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ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖУВАЧА КАНАЛІВ 
Ви можете встановити обмежувач каналів в позицію 2, 4, 6, 8, 10, 
12, або 14. Встановлення обмежувача каналів, запобігає 
випадковому вибору не існуючого (не запрограмованого) 
канала. 
• Вибір не існуючого канала, супроводжується подовженим 

звуковим тоном. 

1 Встановіть перемикач каналів на канал 1, потім витягніть 
вверх ручку перемикача каналів. 
• Якщо перемикач каналів знаходиться не на 

першому каналі, ручка може не встановитися 
коректно і неможливо буде переключити канал. 

2 Встановіть обмежувач каналів. 

3 Встановіть стрілку обмежувача каналів на найвищий 
канал трансивера. 

4 Встановіть ручку перемикача каналів на місце. 

ОБМЕЖУВАЧ КАНАЛІВ  

 СТРІЛКА 
 
 
 
 

 
ВСТАНОВЛЕННЯ АНТЕНИ 

Вкрутіть антену в роз’єм, що знаходиться 
зверху трансивера, утримуючи антену за 
основу і повертайте за годинниковою стрілкою 
до повного закручування. 

  
Примітка: 

◆ Не можна носити трансивер за допомогою 

антени, Ви можете зламати або пошкодити її. 

Не під’єднуйте до антенного роз’єму 

сторонніх предметів, окрім антени, яка 

постачається з трансивером. 

  

ПІДГОТОВКА 

АНТЕНА 
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ВСТАНОВЛЕННЯ/ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА 

Зарядіть акумулятор перед використанням, тому що він 
постачається незарядженим. 

 

 

 

 

 

1 Вирівняйте акумулятор з задньою 
частиною трансивера, потім натисніть 
одночасно на акумулятор і трансивер, 
поки фіксатор на трансивері не 
зафіксується. 

 
2 Для зняття акумулятора, підніміть 

запобіжну скобу знизу трансивера та 
натисніть на фіксатор під запобіжною 
скобою. 

 
 

 
3  Під час натискання фіксатора вийміть 

акумулятор з трансивера. 
 
 
 
 

ВСТАНОВЛЕННЯ СКОБИ КРІПЛЕННЯ 

Прикрутіть скобу до трансивера за 

допомогою двох гвинтів M3 x 8 мм, що 

постачаються у комплекті. 

 
 
 
 
 
 
 

СКОБА 
КРІПЛЕННЯ 

 

Не закорочуйте клеми акумулятора та не кидайте його в 
вогонь.  
Ніколи не намагайтеся розібрати акумулятор. 

!  

 

Якщо скоба не встановлена, місце 
встановлення скоби може нагріватися під час 
передачі 

!  
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГЛУШКИ ГАРНІТУРИ 

Встановіть заглушку на роз’єм для гарнітури, коли ви не 

використовуєте її. 

  
Примітка: 

◆ Щоб запобігти попаданню води в роз’єм для гарнітури, Ви повинні 

встановити заглушку, що постачається в комплекті, на цей роз’єм. 

  
 

   

1 Встановіть заглушку на роз’єм так, щоб фіксуючі 
вкладиші попали в канавки роз’єма. 

 

2 Утримуючи заглушку на місці, натисніть на 
заглушку у напрямку низу трансивера, доки вона 
не зафіксуються. 

 
 
 
 

• Щоб зняти заглушку, тримайте верхню частину заглушки 
пальцем, а з низу заглушки вставте плоску викрутку 2 мм або 
менше. Повільно просуньте викрутку, доки її кінчик не 
торкнеться вкладки всередині заглушки, а потім обережно 
підніміть заглушку, щоб її зняти. (ручка викрутки повинна 
рухатись в сторону від трансивера.) 

При встановленні скоби не використовуйте клей, який 
призначений для запобігання викручування гвинтів, оскільки 
це може спричинити пошкодження трансивера. Акриловий 
ефір, який міститься в цих клеях, може пошкодити задню 
панель трансивера. 

!  
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРНІТУРИ 

  
Примітка: 

◆ Трансивер не повністю водонепроникний, при 

використанні гарнітури. 

  
 

1 Встановіть гарнітуру в роз’єм для 
гарнітури в трансивері. 

