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GYORS HIVATKOZÁS
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⑪

  PTT (Push-to-Talk): megnyomásakor aktiválja az adót.
  SQL: Nyomja meg az SQL szint beállítás képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a [▲]

gomb megnyomásával, vagy nyomja meg a [▼] feloldani a rádiót.

  MIC: Lassan és világosan beszéljen a MIC a nyílást körülbelül 1,2–2,5 cm 
távolságra kell tartani a szájától, miközben megnyomja a gombot PTT kulcs.

  MENU/SET: Nyomja meg a gombot a MENU megnyitásához. Tartsa lenyomva a gombot a BEÁLLÍTÁS üzemmódba való belépéshez.

  VOL− / VOL+: Nyomja meg a hangszóró hangerejének beállításához.

  16/S: Nyomja meg a gombot a 16. csatorna előhívásához. Tartsa lenyomva az alcsatorna előhívásához.

  Funkciógombok: Ez a három programozható gomb testreszabható a 
beállítás menüben. Az egyik gomb rövid megnyomásával jelenítse meg a
gombok a kijelző alján.

  Villogó fény: A [] gomb megnyomásával folyamatosan világít a stroboszkóp.
STROBE] softkey.

  ◄/►: Nyomja meg a gombot a képernyőn megjelenő menük jobbra/balra váltásához.

▼/▲: Nyomja meg a gombot a működési csatorna megváltoztatásához.

  CLR/ : Nyomja meg a funkció vagy a menü kiválasztásának törléséhez. Tartsa lenyomva a 
billentyűzet lezárásához és feloldásához.

: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó -vevő BE/KI kapcsolásához.
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1 BEVEZETÉS
Gratulálunk a HX210! Legyen ez az első hordozható tengeri VHF adó-vevő, 
vagy ha más STANDARD HORIZON berendezéssel rendelkezik, a STANDARD 
HORIZON szervezet elkötelezett amellett, hogy élvezhesse ezt a nagy 
teljesítményű adó-vevőt, amely hosszú évekig kielégítő kommunikációt 
biztosít Önnek a legzordabb környezetben. A STANDARD HORIZON műszaki 
támogató személyzet minden eladott termék mögött áll, és felkérjük, hogy 
lépjen kapcsolatba velünk, ha műszaki tanácsra vagy segítségre van 
szüksége. Nagyra értékeljük vásárlásátHX210, és bátorítjuk, hogy alaposan 
olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megismerje és teljes mértékben megértse 
a HX210.
Az HX210 egy merülő*1 Lebegő 6 watt (5 watt)*2 hordozható kétirányú tengeri adó-
vevő. Az adó -vevő mindegyike rendelkezik nemzetközi, amerikai vagy kanadai 
csatornákkal. Van egy vészhelyzeti 16 csatornája, amely azonnal kiválasztható 
bármelyik csatornáról a [16/S] gomb megnyomásával.

Az HX210 a következő funkciókat tartalmazza: Memóriaszkennelés, Elsőbbségi 
szkennelés, Kettős és hármas óra, NOAA Időjárás-riasztás, könnyen olvasható 
nagyméretű LCD-kijelző, Akkumulátor-élettartam kijelző az LCD-n, valamint átviteli 
időkorlát (TOT).

Az HX210 A távadó teljes 6 watt (5 watt)* átviteli teljesítményt biztosít, amelyet szintén 1 wattra 
lehet választani, hogy segítse a felhasználót az akkumulátor maximális élettartamának 
biztosításában.

Az HX210E támogatja az európai belvízi utakon használt ATIS módot. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi PTT -adminisztrációval vagy a tengeri hatósággal az ATIS -szám 
megszerzéséhez.

Köszönjük, hogy megvásárolta a HX210, és bátorítjuk, hogy alaposan olvassa el 
ezt a kézikönyvet, hogy megismerje és teljes mértékben megértse a
HX210.

*1 (IPX7 merülési előírások: 1 láb 30 percig)
*2 (5 Wattos TX szükséges néhány országban)
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2. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Feltétlenül olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket, és használja biztonságosan ezt a terméket.
A Yaesu nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért vagy problémákért, amelyek a termék vásárló vagy harmadik fél általi használata 
vagy helytelen használata miatt következnek be. Ezenkívül a Yaesu nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a vásárló vagy harmadik 
fél a termék használata okozott, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények értelmében kártérítésre kötelezték.

A védjegyek típusai és jelentése

VESZÉLY

FIGYELEM

VIGYÁZAT

Ez a jel egy közvetlen veszélyhelyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
vezethet.

Ez a jel egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
vezethet.

Ez a jel egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy
közepes sérülés vagy csak anyagi kár.

A szimbólumok típusai és jelentése
Ezek a szimbólumok tiltott tevékenységeket jeleznek, amelyeket nem szabad tenni a termék biztonságos 
használata érdekében. Például: azt jelzi, hogy a terméket nem szabad szétszedni.

