
 

 

RAADIOSAATJATE KOMPLEKT 

 WLTK0800 

 KASUTUSJUHEND 
TEHNILINE TEAVE 

Maksimaalne signaali ulatus kuni 8 km 

(olenevalt maastikust, ehitistest ja 

tingimustest)  

Kanaleid: 8 

Automaatne kanaliotsing  

Töösagedus 446 MHz 

Ülekandevõimsus ≤ 0.5 W 

CTCSS koodid (eraldi sidepidamiseks): 

38 

VOX: 3 tasemel 

Sisseehitatud taskulamp 

Nuppude lukustamine 

Maksimaalne töötamisaeg pideval 

kasutamisel 2.5 tundi 

Maksimaalne valmisolekurežiim: 24 

tundi 

Ekraani värv roheline 

Patareide jääklaetuse astme näidik 

Automaatne patareisääst 

Ühendused: 2,5 mm pesa, micro USB 

Toide patareidega 2 x 3 AAA tüüpi patareid /akupatareid (ei ole komplektis) 

 

SEADME OSAD 

1. Sisse-

/väljalülitusnupp 

Vajutage nuppu ja hoidke 3 sekundi vältel vajutatuna, seadme sisse või välja 

lülitamiseks. Kostab helisignaal. 

2. Menüünupp Vajutage nupule 1 kord, et valida kanalit. 

Vajutage nupule 2 korda, et valida CTCSS koodi. 

Vajutage nupule 3 korda, et valida VOX seadistus. 

Vajutage nupule 4 korda, et valida helinatoon. 

Vajutage nupule 5 korda, et valida teate lõpusignaal (roger beep). 

Vajutage nuppu ja hoidke 3 sekundi vältel vajutatuna, kui soovite 

raadiosaatja nuppe lukustada või lahti lukustada. 

3. PTT/ kõnelemise 

nupp 

Helinatooni saatmiseks vajutage sellele nupule. Valitud kanalil kõlab 

kutsung. 

Menüürežiim: Nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta 
valmisolekurežiimile. 

4. Üles- nupp. 

SCAN nupp. 

Selle nupu vajutusel saab heli tugevamaks reguleerida. Ekraanil kuvatakse 

helitugevuse astet. 

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna, et otsida sidekanaleid. 

5. Alla- nupp. 

Jälgimisnupp. 

Selle nupu vajutustega reguleeritakse heli vaiksemaks. Ekraanil kuvatakse 

helitugevuse astet. 

Vajutage nupule ja hoidke 3 sekundi vältel vajutatuna, et jälgimine 

aktiveerida. Vabastage nupp valmisolekurežiimile naasmiseks. 



 

 

6. Ekraan Vajutage üht nuppudest (v.a menüünuppu), siis süttib ekraanivalgustus. 
Ekraan jääb valgustatuks 5 sekundiks. 

Otsingu märguanne: Kuvatakse siis, kui seade on signaali otsingurežiimil 

VOX indikaator: Kuvatakse siis, kui seade on VOX režiimil. 

Patarei oleku näit: Kui patareid / akupatareid hakkavad tühjenema, vilgub 

patarei märk ja kostab helisignaal. Patareid tuleb vahetada, akupatareid 

laadida. 

Kanali näit: Ekraan kuvab valitud kanali numbrit. 

CTCSS märguanne: Ekraan kuvab valitud CTCSS koodi. 

RX/TX märguanne: Kuvatakse, kui raadiosaatja võtab vastu (RX) ja edastab 

(TX) raadiosignaale. 

7. Kõlar  

8. Mikrofon  

9. Antenn Raadiosaatja ja selle antenn peaks asetsema kasutaja näole mitte lähemal 

kui 5 cm. 

Antenn peab olema suunatud ülespoole. 

10. Valgusti Valgusti on käepärane lisatarvik, kui tekib vajadus saata valgussignaale. 

Vajutage nupule, et valgustus süttiks. Vabastage nupp, et valgustus kustuks. 11. Valgusti nupp 

12. USB pistikupesa 

 (Micro USB) 

Laetavate akude kasutamisel võib nende laadimiseks ühendada raadiosaatja 

porti USB juhtme ja laadida raadiosaatjat arvuti USB või toalaadija kaudu. 

Patarei sümbol ekraanil vilgub laadimise ajal. Soovitatav on raadiosaatja 
laadimise ajaks välja lülitada. Kui akud on laetud, lõpetab patarei sümbol 

ekraanil vilkumise. 

Märkus: Ärge kunagi laadige tavalisi patareisid!! 

13. Kõrvaklappide 

pistikupesa 

 (2,5 mm) 

HOIATUS: 

Liiga valju heli pikaajaline kuulamine (kõrvaklappidest) võib põhjustada 

ajutist või püsivat kuulmislangust. 

Ühendage sellesse pessa kõrvaklappide pistik. 