 

2 Розташуйте кріплення гарнітури над 
роз’ємом гарнітури, так, щоб запобіжні 
вкладиші були встановлені в канавки 
роз’єма. 
• Натисніть на кріплення зверху, таким 

чином, щоб воно стало на своє місце. 
 

3 Утримуючи кріплення на місці, натисніть 
на нього знизу, так, щоб запобіжні 
вкладиші стали в канавки роз’єма. 
• Для зняття кріплення, потягніть його до 

себе. 
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Мікрофон Гучномовець 
 
 
 
 
 

 
Акумулятор 

 
 
 
 

 
1 Перемикач каналів 

Повертайте для вибору необхідного канала. 

2 Світлодіодний індикатор (LED) 

Більш детально про світлодіодний індикатор дивіться 
на сторінці 15. 

3 Включення живлення/Регулювання гучності 

Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути 
трансивер. Щоб вимкнути пристрій, повертайте його 
проти годинникової стрілки, доки не пролунає 
звуковий сигнал. Повертайте для регулювання рівня 
гучності. 

4 PTT (Клавіша передачі) 

Натисніть та утримуйте клавішу під час передачі. 

5 Бічна клавіша 1(Side 1) 

Натисніть для активації запрограмованої функції. 

6 Бічна клавіша 2 (Side 2) 

Натисніть для активації запрограмованої функції. 

7 Роз’єм гарнітури 

Вставте гарнітуру в цей роз’єм. 

РОЗТАШУВАННЯ 

Антена 
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Перемикач каналів, Бічна клавіша 1 (Side 1) та Бічна 

клавіша 2 (Side 2) можуть бути запрограмовані з функціями, які 

приведено нижче.  
Примітка: 
◆ Тривалість натискання клавіш залежить від уставок в 

програмному забезпеченні. Клавіши можуть 
програмуватися, як на коротке, так і на довге натискання.  

n None 

На клавішу не запрограмовано жодної функції. 

n Autodial 

Автонабір дозволяє виконувати приватні DTMF виклики іншим 
абонентам. 

n Broadcast 

Перемикає тип виклику між трансляцією та конференц-зв'язком. 

n Call 1/ Call 2 

Ініціює виклик на вибраному каналі. 

n Call Interruption 

Перериває виклик, зупиняючи його отримання. 

n Channel Down 

Зменшує номер каналу з кроком в 1 канал. 

n Channel Down (Continuous) 

Утримуйте клавішу, щоб постійно зменшувати номер каналу. 

n Channel Select 

Вибір номера канала.  
Примітка: 

◆ Ця функція запрограмована тільки на Перемикач каналів.  

n Channel Up 

Збільшує номер каналу з кроком в 1 канал. 

n Channel Up (Continuous) 

Утримуйте клавішу, щоб постійно збільшувати номер каналу. 

ПРОГРАМНІ ФУНКЦІЇ 



9  

n Emergency 

Переводить трансивер у Аварійний режим. Аварійний режим 
використовується для роботи у надзвичайних ситуаціях. 

  
Примітка: 

◆ Ця функція може бути запрограмована тільки на Бічну 
клавішу 1 (Side 1). 

  

n Home Channel 

Натисніть цю клавішу, щоб негайно вибрати свій домашній 
канал (попередньо запрограмований в програмному 
забезпеченні). 

n Home Channel Select 

Утримуйте клавішу, щоб встановити поточний канал, як 
домашній канал. 

n Key Lock 

Натисніть, щоб заблокувати / розблокувати клавіші трансивера. 

n Low Transmit Power 

Кожен канал може бути запрограмований з високим або 
низьким рівнем потужністі на передачу. На каналах, з 
високим рівнем потужності, натисніть цю клавішу, щоб 
змінити потужність передачі на низьку потужність (цією 
клавішею не можна змінювати канали з запрограмованою 
низькою потужностю для використання на високій 
потужності). 

n Lone Worker 
Вмикає та вимикає режим "Самотній робітник". 

n Monitor 

Вимикає функцію прийому за сигналінгом, щоб прослухати всі 

дзвінки, отримані на каналі. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб 

знову ввімкнути прийом за сигналінгом. 

n Monitor Momentary 

Вимикає функцію прийому за сигналінгом, при утриманні цієї 
клавіши. Відпустіть цю клавішу, щоб знову включити прийом за 
сигналінгом. Коли прийом за сигналінгом вимкнений, ви можете 
прослуховувати всі виклики, отримані на каналі. 
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n OVCM 
Перемикає режим OVCM (Відкритий голосовий канал) між 
положеннями ВКЛЮЧЕНО та ВИКЛЮЧЕНО. 