Ezek a szimbólumok a szükséges műveleteket jelzik, amelyeket meg kell tenni a termék biztonságos 
használatához. Például: ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

azt jelzi

VESZÉLY
Ne működtesse a készüléket, ha gyúlékony gáz 
képződik.
Ez tüzet és robbanást okozhat.

Ne érintsen puszta kézzel az akkumulátorból 
szivárgó anyagokat.
A bőrre tapadt vagy a szemébe került vegyszer kémiai 
égési sérüléseket okozhat. Ilyen esetben azonnal 
forduljon orvoshoz.Ne továbbítsa ezzel a készülékkel zsúfolt helyen, az orvosi 

eszközöket, például szívritmus -szabályozót használó 
személyek biztonsága érdekében.
A termék által kibocsátott rádióhullám az orvosi eszköz 
meghibásodását és balesetet okozhat.

Ne forrasztja és ne zárja rövidre az akkumulátor 
csatlakozóit.
Tüzet, szivárgást, túlmelegedést, robbanást vagy gyulladást 
okozhat. Ne szállítsa az akkumulátort nyaklánccal, hajtűvel 
vagy kis fémtárgyakkal együtt. Rövidzárlat következhet be.Ne érintse meg puszta kézzel a folyadékkijelzőből 

szivárgó folyadékot.
Fennáll annak a veszélye, hogy kémiai égési sérülések 
keletkeznek, amikor a folyadék a bőrrel érintkezik vagy a 
szembe kerül. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM
Ne használja az adó -vevőt a megadott 
tápfeszültségtől eltérő feszültséggel.
Tüzet, áramütést vagy kárt okozhat.

Ne kezelje nedves kézzel az akkumulátort vagy a töltőt. Ne 
helyezze be vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves 
kézzel.
Sérülés, szivárgás, tűz vagy meghibásodás következhet be.Ne végezzen nagyon hosszú átvitelt.

Az adó-vevő fő teste túlmelegedhet, ami az alkatrész 
meghibásodásához vagy a kezelő megégéséhez vezethet.

Ha füstöt vagy furcsa szagot bocsát ki a készülékházból, az 
akkumulátorból vagy az akkumulátortöltőből, azonnal 
kapcsolja ki az adó -vevőt; vegye ki az akkumulátort.
Tűz, vegyi anyag -szivárgás, túlmelegedés, alkatrész -károsodás, 
gyulladás vagy meghibásodás következhet be. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a kereskedővel, akitől ezt a terméket vásárolta.

Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
Sérülés, áramütés vagy meghibásodás következhet be.

Adás közben soha ne érintse meg az antennát.
Ez sérülést, áramütést és a berendezés meghibásodását eredményezheti.

VIGYÁZAT
Ne helyezze az adó-vevőt bizonytalan vagy lejtős 
felületre, vagy erős vibrációjú helyre.
Az adó -vevő leeshet vagy leeshet, ami tüzet, sérülést és a berendezés 
károsodását okozhatja.

Ha az adó -vevőt hosszabb ideig nem használja, 
kapcsolja ki, és a biztonság kedvéért vegye ki az 
akkumulátort.
Ne dobja el az adó -vevőt, és ne tegye ki erős ütésnek.

A fizikai bántalmazás az alkatrészek károsodásához és a berendezés 
meghibásodásához vezethet.

Az átvitel során maradjon a lehető legtávolabb az 
antennától.
Az elektromágneses sugárzás hosszú távú expozíciója 
negatív hatással lehet az emberi testre. Tartsa távol a mágneskártyákat és a videokazettákat az 

adó -vevőtől.
A készpénzkártyákon vagy videókazettákon rögzített adatok 
törölhetők.

Ne lógassa vagy dobja az adó -vevőt az antennájánál 
fogva.
Ez sérülést okozhat másoknak, és az adó -vevő károsodásához és 
meghibásodásához is vezethet. Ne használja az adó -vevőt zsúfolt helyen.

Az antenna másokat üthet és sérülést okozhat.Ne törölje le a tokot hígítóval és benzollal stb.
Csak puha, száraz ruhával törölje le a foltokat a tokról.

Szerelje be biztonságosan a kézi szíjat és az övcsipeszt.
A szakszerűtlen telepítés az adó -vevő leesését vagy leesését 
okozhatja, ami sérülést vagy károsodást okozhat.

Ezt a terméket tartsa gyermekektől elzárva.
A gyermek sérülése vagy az adó -vevő károsodása következhet be.

A megadott opciókon és tartozékokon kívül ne 
használjon más terméket.
Hiba vagy mulasztás következhet be.

