
Pradėkite arba sustabdykite oro bangos stebėjimą. Galite girdėti 
signalus, perduodamus radijos kanalo nustatymu.Jei nėra signalo, 
galite išgirsti statinį garsą.

Pradėkite arba sustabdykite oro bangos skanavimą. Racija 
nuskaito visus kanalus paeiliu. Kai aptinkamas signalas, girdite 
signalą per garsiakalbį ir racijos ekrane rodo aptikto signalo 
kanalą.

Norėdami pakeisti balsu valdomą perdavimą (VOX) nustatymą, 
pasirinkite OFF arba L1–L3. L3 yra jautriausias, naudokite jį tylioje 
aplinkoje.

Įjunkite arba išjunkite patvirtinimo toną. Patvirtinimo tonas yra 
pyptelėjimas tonas, kurį girdite atleidus PTT mygtuką. 

Naudokite + arba - mygtukus racijos kanalo keitimui. Paspauskite 
+ ir - vienu metu, kad atrakintumėte 9–16 kanalus.

Subtono keitimas

Keisti užrakto nustatymus

Pradėti arba nustoti siųsti kvietimo toną.

Didelis jautrumas, naudojamas ramioje aplinkoje. Švelniai kalbėti yra
pakankamai, kad suaktyvintų VOX/iVOX perdavimą.

Vidutinis jautrumas daugeliui aplinkų
Mažas jautrumas, naudojamas triukšmingoje aplinkoje. Turite šuktelti, kad
suaktyvinti VOX/iVOX transmisiją

 Prieš įdėdami akumuliatorių, atkreipkite dėmesį į poliškumą.
Įkraukite akumuliatorių naudodami stalinį įkroviklį arba USB. Įkrovimas yra
baigtas, kai nustoja mirksėti baterijos piktograma “racijos” ekrane. Įkrovimas
trunka iki 8 valandų

Meniu/Maitinimo

ir

PTT

“Easy Pairing”

 Paspauskite norėdami įeiti į meniu ir slinkti meniu ekrane.
Norėdami įjungti arba išjungti radijo stotelę, paspauskite ir palaikykite dvi sekundes.
Paspauskite norėdami reguliuoti garsumo lygį.
Paspauskite norėdami pakeisti nustatymus arba suaktyvinti veiksmą meniu ekrane.
Paspauskite ir palaikykite norėdami kalbėti, atleiskite, kad sustabdytumėte siuntimą.
Paspauskite norėdami išeiti iš meniu ekrano ir grįžti į pagrindinį ekraną.

Nukopijuokite kanalo ir kodo nustatymus iš “racijos” A į “racijos” B.
“Racija” B – laikykite nuspaudę mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą. “Racija” paruošta
būti suporuota. Keli “racijos” imtuvai gali būti susieti vienu metu.
“Racija” A – Laikykite nuspaudę mygtuką, kol išgirsite dvigubą pyptelėjimą. “Racija”
transliuoja kanalų ir kodų nustatymus, kad būtų galima susieti kitus “racijas”.

Norėdami įjungti arba išjungti “raciją”, laikykite nuspaudę maitinimo / meniu mygtuką, 
kol ekranas įsijungs arba išsijungs.

Norėdami įjungti ryšį, racijas nustatykite tuo pačiu kanalu ir subtonu su kitais racijomis.

 Kanalo nustatymas valdo radijo dažnį. Norėdami išvengti strigčių, pasirinkite kanalą, kurio nenaudoja 
 kiti jūsų vietovėje. Žr. lentelę 3 skyriuje „Skanavimas“.daugiau informacijos apie nenaudojamo kanalo
 pasirinkimą.
Turi sutapti siunčiančios ir priimančios radijos subtono nustatymas priimanti racija blokuoja gaunamą
signalą. Ši funkcija padeda nutildyti nepageidaujamus kitų racijų naudotojų balsus, perduodamus
jūsų kanalu.
Kai subtonas nustatytas į nulį, racija neblokuoja jokio signalo, kas yra priimama kanale siunčiama
į garsiakalbį. „Motorola Solutions“ rekomenduoja nustatyti subtoną į nulį, kai naudojate XT185/T72 
su radijo imtuvais, kurie nepalaiko subtono funkcijos. Išsamias instrukcijas rasite 3 skyriuje 
„Naršymas meniu puslapiuose“.kaip pakeisti nustatymus.

Kanalų ir subtonų nustatymus galima nukopijuoti iš vienos racijos į kelias racijas kartu su sparčiųjų 
klavišų funkcija, vadinama Easy Pairing. Žr. lentelę 1 skirsnyje,„Easy Pairing“ rasite nurodymus, 
kaip kopijuoti kanalo ir subtono nustatymus.


