. Ebben az esetben forduljon a rádiórendszer üzemeltetőjéhez vagy Entel
dealeréhez.
Figyelmeztetés:
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható egységeket, így minden szervizfeladat elvégzéséhez kérje hivatalos
Entel szerviz segítségét!
Kezelőszervek és csatlakozási lehetőségek
Előlap:

1. Ki-, bekapcsoló és hangerő szabályzó gomb
2. Csatornaváltó gomb
A gombot eltekerve kiválasztható a kívánt csatorna.
3. PTT gomb
Adáskor a gombot tartsa folyamatosan nyomva és kb. 5 cm távolságról normál hangerővel beszéljen a készülék előlapja
felé. A gombot csak az adás ideje alatt tartsa benyomva. Adásra kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a csatorna ne
legyen foglalt (az üzemállapot jelző LED nem világít zölden vagy sárgán).
4. Programozható funkciógomb 1. Alapbeállítás: Tone / zajzár monitor ki-/bekapcsolás
5. Programozható funkciógomb 2. Alapbeállítás: VOX ki-/bekapcsolás rövid idejű megnyomás esetén. Hosszú idejű nyomva
tartáskor az előző funkció tiltásának ki-/bekapcsolása.
(VOX: Automatikus adásindítás aktiválás hangra. Dealer által programozható funkció. A készülék saját mikrofonjáról,
vagy erre alkalmas külső kezelővel használható. A VOX funkcióval nem szükséges az adásindító gomb megnyomása
adásra kapcsoláshoz.)
6. Programozható funkciógomb 3 és üzemállapot jelző LED. Alapbeállítás: Hosszú idejű nyomva tartáskor helyi vészjelzés
(Aktiváláskor a készülék hangos szirénázó hangot ad. Kikapcsolás a készülék kikapcsolásával.)
Pirosan világít: A készülék adáson van
Pirosan villog: Akkumulátor töltés szükséges
Zölden világít: Vétel jelzés
Sárgán világít: Nem érvényes jel vétele - a csatorna foglalt
Sárgán villog: Csatorna scan funkció be van kapcsolva. (Dealer által programozható funkció. Működtetéséhez kérje dealere
segítségét.)

Külső Mikrofon/Hallgató csatlakozó
A külső mikrofon és hallgató csatlakozására szolgáló csatlakozó. Külső kezelő használata esetén a belső mikrofon és
hallgató nem engedélyezett, de a PTT indítása lehetséges a rádióról, ill. a külső kezelőről is.
Külső kezelőegység csatlakoztatásához távolítsa el a csatlakozót takaró fedlapot, melyet rögzítő csavar tart a mellékelt ábra
szerint.

Övcsipesz
Felszerelés: Felülről tolja az övcsipeszt a tartó sínbe a rögzítő bepattanásáig. (1. ábra)
Leszerelés: Az övcsipesz mögötti kis rögzítő fület húzza el az akkumulátortól („a”), majd tolja az övcsipeszt felfelé („b”). (2.
ábra)

Akkumulátorral kapcsolatos információk
Az akkumulátor a készülék hátoldalán foglal helyet.
Felszereléshez tartsa a készüléket a kezében előlapjával lefelé, helyezze az akkumulátor alján a rögzítő körmöket a
készülékház alján látható lyukakba, majd nyomja rá az akkumulátort a készülék hátlapjára, míg a rögzítő bepattan. (1. ábra)
Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor két oldalán található gombot húzza le és
távolítsa el az akkumulátort a készülék hátlapjáról. (2. ábra)
Ha az akkumulátor lemerül, azt az üzemállapot jelző LED piros villogása jelzi.