A lemerült akkumulátorcsomag kidobása előtt ragasztószalagot vagy 
szigetelő burkolatot rögzítsen a csatlakozóira.
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3. ONLINE GARANCIA REGISZTRÁCIÓ
Kérlek látogasd www.standardhorizon.com - Tulajdonos sarka a regisztráláshoz
HX210 Tengeri VHF.
JEGYZET: a STANDARD HORIZON weboldal időnkénti felkeresése előnyös lehet. 
Az új termékek megjelenésekor információk jelennek meg a webhelyen.

4. EZRŐL A RÁDIÓRÓL
4.1 A VHF MARINE BAND -RÓL
A VHF tengeri sávban használt rádiófrekvenciák 156 és 158 MHz között vannak, 
a NOAA Weather állomások pedig 161 és 163 MHz között állnak rendelkezésre. 
A tengeri VHF sáv olyan távolságokon keresztül kommunikál, amelyek 
lényegében „látómező”. A tényleges átviteli tartomány sokkal inkább az antenna 
típusától, erősítésétől és magasságától függ, mint az adó teljesítményétől. 
Rögzített rögzítésű 25 W -os rádióadásban a várható távolságok meghaladhatják 
a 15 mérföldet, egy hordozható 5 W -os rádióadás esetén a várható távolság 
nagyobb lehet, mint 5 mérföld a „látómezőben”.
A tengeri VHF rádió használója súlyos bírsággal sújtható, ha a rádiót 
szárazföldön használják. Ennek oka az lehet, hogy egy belvízi út közelében 
tartózkodik, vagy a terjedési rendellenességek miatt az adás hallatszik a vízi 
úton. Ha ez megtörténik, attól függően, hogy milyen tengeri VHF csatornát 
sugároz, zavarhatja a keresési és mentési esetet, vagy hozzájárulhat az 
elhaladó hajók közötti ütközéshez. A VHF Marine csatornához
Az aláírások a "fejezetre vonatkoznak12. VHF TENGERI CSATORNA -FELADATOK”.

FIGYELEM
Ez a rádió képes tengeri VHF rádiófrekvenciákon történő adásra.
Az FCC csak vízterületeken engedélyezi a VHF Marine sáv használatát. A VHF Marine szalag használata 
szárazföldön nem megengedett. Ha személyek használják a VHF tengeri sávot a szárazföldön, és zavarják 
a többi kommunikációt, az FCC értesítést kap, és megkeresi az interferenciát. Azok a felelős felek, akikről 
úgy találták, hogy a VHF tengeri zenekaron keresztül közvetítenek a szárazföldön, akár 10 000 dollár 
pénzbírságot is kaphatnak az első szabálysértés miatt.

4.2 A VÍZVÉDELEMRŐL
Az HX210 csak akkor merül*, ha a MIC/SP kupak a MIC/SP aljzatba van 
szerelve.
* (IPX7 Búvárspecifikáció: 1 m (3 láb) 30 percig)

4.3 KÍNÁLAT ÉS HAILING (16. CSATORNA)
A 16 -os csatornát Hail and Distress Channel -ként jelölték meg. A vészhelyzetet életveszélynek 
vagy anyagi veszélynek lehet minősíteni. Ilyen esetekben győződjön meg arról, hogy az adó-
vevő be van kapcsolva, és a „Channel 16” -ra van állítva. Ezután használja a következő eljárást:
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1. Nyomja meg a gombot PTT (Push-to-Talk) kapcsoló, és mondja ki:Mayday, 
Mayday, May- day. Ez _____, _____, _____ ”(a hajó neve).

2. Ezután ismételje meg egyszer: „Vészhelyzet, _____”(A hajó neve).
3. Most jelentse helyzetét szélességi/hosszúsági fokon, vagy adjon valódi vagy mágneses 

irányt (ezt állítsa be) egy jól ismert nevezetességnek, például navigációs 
segédeszköznek vagy földrajzi jellemzőnek, például egy szigetnek vagy kikötőnek.

4. Magyarázza el szorongásának jellegét (süllyedés, ütközés, zátony, tűz, 
szívroham, életveszélyes sérülés stb.).

5. Adja meg a kívánt segítséget (szivattyúk, orvosi segítség stb.).
6. Jelentse a fedélzeten tartózkodó személyek számát és az esetleges sérültek állapotát.

7. Becsülje meg hajója jelenlegi tengeri alkalmasságát és állapotát.
8. Adja meg a hajó leírását: hossza, kialakítása (teljesítmény vagy vitorla), szín és 

egyéb megkülönböztető jelek. A teljes adás nem haladhatja meg az 1 percet.

9. Fejezze be az üzenetet a következő mondattal:FELETT”. Engedje el aPTT váltani és hallgatni.
10. Ha nincs válasz, ismételje meg a fenti eljárást. Ha továbbra sem érkezik válasz, 

próbáljon meg egy másik csatornát.

