
TLKR T40 
Kasutusjuhend 
 
Toote ohutus ja kaasaskantava kahesuunalise raadio 
raadiosageduse mõju. 
 
 
 
Tähelepanu! 

Enne seadme kasutamist lugege teavet ja ohutusteavet raadiosageduste mõju 
kohta ning veenduge, et seade vastab piirangutele. 

 

Pakendi sisu 
 TLKR T40 Raadio* (2 seadet) 

 Vööklamber (2 tk) 

 TLKR T40 kasutusjuhend 
 

 

Raadio juhtseadised 
 
 

Antenn 
 
 

 
Kõne nupp 

 
 
 

PTT nupp  

Helitugevus/Kanal nupud 
Menüü/toide nupp  

 
 
 
Kõlar  

Mikrofon 

 
 
  



Ekraan 
 
Raadio ettevalmistamine 
 

1. Helitugevuse näidik 
2. Edastuse/vastuvõtu näidik 
3. Klahviluku näidik 
4. Skaneerimise näidik 
5. Aku oleku näit 
6. Kanali näidik 

Patareide paigaldamine 
1. Veenduge, et raadio on väljalülitatud (OFF) 
2. Patareisahtli kaane eemaldamiseks vajutage sakile sahtli allosas. Eemaldage kate. 

Paigaldage 3 AAA patareid patareisahtlisse. 
3. Sulgege patareisahtel. 

Patarei taseme ja tühja patarei hoiatus 
Näitab, et akud on täielikult laetud. 

Vilgub, kui patareid on tühjad; vahetage viivitamatult patareid. 

 

Põhilised raadiotoimingud 
Enne seadme kasutamist lugege juhend täielikult läbi. 

Raadio sisse/välja lülitamine. 
Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke MENU/  nuppu  

Helitugevuse häälestamine 
Häälestage helitugevus vajutades  ja  nuppe. 

Heli seadistamine (klahvitoonid) 
Iga nupuvajutusega kaasneb piiks (välja arvatud PTT ja nupp). 
Heli väljalülitamiseks vajutage ja hoidke  nuppu kui raadio on sisselülitatud. 
Klahvitoonide sisselülitamiseks lülitage raadio välja ning seejärel uuesti sisse  nuppu 
vajutamata. 

Kanali valik 
Kellegagi rääkimiseks peavad mõlemad raadiod olema seatud samale kanalile ja 
alamkoodile. 
Kanali valimiseks: 
1. Menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/  nuppu. 
2.  või  soovitud kanali valimiseks. 
3. Vajutage kinnitamiseks nupule PTT. 

Raadioga rääkimine 
1. Hoidke raadiot 5 - 8 cm kaugusel suust. 

2. Vajutage ja hoidke rääkimise ajal PTT nuppu. Ekraanile ilmub . 
3. Vabastage PTT nupp. Nüüd saate vastu võtta sissetuleva kõne. Sellisel juhul ilmub 

ekraanile . Vastamiseks korrake sammu 1. 

Märkus: Kui pidev edastus kestab 60 sek, edastab raadio TX lõpuaja ja ikoon 
vilgub. Raadio lõpetab edastamise. 
 



Juhtimine läbi menüü. 
1. Režiimi menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/  nuppu. 
2. Lisavajutused MENU/  nupule viib teid läbi menüü. 
3. Menüü funktsioonist väljumiseks tegutsege järgmiselt: 

a. Vajutage ja hoidke MENU/  nuppu. 
b. Vajutage PTT nuppu. 
c. Oodake 10 sek, kuni seade läheb automaatselt „Normal (Normaalne) režiimi. 

 

Raadio omadused 

Helinad 
Raadiol on helin. 

Helina edastamiseks vajutage  nuppu. 

Kanali skaneerimise režiim 
Võimaldab teie raadiol tuvastada aktiivseid kanaleid. Kui aktiivsus on tuvastatud, jääb 
raadio sellele kanalile (2 sekundiks). Kanali edastamiseks vajutades PTT nuppu. Kui 
antud kanali aktiivsus lõpeb, jätkab raadio uute kanalite skaneerimist. 
Kanali skaneerimise sisselülitamiseks: 
1. Menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/  nuppu. Liikuge edasi, kuni   hakkab 

vilkuma. 