Kui kasutate peakomplekti kõnenuppu, siis kasutage kõnelemiseks ka 

peakomplekti mikrofoni. Ärge ühendage raadiosaatjaga mittesobivaid 

kõrvaklappe, sest need võivad seadet kahjustada. 

Vööklamber Vööklamber paikneb raadiosaatja tagaküljel. 

Vööklambri eemaldamiseks tuleb lapatsist kinni võtta ja libistada klambrit 

ülespoole. 
Kinnitamiseks libistage klamber hoidikusse ja kinnitage. 

Patareide / 
akupatareide 

õõnsus 

Patareide õõnsus on seadme tagaküljel. 
Eemaldage vööklamber. 

Avage patareiõõnsuse kate. 

Sisestage kolm patareid (tüüp AAA leelispatarei) seadme patareiõõnsusse. 

Kindlustage, et patareid asetatakse õõnsusse vastavalt +/- polaarsuse 

märgistusele. 

Sulgege patareikate. 

Pange tähele! Patareid ei kuulu seadme komplekti. 

Pange tähele! Kui seadet pikka aega ei kasutata, eemaldage patareid. 

 

Sidepidamine saatmise ja vastuvõtmise režiimis. 

Sisse lülitatuna on seade vastuvõtmise režiimis. 

Signaali saamisel sellele kanalile, millele raadiosaatja on häälestatud, antakse ekraanil vastuvõtmise 

režiimist märku. Vajutades kõnelemisnuppu PTT, läheb seade üle signaali edastamise režiimile. 

Hoidke seadet püstises asendis, mikrofon asetsemas umbes 5 cm kaugusel suust. Hoides PTT nuppu 

vajutatuna, kõnelge mikrofoni sisse tavalise hääletugevusega. 



 

 

Jutu lõppedes laske PTT nupp lahti.  

Et raadiosaatjasse kõneldav jutt jõuaks vastuvõtjani, peab vastuvõttev raadiosaatja olema 

häälestatud samale kanalile. 

Pange tähele! Signaali leviulatus sõltub ümbruskonnast ja pinnavormidest (künkad, ehitised). 

Pange tähele! Seadmeid ei tohiks kasutada üksteisele lähemal kui 1,5 meetrit, muidu tekib 

interferents. 

 

Aktiivse raadiokanali otsimine. 

Vajutage ja hoidke üles-nuppu (4) kahe sekundi vältel vajutatuna, et otsida aktiivseid kanaleid. 

Ekraanil kuvatakse otsingu märguannet. Kanalite hulgast toimub otsing, alates ühest kuni 

kaheksandani. Leides aktiivse kanali, peatub otsing ning siis on võimalik seda kanalit kuulda. 

Ülekande lõppedes jätkub otsing automaatselt. 

Pange tähele! Nupu PTT vajutamisel leitud kanali kuulamise ajal jääb raadiosaatja sellesama kanali 

sidele. 

 

Kanalite vahetamine. 

Vajutage menüünuppu. Ekraanil vilgub kanali number, ühest kaheksani. 

Üles- või alla- nuppude (4, 5) vajutamisega saab kanalit vahetada. 

PTT nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta valmisolekurežiimile. 

Pange tähele! Kui ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajutata, naaseb raadiosaatja automaatselt 

valmisolekurežiimile. 

 

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) 

Seade töötab 8 eri kanalil. Kui ligiduses on liiga palju kasutajaid, siis võivad signaalid samal kanalil 

hakata üksteist segama. CTCSS funktsiooni kasutades edastatakse koos häälsignaaliga 

madalsageduslikku tooni (67-250 Hz). 

Vajutage menüünupule kahel korral. Hetkel kasutuses olev CTCSS kood vilgub ekraanil. 

Vajutage üles/alla nuppe (4,5), et valida erinevate CTCSS koodide vahel (38 koodi). 

PTT nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta valmisolekurežiimile. 

Pange tähele! Filtreerimise tulemusel ei ole need alamkanalid üleüldiselt kuuldavad ega sega 

kommunikatsiooni. 

 

VOX ehk käed-vaba režiim. 

VOX režiimis edastab seade signaali ilma kõnenuppu vajutamata ainuüksi kasutaja hääle või muu heli 

peale. VOX režiimi kasutamisel saab ka tavalisel viisil signaali edastada, selleks vajutage PTT nuppu. 

VOX režiimi aktiveerimiseks tuleb vajutada menüünupule kolmel korral. Hetkel kasutuses oleva VOX 

režiimi märguanne vilgub ekraanil. Ekraanil kuvatakse VOX märguannet. 

VOX tundlikkuse valimiseks vajutage üles-nuppu. 1= madal tundlikkus, 2= keskmine tundlikkus, 

3=suur tundlikkus. 

VOX režiimi tühistamiseks vajutage alla-nuppu (5), kuni ekraanil kuvatakse OFF. 

PTT nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta valmisolekurežiimile. 