n Paging Call 

Натисніть цю клавішу для відправки вашого PTT ID списка, при 
запиті на вхідний виклик. 

n Priority-channel Select 

Натисніть цю клавішу, щоб встановити поточний канал як 
пріоритетний канал. 

n Scan 

Натисніть цю клавішу, щоб почати сканування каналів. 

n Scan Delete/Add 

Додає або вилучає обраний канал у послідовність сканування. 

n Scrambler 
Вмикає та вимикає функцію Scrambler (шифратор мови). 

  
Примітка: 

◆ Ця функція не може бути використана в деяких країнах. Для 

отримання додаткової інформації зверніться до дилера 

KENWOOD. 

  

n Squelch Off 

Натисніть, щоб почути фоновий шум. Натисніть цю клавішу ще 
раз, щоб повернутися до нормальної роботи. 

n Squelch Off Momentary 

Утримуйте клавішу, щоб почути фонові шуми. Відпустіть цю 
клавішу, щоб повернутися до нормальної роботи. 

n Talk Around 
Вмикається та вимикається функція Talk Around (прямий канал). 
Функція Talk Around дозволяє спілкуватися безпосередньо з 
іншими абонентами без використання ретранслятора. 

n Zone Delete/Add 

Перемикає статус Зони між видаленими та доданими. 
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n Zone Down 

Зменшує номер зони з кроком в 1 зону. 

n Zone Down (Continuous) 

Утримуйте цю клавішу, щоб постійно зменшувати номер зони. 

n Zone Select 

Вибір номера зони. 

  
Примітка: 

◆ Ця функція може бути запрограмована тільки на Перемикач 
каналів. 

  

n Zone Up 

Збільшує номер зони з кроком в 1 зону. 

n Zone Up (Continuous) 

Утримуйте цю клавішу, щоб постійно збільшувати номер зони. 
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SWITCHING POWER ON/OFF (ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ) 

Поверніть перемикач живлення / регулятор гучності за 

годинниковою стрілкою, щоб включити трансивер. 

Поверніть перемикач живлення / регулятор гучності проти 

годинникової стрілки, щоб виключити трансивер. 

 
Transceiver Password (ПАРОЛЬ ТРАНСИВЕРА) 

Якщо Ваш трансивер захищений паролем, світлодіодний 

індикатор світитися синім кольором, коли ви включите 

трансивер. Введіть пароль (до 4 цифр) за допомогою наведеної 

нижче процедури. 

1 Установіть перемикач каналів на 1-ий канал. 

2 Натисніть клавішу Бічна клавіша 1 (Side 1) або Бічна 
клавіша 2 (Side 2), щоб ввести першу цифру. 

• Бічна клавіша 1 (Side 1) збільшує значення цифри, а Бічна 
клавіша 2 (Side 2) зменшує її. Трансивер повідомляє номер 
цифри, коли він змінюється. 

3 Повторіть крок 2 Перемикача каналів для положення 2 ~ 4. 
• Якщо менше ніж 4 цифри пароля, повторіть лише кількість 

цифр, який містить пароль. 

4 Натисніть перемикач PTT, щоб підтвердити пароль. 

• Коли введений правильний пароль, синій світлодіод 
вимикається. 

 
ADJUSTING THE VOLUME (РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ) 

Поверніть перемикач живлення / регулятор гучності для 

регулювання гучності. За годинниковою стрілкою збільшується 

гучність, а проти годинникової стрілки зменшується. 

 
SELECTING A ZONE AND CHANNEL (ВИБІР ЗОНИ ТА КАНАЛА) 

1 Виберіть потрібну зону за допомогою клавіши, 
запрограмованої як [Zone Up] (ЗОНА ВВЕРХ) or [Zone 
Down] (ЗОНА ВНИЗ). 

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 
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• Кожна зона містить групу каналів. 

2 Виберіть потрібний канал за допомогою Перемикача каналів. 

• Кожен канал запрограмований зі своїми налаштуваннями 
для передачі та прийому. 

 
TRANSMITTING (ПЕРЕДАЧА) 

1 Виберіть потрібну зону та канал. 

2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Monitor] (Монітор) 
або [Squelch Off] (Вимкнення шумознедіювача), щоб 
перевірити, чи канал є вільним. 