4.4 MÁS HAJÓ HÍVÁSA (16. VAGY 9. CSATORNA)
A 16. csatorna használható a kezdeti érintkezéshez (üdvözléshez) egy másik hajóval.

Legfontosabb felhasználása azonban vészhelyzeti üzenetekhez való. Ezt a csatornát 
folyamatosan figyelni kell, kivéve, ha ténylegesen másik csatornát használ.
Ezt az USA és a Kanadai Partiőrség és más hajók felügyelik. A 16. csatorna 
üdvözlésére csak a kezdeti érintkezésre kell korlátozni. A hívás nem haladhatja meg a 
30 másodpercet, de 3-szor megismételhető 2 perces időközönként. Nagy sűrűségű 
rádióforgalomban a 16. csatorna torlódása, amely abból származik, hogy jégesőként 
szolgál, jelentősen csökkenthető az Egyesült Államok vizein, ha a 9. csatornát 
használja a nem vészhelyzeti kommunikáció kezdeti kapcsolattartó (üdvözlő) 
csatornájaként. A hívási idő itt sem haladhatja meg a 30 másodpercet, de 3-szor 
megismételhető 2 perces időközönként.
Mielőtt kapcsolatba lépne egy másik hajóval, nézze meg a kézikönyv csatornatáblázatát, 
és válassza ki a megfelelő csatornát a kommunikációhoz az első kapcsolatfelvétel után. 
Például az amerikai VHF-listák 68. és 69. csatornája a nem kereskedelmi (szabadidős) 
csónakázók számára elérhető csatornák egy része. Figyelje előre a kívánt csatornát, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy nem fogja megszakítani a többi forgalmat, majd térjen 
vissza a 16. vagy a 9. csatornához az első kapcsolatfelvételhez.
Ha a köszöntő csatorna (16 vagy 9) tiszta, mondja ki a másik hívni kívánt 
hajó nevét, majd „ez”, Majd a hajó neve és az állomás engedélye (hívójel). 
Amikor a másik hajó visszaadja a hívását, azonnal kérjen másik csatornát a 
következő mondattal:menj”, A másik csatorna száma és„felett”. Ezután 
váltson az új csatornára. Ha az új csatorna nem foglalt, hívja a másik hajót.
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Az átvitel után mondja ki:felett”, Majd engedje el a PTT (Push-To-Talk) 
kapcsoló. Ha minden kommunikáció a másik hajóval befejeződött, fejezze 
be az utolsó adást a hívójel és a „ki”. Ne feledje, hogy nem szükséges a 
hívójelet minden adásnál feltüntetni, csak a kapcsolat elején és végén.

Ne felejtse el visszatérni a 16 -os csatornához, ha nem használ másik csatornát. Néhány rádió 
automatikusan figyeli a 16. csatornát, még akkor is, ha más csatornára van állítva vagy 
szkennelés közben.

4.5 13. ÉS 67. HÍDCSATORNA
A 13 -as csatornát dokkoknál, hidaknál és a kikötőben manőverező hajóknál használják. Az ezen 
a csatornán megjelenő üzeneteknek csak a navigációra kell vonatkozniuk, például találkozókra 
és elhaladásra korlátozott vizeken.

A 67 -es csatornát a hajók közötti navigációs forgalomra használják.

Szabályozás szerint ezeken a csatornákon a teljesítmény általában 1 Wattra korlátozódik. A 
rádió úgy van programozva, hogy ezeken a csatornákon automatikusan csökkentse az 
áramot erre a határra. Bizonyos helyzetekben azonban szükség lehet egy nagyobb 
teljesítmény ideiglenes használatára. Lásd a 14. oldalon a két csatorna alacsony 
energiahatárának ideiglenes felülbírálását.

4.6 EGYSZERŰ/DUPLEX CSATORNA HASZNÁLAT
Lásd a „12. VHF TENGERI CSATORNA -FELADATOK" be-
a szimplex és duplex csatornák használatára vonatkozó utasítások.

JEGYZET

Minden csatorna gyárilag programozott az FCC (USA), az ISED (Kanada) és a 
nemzetközi előírások szerint. A működési mód nem változtatható 
szimplexről duplexre vagy fordítva. A szimplex (hajóról hajóra) vagy duplex 
(hajókezelő) üzemmód automatikusan aktiválódik, attól függően, hogy 
melyik csatornán van, és hogy az USA, a nemzetközi vagy a kanadai 
műveletsáv van-e kiválasztva.

4.7 AUTOMATizált RÁDIÓ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁS (csak az USA -ban)
Az Egyesült Államokban a Sea Tow lehetőséget kínál a hajósoknak a 
rádióellenőrzések elvégzésére. A Sea Tow ingyenes Automated Radio Check 
szolgáltatásának használatához egyszerűen hangolja a VHF rádiót az Ön 
helyének megfelelő csatornára, és végezze el a rádióellenőrzést a szokásos 
módon. A rádió mikrofonjának elengedésekor a rendszer egy automatikus 
üzenetet játszik le, és továbbítja az adást, ezáltal tudatja Önnel, hogy a hangja 
más csónakázóknak hogyan fog szólni.