2. kanali skaneerimise sisselülitamiseks. 
MENU/  või PTT skaneerimise režiimi väljalülitamiseks. 

Klahvilukk 

Vajutage ja hoidke  kuni  ilmub klaviatuuri lukustamiseks. 

Vajutage ja hoidke  kuni kustub ja klaviatuur vabaneb. 

Jälgimisrežiim 
Võimaldab kasutusel olevast kanalist kuulata nõrku signaale. 
Jälgimisrežiimi sisselülitamiseks: 
1. Menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/  nuppu. Liikuge läbi menüü kuni ikoon 

 vilgub. 

2. Pidevaks kuulamiseks vajutage  nuppu. Ikoon  jätkab vilkumist. 
Jälgimisrežiimi väljalülitamiseks: 

Vajutage MENU/  nuppu tavarežiimile naasmiseks. Ikoon  lõpetab vilkumise. 

Teate vastuvõtmise piiks 
See heli näitab PTT edastuse lõppu. Seda võite kuulda läbi kõlari kui klahvitoon on 
sisselülitatud. Kui klahvitoon on väljalülitatud, siis seda ei kuule. Kui raadio on 
sisselülitatud, vajutage ja hoidke  nuppu vastuvõtutooni sisselülitamiseks. Korrake 
sammu vastuvõtu vastuvõtutooni väljalülitamiseks. 

Automaatne voolusäästurežiim. 
Patareide kestvuse pikendamiseks on seadmel Power Save säästurežiim kui edastust ei 
ole toimunud 3 sekundi jooksul. Selles režiimis saate vastu võtta edastuse. 

Tehnilised andmed 
Kanalid 8 PMR 
Sagedus 446.00625 - 446.09375 MHz 
Toiteallikas 3 AAA patareid 
Raadius Kuni 4km* 
Patareide kestvus 16 h (tavakasutuse juures) 
*Raadius sõltub keskkonnast ja/või maastikust. 



Sageduste tabel 
Kanali sagedus (MHz)  Kanali sagedus (MHz) 
1 446.0062 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 

Garantii 
Volitatud Motorola maaletooja või edasimüüja, kellelt Motorola kahesuunalise raadio 
ja/või originaaltarvikud ostsite, vastutab garantiinõuete ja/või garantiihoolduse eest. 
Kaebuste korral viige seade tagasi maaletoojale või edasimüüjale. Ärge saatke seadet 
Motorolasse.  
Garantiiremondi soovi korral tuleb esitada ostukviitung või vastav ostu tõendav dokument 
kus on kirjas ostukuupäev. Raadiol peab olema selgelt seerianumber. Garantii ei 
rakendu kui seadme tüüpi või seerianumbrit on muudetud, kustutatud, eemaldatud või 
tehtud ebaseaduslikult. 

Mida garantii ei kata. 
Defektid või kahjustused, mis on põhjustatud seadme mitte-tavapärasest ja 
reeglitevastasest käsitsemisest või juhendi juhiste eiramisest. 
Defektid või kahjustused mis on tekkinud seadme valesti kasutamisest, õnnetusest või 
hooletusest. 
Kahjustused mis on tekkinud ebaõigest katsetamsest, 
käsitsemisest, hooldusest, häälestusest vm muudatustest. 
Antenni purunemine või kahjustused, kui see ei ole otseselt põhjustatud 
materjalidefektist. 
Toote lahtivõtmine või parandamine sellisel viisil, et see mõjutab seadme tööd või ei 
võimalda seadme adekvaatset uurimist ning testimist garantiinõude tõendamiseks.  
Tegevusraadiuse vead ja kahjustused. 
Niiskusest, vedelikust või pritsmetest tulenevad vead ja kahjustused. 
Kõik plastikpinnad ja korpuse välispinna kriimustused, mis on tekkinud seadme 
normaalsest kasutamisest. 
Perioodilisel hooldusel ja remondil või normaalsel kasutamisel kulunud osade 
vahetamine. 