• Якщо канал зайнятий, зачекайте, поки він стане вільним. 

3 Натисніть клавішу PTT та говоріть у мікрофон. Відпустіть 
клавішу PTT для прийому. 
• Щоб забезпечити найкращу якість звуку на прийомній 

стороні, тримайте мікрофон на відстані приблизно 3 - 4 см 
від рота. 

 
RECEIVING (ПРИЙОМ) 

Виберіть потрібну зону та канал. Якщо сигналінг 

запрограмований на вибраному каналі, ви почуєте виклик, лише 

якщо прийнятий сигнал відповідає параметрам вашого 

трансивера. 

 
Receiving Group Calls (ПРИЙОМ ГРУПОВИХ ВИКЛИКІВ) 

Коли ви отримуєте груповий виклик, а отриманий ідентифікатор 

групи відповідає ідентифікатору, встановленому на вашому 

трансивері, ви можете почути голос абонента. 

 
Receiving Individual Calls (ПРИЙОМ ПРИВАТНИХ ВИКЛИКІВ) 

Коли ви отримуєте приватний виклик, з гучномовця буде лунати 

сигнал. Щоб відповісти на виклик, натисніть і утримуйте клавішу 

PTT та говорить у мікрофон трансивера, як при звичайній 

передачі. 
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LED INDICATOR STATUS (СТАН СВІТЛОДІОДНОГО ІІНДИКАТОРА) 
 

Колір індикатора Функція 

Світиться червоним Передача 

Світиться зеленим Прийом виклика 

Світиться синім Встановлений пароль на трансивері. 

Мигає червоним Низький рівень акумулятора при 
передачі 

Мигає зеленим Сканування 

Мигає 

помаранчевим 

чи синім * 

Прийом кодованого виклику (сигналінг, 
тощо) 

Мигає червоним / 
помаранчевим 

Обраний канал не запрограмований 

і не може використовуватися. 

* - При роботі трансивера, Ваш дилер може встановити мигання 
світлодіода помаранчевим або синім кольором. 
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Функція VOX дозволяє керувати передачею за допомогою 
голосу. Ця функція спочатку повинна бути активована вашим 
дилером, і її можна використовувати лише у разі використання 
гарнітури, що підтримує дану функцію. VOX можна вимкнути 
для певних каналів вашим дилером. Щоб активувати VOX і 
встановити рівень VOX Gain (Підсилення VOX), виконайте 
наступні кроки: 

1 Підключіть гарнітуру до трансивера. 

• Функція VOX не активується, коли гарнітура не підключена 
до аксесуарного роз’єму трансивера. 

2 При вимкненому живленні трансивера натисніть та 
потримайте клавішу Side 1 (Бічна клавіша 1), та включіть 
живлення трансивера. 

3 Продовжуйте утримувати клавішу Side 1, доки не пролунає 
звуковий сигнал. 

• Світлодіодний індикатор почне світиться помаранчевим. 

• Коли клавіша Side 1 буде відпущена, трансивер буде 
сповіщати про рівень VOX Gain. 

4 Натисніть клавішу Side 1, щоб встановити рівень VOX Gain, 
від 1 (найменш чутливий) до 10 (найбільш чутливий). 

• Натисніть клавішу Side 2, щоб увімкнути або вимкнути 
функцію VOX для поточного каналу (ви можете змінити це 
налаштування для кожного каналу, вибравши канал за 
допомогою перемикача каналів). Коли VOX включений, лунає 
звуковий сигнал. Коли вимкнений, лунає подвійний звуковий 
сигнал. 

5 Натисніть клавішу РТТ, щоб зберегти налаштування. 

• Пролунає звуковий сигнал. 

• Трансивер повідомляє про новий рівень підсилення VOX. 

6 Вимкніть живлення трансивера, а потім знову включіть, щоб 
активувати VOX. 

  
Примітка: 
◆ Якщо клавіша блокування або клавіша блокування зі 

статусом пам'яті увімкнена, ви не зможете ввійти в режим 

ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ (VOX) 
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настроювання VOX. 

◆ Якщо гарнітуру підключено до трансивера, коли функція VOX 

увімкнена, а рівень VOX Gain налаштований на високий, 

більш чутливий рівень, гучні сигнали, що приймаються, 

можуть призвести до виходу трансивера на передачу. 
◆ Якщо протягом 20 секунд не виконується ніяка операція, 

трансивер вийде з режиму налаштування VOX. 
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FleetSync - функція двох-стороннього цифро-буквеного 

пейджингу є протоколом розробленим корпорацією JVC 

KENWOOD. 
 