Az automatikus rádióellenőrzési szolgáltatás jelenleg az alábbi területeken érhető el.
nyugati part

Sea Tow Newport/LA - Ch. 27 
Tengeri vontatás San Diego - Ch. 27
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Északkeleti
Sea Tow Portland -Midcoast (Maine) - Ch. 27 
Tengeri vontatás Boston - Ch. 27
Tengeri vontatás déli partja (mise) - Ch. 
28 Sea Tow Rhode Island - Ch. 24
Tengeri vontatás, keleti Long Island - Ch. 
27 Sea Tow Huntington (NY) - Ch. 27 
Tengeri vontató manaszkán (NJ) - Ch. 28

Közép-atlanti
Tengeri vontatás Észak -Chesapeake (Md.) - Ch. 28 
Tengeri vontatás Közép -Chesapeake (Md.) - Ch. 27 
Tengeri vontatási Hampton -út (Va.) - Ch. 28

Észak-Karolina
Sea Tow Wrightsville Beach - Ch. 28 
Sea Tow Ocean Isle Beach - Ch. 28

Florida
Tengeri vontatás Sebastian - Ch. 28
Sea Tow Fort Lauderdale - Ch. 27 
Tengeri vontatás Charlotte kikötője - 
Ch. 24 Sea Tow Tampa Bay - Ch. 27
Tengeri vontatás patkópart - Ch. 27 Tengeri 
vontató Carrabelle/St. Jelzések - Ch. 27
Tengeri vontató Pensacola/Orange Beach (Ala.) - Ch. 27

4.8
VIGYÁZAT!

A vízálló épség biztosítása érdekében HX210, feltétlenül tartsa be az 
alábbiakban leírt óvintézkedéseket HX210 tartsa be a vízszigetelésre 
vonatkozó, az alábbiakban leírt óvintézkedéseket.
Az egyik óvintézkedés figyelmen kívül hagyása ronthatja a vízálló integritást, 
ami víz behatolását okozhatja az adó-vevőben. Ennek eredményeként az adó 
-vevő nem fog lebegni.
• A víz behatolásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a MIC/SP kupak 

megfelelően le van zárva.
• Ellenőrizze, hogy nincs -e por, szennyeződés vagy repedés az emelőn vagy a gumitömítésen.

JEGYZET

Ha repedéseket észlel a MIC/SP kupakon vagy tömítésen, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
Standard Horizon-nal vagy a helyi kereskedővel a csere megvásárlásához.

4.9 RÁDIÓGONDOZÁS
Használata után a HX210 sós vizű környezetben ajánlatos a rádiót friss vízzel 
tisztítani a rádió mosogatócsap alatti öblítésével, vagy egy vödör friss vízbe 
merítve. Mosás után használjon puha ruhát, és alaposan szárítsa meg a rádió 
minden részét. Ennek célja a gumi kapcsolók és a hangszórórács tisztán tartása 
és a legjobb működési állapot fenntartása.
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5. TARTOZÉKOK
5.1 CSOMAGOLÁSI LISTA
Amikor először nyitja ki az adó -vevőt tartalmazó csomagot, ellenőrizze a 
következő tartalmat:

HX210
CAT460

Rádió adó-vevő
Antenna*1

SAD-25/SAD-23*2 Hálózati adapter az SBH-25 készülékhez
E-DC-19A
SBH-25
CLIP-22

DC kábel 12 V -os szivargyújtó dugó 
töltővel
Övcsipesz

Csuklópánt
Használati útmutató

5.2 OPCIÓK
SAD-25/SAD-23*2 Hálózati adapter az SBH-25 készülékhez
SSM-14A
SEP-10A
MH-73A4B
SSM-64A
SSM-55A
CN-3
SCH-11

Merülő hangszóró / mikrofon fülhallgató csatlakozóval 
Fülhallgató SSM-14A-hoz
Merülő hangszóró / mikrofon VOX 
fejhallgató
Fülhallgató / mikrofon
Rádió-hajó-antenna adapter 
adapter övcsipesz

*1 (antennaerősítés: -1,5 dBi, impedancia: 50 ohm)
*2 (az adó -vevő verziójától függően)

JEGYZET: Használat előtt töltse fel az akkumulátort HX210 először. Kérjük, 
nézze meg a „6.1 AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK" a részletekért.
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6. KEZDETI LÉPÉSEK
6.1 AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK
Ha a rádiót soha nem használta, vagy a töltöttsége lemerült, akkor a 
csatlakoztatásával töltheti fel SBH-25 Töltőtartó a SAD-25/SAD-23 Hálózati 
adapter, lásd „6.1.2 AKKUMULÁTOR TÖLTÉS”. Ha rendelkezésre áll 12 V 
egyenáram, akkor a mellékeltE-DC-19A Az akkumulátor töltéséhez DC -kábel 
12 V -os szivargyújtó dugóval használható. AzSAD-25/SAD-23 és E-DC-19A
körülbelül 3 óra alatt feltölti a teljesen lemerült beépített akkumulátort.