Pange tähele! Ärge kasutage VOX režiimi, kui ümbruskond on väga mürarikas või tuuline. 

 

Helinatoonid 

Vajutage menüünupule neli korda. Ekraanil kuvatakse märguannet CA. 

Üles- ja alla-nupu vajutusega saab valida 10 erineva helinatooni vahel. 

PTT nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta valmisolekurežiimile. 

 



 

 

Edastuse lõpusignaali (nn roger beep) sisse ja välja lülitamine 

Vajutage menüünupule viis korda. Ekraanil kuvatakse märguannet RO. 

Vajutage üles-/alla nuppe (4,5), et edastuse lõpusignaali sisse või välja lülitada. 

PTT nupu vajutusel saab seadistusi kinnitada ja naasta valmisolekurežiimile. Kui nupp PTT edastuse 

lõppedes vabastatakse, annab raadiosaatja helisignaali, mis kinnitab edastuse lõppemist. 

 

Patareide säästmise funktsioon 

Kui seadet ei ole 6 sekundi vältel kasutatud, siirdub seade energiasäästu režiimile. Vastuvõtmist ega 

teadete saatmist see režiim ei sega. Tuvastanud sisstuleva signaali, läheb raadiosaatja uuesti 

valmisolekusse. 

 

Kanalite sagedused. 

Seade vastab kõigile raadioseadmeid puudutavatele kohustuslikele standarditele, kasutades PMR 446 

sagedusi. Selle raadiosaatja kasutamine võib erinevates kohtades (lennuliiklus jm) olla reguleeritud 

kohalike seaduste ja määrustega. Küsige rohkem infot kohalikelt omavalitsustelt. 

Ülekandevõimsus ≤ 0.5 W 

1. 446.00625 MHz 2. 446.01875 MHz 

3. 446.03125 MHz 4. 446.04375 MHz 

5. 446.05625 MHz 6. 446.06875 MHz 

7. 446.08125 MHz 8. 446.09375 MHz 

 

Erineeldumismäär (SAR) 

Maksimaalsed SAR väärtused: 0.327W/kg, FM 12.5KHz puhul. 

 

Ohutus 

• Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 

lugemiseks. 

• Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui juhendis olevaid ohutusjuhiseid 

eiratakse või kasutatakse seadet muuks otstarbeks peale juhendis ettenähtud 

kasutusotstarbe. 

• Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul 

otstarbel kui juhendis osutatul.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme 

parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse.  

• Seadet ei tohi mingil moel ümber ehitada. Pöörduge katkise seadme parandamiseks tootja 

poolt volitatud remondiettevõttesse. 

• Seade on ette nähtud vaid kuivades oludes kasutamiseks. Ärge kasutage seadet märgades 

tingimustes. 

• Seade on ette nähtud erakasutamiseks. Ärge kasutage seadet ärieesmärgil. 

• Ärge kasutage seadet kohtades, kus on kõrge niiskustase, näiteks vannitoad ja basseinid. 

• Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud 

anumate ligiduses. 

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike ainete ligiduses (pumbad, laevade põhjatekid, 

kütuselaod või kemikaalilaod). 

• Seade ei sobi äärmuslikes temperatuurides kasutamiseks (alla -20 C või üle +50 C kraadi). 

• Ärge kasutage seda raadiosaatjat lennukis ega meditsiiniasutuses (haiglad). 

• Vältimaks signaalisegamist, ärge kasutage seda raadiosaatjat muu raadioaparatuuri ligiduses. 



 

 

• Kui kasutate elektroonilist meditsiinilist implantaati, küsige enne raadiosaatja kasutamist nõu 

oma arstilt. 

• Vältimaks põletuste ohtu, ärge kasutage seadet, mille antenn on kahjustatud. 

• Hoidke seadet märjakssaamise ja tolmu eest. 

 

Patareidega seotud ohutus 

Kasutage seadmes vaid ettenähtud patareisid. Vanu ja uusi patareisid seadmes samaaegselt kasutada 

ei tohi. Samaaegselt ei tohi seadmes kasutada erinevat tüüpi ja eri tootjate patareisid. 

Patareide sisestamisel tuleb jälgida, et need pandaks seadmesse õiget pidi. 

Ärge lühistage patareide klemme, ärge avage patareisid. 

Patareid ei või saada märjaks. Patareid ei või asuda liiga kõrge temperatuuri mõjualas. 

Kui patareid on täiesti tühjenenud, siis võivad need lekkima hakata. Kahjustuste vältimiseks raadiole 

tuleb patareid seadmest eemaldada, kui seadet kaua ei kasutada. Patareivedeliku sattumisel nahale 

või riietele tuleb saastunud kohad kiiresti rohke veega loputada. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Hoiatus: enne puhastamist peab seade olema välja lülitatud.  

Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. Seadme 

sisemust ei ole vaja puhastada. 

Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadme välispinda 

puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage põhjalikult. 

 

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support 

Kontaktandmed: NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands 