SELCALL (SELECTIVE CALLING) (СЕЛЕКТИВНИЙ ВИКЛИК) 

Це голосовий виклик на певний трансивер або групу 
трансиверів. 

 

Transmitting (Передача) 

1 Виберіть потрібну зону та канал. 

2 Натисніть клавішу PTT, щоб передати список PTT 
ідентифікаторів  (PTT ID list) та почати розмову. 

 

Receiving (Прийом) 

Якщо це дозволено вашим дилером, буде лунати сигнал 
попередження, а світлодіод буде блимати, коли буде отримано 
Selcall. 

Щоб відповісти на виклик, натисніть клавішу PTT і говоріть у 
мікрофон. 

 

Identification Codes (Ідентифікаційні коди) 

ID код це комбінація 3-значного номера флоту (Fleet) та 4-
значного ідентифікаційного номера (ID). Кожен трансивер 
повинен мати свій власний Fleet та ID номер. 
 

Примітка: 

◆ Діапазон ID може бути обмежений програмно. 
 

Paging Call (Пейджинговий виклик) 

1 Виберіть потрібну зону та канал. 

2 Натисніть клавішу запрограмовану як [Paging Call], щоб 
передати Ваш список PTT ідентифікаторів  (PTT ID list) на 
запитаний виклик. 

FleetSync: ALPHANUMERIC 2-WAY PAGING FUNCTION 
(ФУНКЦІЯ ДВОХ-СТОРОННЬОГО ЦИФРО-БУКВЕННОГО 

ПЕЙДЖИНГУ.) 
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Scan відсліджує сигнали на каналах трансивера. При 

скануванні трансивер перевіряє сигнал на кожному каналі і 

зупиняється, якщо присутній відповідний сигнал. 

Щоб розпочати / зупинити сканування, натисніть клавішу, 
запрограмовану як [Scan]. 

• Коли виявляється сигнал, сканування зупиняється на цьому каналі. 
Трансивер буде залишатися на зайнятому каналі, доки сигнал не 
пропаде, і тоді сканування продовжиться. 

  
Примітка: 

◆ Для використання функції Scan, повинно бути включено 
мінімум 2 канали у список сканування.  

 
PRIORITY SCAN (Пріоритетне сканування) 

Якщо запрограмовано Пріоритетний канал (Priority channel), 

трансивер автоматично перемикається на пріоритетний канал, 

коли виклик приймається на цьому каналі, навіть якщо виклик в 

цей час приймався на звичайному каналі. 

 
TEMPORARY CHANNEL LOCKOUT (Тимчасове блокування канала) 

Ви можете додавати та видаляти зони та / або канали з вашого 
списку сканування. 

1 Виберіть потрібну зону та / або канал. 

2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Zone Delete/Add] (для 
додавання / видалення зон) або [Scan Delete/Add] (для 
додавання / видалення каналів). 

 
SCAN DELETE/ ADD (Додати/Видалити сканування) 

Під час сканування ви можете тимчасово вилучити певні 

(небажані) канали з послідовності сканування, натиснувши 

клавішу, запрограмовану як [Scan Delete/Add]. 

• Канал більше не сканується. Проте, коли сканування 
завершується та перезапускається, налаштування 
сканування повертаються до звичайного. 
 

SCAN (СКАНУВАННЯ) 
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EMERGENCY CALLS (Аварійні виклики) 

Якщо ваш трансивер запрограмований з аварійною функцією 

(Emergency function), ви можете здійснювати екстрені 

виклики. 

1 Натисніть і утримуйте клавішу, запрограмовану як 
[Emergency]. 

• Запитайте Вашого дилера про час, необхідний для 
утримання цієї клавіші, перш ніж трансивер перейде в 
аварійний режим (Emergency mode). 

• Коли трансивер входить до аварійного режиму, він 
переключиться на екстрений канал (Emergency channel) 
і розпочне передачу залежно від того, як він 
налаштований вашим дилером. 

2 Щоб вийти з режиму аварійного режиму, натисніть клавішу 
[Emergency] ще раз. 