Beépített újratölthető akkumulátor

Kapacitás

Névleges feszültség

1850 mAh
7,4 V

Minimális Maximális
Hőmérséklet tartomány

° C ° F ° C ° F
Díj
Kisülés
Tárolás

5
- 20
- 10

41
- 4
14

35
60
35

95
140
95

VIGYÁZAT
A robbanás és sérülés kockázatának elkerülése érdekében a beépített akkumulátort 
csak nem veszélyes környezetben szabad tölteni vagy újratölteni.

6.1.1 AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA

Az adó-vevő beépített akkumulátora Li-ion akkumulátorokat tartalmaz. Az ilyen típusú 
akkumulátorok olyan erős töltést tárolnak, amely veszélyes lehet, ha visszaélnek vagy 
visszaélnek vele, különösen akkor, ha eltávolítják az adó -vevőből. Kérjük, tartsa be az 
alábbi óvintézkedéseket:

NE RÖVIDítse AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLJAIT: A terminálok rövidre zárása
hogy az adó -vevő tápellátása szikrákat, súlyos túlmelegedést, égési sérüléseket 
és az akkumulátorcellák károsodását okozhatja. Ha a rövidzár elegendő 
időtartamú, lehetséges az akkumulátor alkatrészeinek megolvasztása. Ne 
tegyen laza akkumulátort fémfelületekre vagy tárgyakra, például gemkapocsra, 
kulcsokra, szerszámokra stb., Vagy azok közelébe. Ha az akkumulátort az adó-
vevőre szereli, az áramot az adó-vevőre továbbító érintkezők nincsenek kitéve. . 
Az akkuegységen az adó -vevőre szerelt érintkezők csak töltőkapcsok, és nem 
jelentenek veszélyt.

NE INGYELJEN: Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy égetőbe. A tűz hő 
hatására az akkumulátorcellák felrobbanhatnak és/vagy veszélyes gázok 
szabadulhatnak fel.
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Az akkumulátor karbantartása

Az akkumulátor biztonságos és megfelelő használata érdekében tartsa be az alábbiakat:

  Csak STANDARD HORIZON által jóváhagyott akkumulátorokat használjon.

  Ne fordítsa meg a töltés polaritását. Csak a megfelelő töltőt használja. Ha ezt 
meghamisítják vagy más töltőt használnak, maradandó károsodás léphet fel.

  Csak STANDARD HORIZON által jóváhagyott töltőt használjon. Bármilyen más töltő 
használata maradandó károsodást okozhat az akkumulátorban. Akkumulátor újrahasznosítása

NE HASZNÁLT HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A RENDSZERES KOMPAKHOZ!

A LI-ION AKKUMULÁTOROKAT KÖRNYEZETI HANGTARTÓBAN 
KELL SZEDNI, UTASZTÁSBA VENNI, VAGY LEADNI.

A lítium-ion akkumulátorok elégetése, a hulladéklerakóba helyezése vagy a települési 
szilárd hulladékgyűjtéssel való összekeverése a legtöbb területen TILTOTT.
Tegye vissza az akkumulátorokat egy jóváhagyott Li-ion akkumulátor újrahasznosítóba. Ez lehet, 
hogy megvásárolta az akkumulátort.

További információért forduljon a helyi hulladékkezelő tisztviselőkhöz
a környezetbarát gyűjtés, újrafeldolgozás és elhelyezés részben Li-ion akkumulátorokat.

6.1.2 AKKUMULÁTOR TÖLTÉS
A mellékelt akkumulátortöltővel és bölcsővel körülbelül 
3 órát* vesz igénybe a beépített akkumulátor teljes 
feltöltése.
* (Az akkumulátor állapotától függően a töltési 
idő megnövekedhet.)
1. Az ábrára hivatkozva csatlakoztassa az 

akkumulátortöltő csatlakozóit.
2. Fordítsa el az adó -vevőt KI. ALULNÉZET

3. Amikor a HX210 helyesen van behelyezve, a
HX210Az LCD kijelzőn megjelenik az 
akkumulátor töltés ikonja.

4. Amikor a töltés befejeződött, az akkumulátor 
töltés ikon eltűnik.

HX210

VIGYÁZAT
Az SAD-25/SAD-23 és SBH-25 ők nem
vízállónak tervezték. Ne próbálja meg 
tölteni a vizet veszélyes helyeken.
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JEGYZET

  Az SAD-25/SAD-23 csak a töltésére tervezték HX210beépített 
akkumulátor, és nem alkalmas más célokra. AzSAD-25/ SAD-23 zajt 
okozhat a TV és rádió vételben a közvetlen közelben, ezért nem 
ajánlott az ilyen készülékek közelében használni.