• Якщо в аварійному режимі завершена попередньо 
встановлена кількість циклів, режим аварійного режиму 
автоматично закінчиться, а трансивер повернеться до 
зони та каналу, які використовувались до введення 
аварійного режиму.  

Примітка: 
◆ Ваш дилер може налаштувати передачу сигналу (тона) під час 

передачі в аварійному режимі. 

◆ Ваш дилер може налаштувати трансивер, щоб він передавав 

тони та приймав сигнали, як за звичай, або вимикав 

гучномовець під час аварійної ситуації.  
 
Lone Worker Mode (Режим «Самотній робітник») 

Режим Lone Worker - це функція безпеки вбудована в 

трансивер. Якщо трансивер не працює протягом заздалегідь 

запрограмованого періоду часу, трансивер випромінює сигнал 

і автоматично вводить аварійну операцію. 

Натисніть клавішу запрограмовану, як [Lone Worker] для 

вмикання або вимикання цієї функції. 

  

ADVANCED OPERATIONS (РОЗШИРЕНІ ОПЕРАЦІЇ) 
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SCRAMBLER (Скремблер) 

Функція Scrambler дозволяє вам вести розмову у повній 

конфіденційності. Коли ця функція активована, будь-яка інша 

сторона, що слухає ваш канал, не зможе зрозуміти вашу 

розмову. 

Натисніть клавішу запрограмовану, як [Scrambler] для 

вмикання або вимикання цієї функції. 

 

MONITOR/ SQUELCH OFF (Монітор/Виключення шумознедіювача) 

Ви можете використовувати клавішу, запрограмовану як [Monitor] 

або [Squelch Off], щоб прослухати слабкі сигнали, які ви не чуєте під 

час звичайної роботи, і регулювати гучність, коли немає сигналів на 

вибраному каналі. 

Ваш дилер може запрограмувати клавішу із однією з чотирьох 
функцій: 
• Monitor: 

Натисніть щоб деактивувати QT, DQT, FleetSync Signaling, 
чи DMR. Натисніть знову щоб повернутися до нормальної 
роботи. 

• Monitor Momentary: 
Натисніть та утримуйте щоб деактивувати QT, DQT, 
FleetSync Signaling, чи DMR. Відпустіть щоб повернутися до 
нормальної роботи. 

• Squelch Off: 
Натисніть, щоб почути фоновий шум. Натисніть ще раз, 
щоб повернутися до нормальної роботи. 

• Squelch Off Momentary: 
Натисніть і утримуйте, щоб почути фонові шуми. Відпустіть, 
щоб повернутися до нормальної роботи. 
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DMR - загальна назва протоколу цифрового зв'язку, що 

використовує 4-х рівневу FSK. 

У звичайній системі DMR (DMR Conventional system) зв'язок 

реалізується шляхом надсилання та отримання цифрових 

сигналів на цифровому каналі DMR. Використання DMR-

ідентифікатора (ідентифікатор блоку чи ідентифікатор групи) 

(DMR ID (Unit ID or Group ID)) дозволяє здійснювати різні 

повідомлення. 

 
INDIVIDUAL/ GROUP CALLS (Приватні/Групові виклики) 

Кожен канал налаштовується з індивідуальним або груповим ID 

номером списку ідентифікаторів. Щоб здійснити виклик, 

виберіть канал із номером ID, який потрібно викликати, а потім 

натисніть клавішу PTT, щоб розпочати виклик. 

• Ваш дилер також може встановити Selcall на клавішу РТТ 
для індивідуальних або групових викликів, що дозволяє 
робити індивідуальний або груповий виклик, натискаючи на 
клавішу РТТ. 

• Щоб передати на цільовий трансивер замість ініціювання 
голосового виклика, натисніть клавішу, запрограмовану як 
[Paging Call]. 

• Якщо активований тональний сигнал  при натисканні PTT 
(PTT Proceed tone), цей звуковий сигнал буде лунати, поки 
натиснута клавіша РТТ. Після закінчення тонального сигналу 
ви можете виконати виклик. 

 
Receiving (Прийом) 

Коли ви отримуєте індивідуальний виклик, лунає сигнал 

виклику. Відповісти на виклик, Ви можете натиснувши клавішу 

PTT. 

• Якщо таймер автоматичного скидання закінчується, перш ніж 
надійде відповідь на виклик, виклик закінчиться. Ваш дилер 
може встановити тривалість таймера автоматичного 
скидання (за замовчуванням - 10 секунд). 

Коли ви отримуєте груповий виклик, а отриманий ID групи 

відповідає ID, встановленому на вашому трансивері, ,буде 

лунати сигнал виклику, і ви зможете почути голос абонента. 

DMR 



 

TIME-OUT TIMER (TOT) (Час роботи на передачу) 

Таймер роботи на передачу використовується для запобігання 

використанню каналу протягом тривалого часу. Якщо ви 

безперервно передаєте сигнал, трансивер зупиняє передачу та 

лунає сигнал попередження. Відпустіть клавішу РТТ, щоб 

зупинити сигнал. 
 

BATTERY SAVER (Економія акумулятора) 

Коли ця функція активована, розряд акумулятора зменшується 

після відсутності сигналу, і 5 секунд не виконуються жодні 

операції. Коли приймається сигнал або виконується якась 

операція, Battery Saver вимикається. 
  
Примітка: 

◆ Під час роботи функції Battery Saver, світлодіод може 

блимати зеленим коли приймається сигнал QT / DQT, який не 

відповідає тону / коду QT / DQT, встановленому у вашому 

трансивері.  
 

LOW BATTERY WARNING (Попередження про розряд акумулятора) 

Під час роботи трансивера, звуки Low Battery Warning 

(Попередження про розряд акумулятора) попереджують про 

знижений рівень заряду акумулятора до тих пір, поки клавіша 

РТТ не буде відпущена, а світлодіодний індикатор буде блимати 

червоним, коли необхідно зарядити або замінити акумулятор. 
 

BUSY CHANNEL LOCKOUT (BCL) (Блокування зайнятого канала) 

Коли цю функцію активовано, BCL запобігає втручанню у вже 

використовуваний канал. Натискання клавіши РТТ призведе до 

звукового сигналу попередження і трансивер не зможе вийти на  

передачу. Відпустіть клавішу РТТ, щоб вимкнути звуковий 

сигнал.  
Примітка: 

◆ Запитайте свого дилера, як працює BCL при використанні QT, 

DQT або Опційного сигналінгу (Optional signaling). 

 
 

 

BACKGROUND OPERATIONS (ФОНОВІ ОПЕРАЦІЇ) 



 

Якщо BCL Override запрограмовано, ви можете передавати 
через поточний сигнал: 

1 Натисніть і утримуйте клавішу PTT. 

• Якщо канал вже використовується, буде лунати сигнал 
попередження. 

2 Швидко відпустіть, а потім натисніть клавішу PTT ще раз. 

3 Говоріть у мікрофон, як при звичайному виклику. 

 

PTT ID (РТТ ідентифікатор) 

PTT ID це унікальний ідентифікатор коду (ID code) трансивера, 

який надсилається кожного разу, коли натискається та / або 

відпускається клавіша РТТ. 

  
Примітка: 

◆ PTT ID може здійснюватися тільки в аналоговому режимі.  
 
SIGNALING (Сигналінг) 

QT/ DQT (Субтони) 

Функція Кодера / Декодера використовує QT / DQT для 

відокремлення груп абонентів, тому користувачі чують лише 

виклики з власної групи. 

DTMF 

DTMF PTT ID входить до диспетчерських операцій або простих 

додатків дистанційного керування. Можливості DTMF включають 

в себе Selective Call ID , Transpond з ID та Group Calling. 

2-Tone 

2-tone Signaling відкриває шумознедіювач лише тоді, коли ваш 

трансивер приймає виклик, що містить відповідну 2-х тонову 

посилку. 

5-Tone 

5-tone Signaling відкриває шумознедіювач лише тоді, коли 

приймач приймає 5 тоновий виклик, запрограмований у вашому 

трансивері. Трансивери, які передають не правильні тони, не 

зможуть відкрити шумознедіювач. 



 

 
COMPANDER (Компандер) 

Якщо ця функція запрограмована вашим дилером, компандер 

знищить надмірний шум від переданих сигналів, для 

забезпечення більшої чіткості сигналів. 

  
Примітка: 

◆ Компандер використовується тільки в аналоговому режимі. 
  
 

VOICE ANNUNCIATION (Голосове сповіщення) 

Якщо ця функція дозволена вашим дилером, то при зміні зони та 

каналу, звуковим сповіщенням буде оголошено про нову зону та 

номер каналу. 
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