  Lépjen kapcsolatba a Standard Horizon kereskedővel vagy a gyári szervizzel a 
beépített akkumulátorcserével kapcsolatban. Lásd a „11.2 GYÁRI SZOLGÁLTATÁS”.

6.1.3 AZ AKKUMULÁTOR ÉLETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

: Teljes akkumulátor
: Elegendő akkumulátor töltöttség: 

Alacsony akkumulátor töltöttség

: Gyenge akkumulátor. Akkumulátor töltés.

: Azonnal töltse fel az akkumulátort

Amikor az " ”Ikon jelenik meg, ajánlott az akkumulátor mielőbbi feltöltése.

FIGYELEM
Ha az adó-vevőt hosszú ideig nem használja, tárolás előtt feltétlenül 
töltse fel teljesen a beépített akkumulátort. Ha az adó-vevőt hosszabb 
ideig tárolja, félévente töltse fel a beépített akkumulátort, hogy elkerülje 
a túlzott lemerülést.

6.2
r Az övcsipesz felszerelése: igazítsa a

Az övcsipeszt rögzítse az adó -vevő 
hátulján található fülkéhez, majd 
csúsztassa lefelé az övcsipeszt, amíg 
egy kattanással nem rögzül.

r Az övcsipesz eltávolítása: nyomja meg a gombot
távolítsa el az övcsipesz fület az adó 
-vevő hátuljától, hogy kinyissa az 
övcsipeszt, majd csúsztassa felfelé az 
övcsipeszt annak eltávolításához.

Övcsipesz Tab

Szíj lyuk
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7. KEZELŐSZERVEK ÉS MUTATÓK
7.1 KEZELŐSZERVEK ÉS KAPCSOLÓK

JEGYZET
Ez a rész az adó -vevő minden vezérlőjét határozza meg. A részletes 
kezelési útmutatót a „8. ALAPMŰVELET”. Tekintse meg az alábbi ábrát a 
következő vezérlők, kapcsolók és
nections.

   

   
HX210

 
 
 

 
 

 

HANGYA Jack (felső panel)
A mellékelt CAT460 rugalmas antenna van csatlakoztatva.

PTT (PUSH-TO-TALK) kapcsoló (bal oldali panel) 
Ha megnyomja, aktiválja az adót.

SQL Kapcsoló
Nyomja meg ezt a gombot az SQL beállításhoz.

Másodlagos felhasználás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a hangjelzés megnyitásához, lehetővé téve a 

működési csatorna figyelését. Nyomja meg a gombot a normál (zörgésvezérelt) megfigyelés 

folytatásához.
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Mikrofon
A belső mikrofon itt található.
Adás közben helyezze a mikrofont kb. 1/2 - 1 hüvelyk (1,2 ~ 2,5) közé
cm) távol a szájától. Beszéljen lassan és világosan a mikrofonba.

Billentyűzet

p (FEL) Kulcs
Ezzel a gombbal módosíthatja a működési csatornát vagy a 
küszöbszintet. A gomb rövid lenyomása növeli a csatornát (vagy szintet) 
egy lépéssel. A gomb nyomva tartásával a csatorna (vagy szint) 
folyamatosan növekszik.

q (LE (LE) gomb
Ezzel a gombbal módosíthatja a kezelőcsatornát, vagy a hangzási 
küszöbszintet. A gomb rövid lenyomása csökkenti a csatornát (vagy szintet) 
egy lépéssel. A gomb nyomva tartásával a csatorna (vagy szint) 
folyamatosan csökken.

t & u Kulcsok
Nyomja meg ezeket a gombokat a képernyőn megjelenő menük jobbra vagy balra váltásához.

MENU/SET Kulcs

Másodlagos felhasználás:

Nyomja meg a gombot a MENU megnyitásához.

Tartsa lenyomva a gombot a BEÁLLÍTÁS üzemmódba való belépéshez.

CLR/

Másodlagos felhasználás:

Kulcs

Nyomja meg a funkció vagy a menü kiválasztásának törléséhez.

Tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához és feloldásához.

VOL- és VOL+ Kulcsok
Nyomja meg ezeket a gombokat a hangerő beállításának engedélyezéséhez.

16/S Kulcs
Ennek a gombnak a megnyomása azonnal előhívja a 16. csatornát bármelyik 

csatornaválasztásból. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 16/S gombot az alcsatorna előhívásához.

ERŐ Kulcs
Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a rádió be- vagy kikapcsolásához.

MIC/SP jack
Az aljzat elfogadja az opcionális opciót SSM-14A Hangszóró/mikrofon, MH- 
73A4B Merülő hangszóró/mikrofon, SSM-64A VOX fejhallgató, vagy
SSM-55A Fülhallgató/mikrofon. Ha ezt az aljzatot használja, a belső 
hangszóró és a mikrofon le van tiltva.
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LCD kijelzö
Ez a kijelző az aktuális működési körülményeket mutatja, az alábbi képen látható módon.

Soft gomb

Ez a három funkciógomb testreszabható a Beállítás menü segítségével, 
amelyet a „8.12 Lágy billentyűk”. Ha röviden megnyomja az egyik 
funkciógombot, a funkciók megjelennek a kijelző minden gombja felett.

Vízzel működő fény
Amikor az HX210 vízzel érintkezik, a lámpa fehéren villog, hogy segítsen 
megtalálni a rádiót gyenge fényviszonyok között. Ez a funkció akkor működik, ha
a rádió BE vagy KI.
Hangszóró

A belső hangszóró itt található.
7.2 LCD KIJELZŐK

①② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

③
④ ⑨

⑩

⑪

⑫
„ ”Mutató
Ez a jelző megjelenik az átvitel során. "" 
Mutató
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha jel érkezik, vagy a rádió kikapcsol.

Csatornacsoport jelző
Ezek a mutatók a kiválasztott csatornacsoportot mutatják. „
USA”: USA
„INTL”: Nemzetközi
TUD”: Kanada
„Egyesült Királyság": Egyesült Királyság (Egyesült 

Királyság)"LENNI": Belgium

„NL": Hollandia"
SW": Svédország
„GE”: Német
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„DW”Mutató
DW: A Dual Watch aktiválva van.
TW: A Tri-Watch be van kapcsolva.

ÁTVITELI ERŐ Indikátor
„SZIA": 6 W (5 
W)*"MD”: 2,5 W
„LO”: 1 W.
*(5 W TX szükséges néhány országban)
„MEM”Mutató
Ez a jelző azt jelzi, hogy a csatorna regisztrálva van a „Scan Memory” adó -vevőben.
„P-SET”Mutató
Akkor jelenik meg, ha a csatorna be van programozva az előre beállított csatorna memóriájába.

Akkumulátor jelző
: Teljes akkumulátor
: Elegendő akkumulátor töltöttség: 

Alacsony akkumulátor töltöttség

: Gyenge akkumulátor. Akkumulátor töltés.

: Azonnal töltse fel az akkumulátort

„P”Mutató
Akkor jelenik meg, ha a csatorna prioritási csatorna.
„D”Mutató
Akkor jelenik meg, ha a Dual Watch funkció engedélyezve van FM rádió üzemmódban.

„T”Mutató
Akkor jelenik meg, ha a Triple Watch funkció engedélyezve van FM rádió üzemmódban.

Csatorna kijelző
A működési csatorna megjelenik az LCD -n mind az adás, mind a 
fogadás módban.
VOL Indikátor
Ez a jelző mutatja a fogadott hang hangerejét.
SQL Indikátor
Ez a jelző mutatja a zúgás beállítási szintjét.
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8. ALAPMŰVELET
8.1 TILTOTT KOMMUNIKÁCIÓ
Az FCC tiltja a következő kommunikációt:
  Hamis vészhelyzeti vagy vészhelyzeti üzenetek.
  Üzenetek „bármilyen csónakhoz”, vészhelyzetek és rádióvizsgálatok kivételével.
  Üzenetek egy szárazföldi hajóra vagy onnan.
  Átvitel szárazföldön.
  Obszcén, illetlen vagy profán nyelv (10 000 dolláros bírság).

8.2 KEZDETI BEÁLLÍTÁS
1. Az antenna felszerelése az adó -vevőre; fogja meg az antenna alsó végét, 

majd csavarja rá az adó -vevő illesztőcsatlakozójára, amíg szorosan be 
nem pattan. Ne húzza túl.

8.3 FOGADÁS
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ERŐ gombot egy másodpercre, hogy bekapcsolja a rádiót.

2. Tartsa lenyomva a [SQL] kapcsolja addig, 
amíg a „” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
Ez a „lecsúszás” állapot.

3. Nyomja meg a [VOL-] vagy [VOL+] gombot addig, amíg a hangszóróból származó zaj vagy hang 

kényelmes szinten nem hallható.

4. Nyomja meg a [SQL] kapcsoljon a normál (csendes) megfigyelés folytatásához.

5. Nyomja meg a [p] vagy [q] gombbal válassza ki a kívánt csatornát. A rendelkezésre álló csatornákat 

lásd a 38. oldalon található csatornatáblázatban.

6. Ha jel érkezik, állítsa be a kívánt hangerőt. Az LCD kijelzőn megjelenik a „” 
jelzés, jelezve, hogy a
csatorna használatban van, vagy a rádió nem csörög.

8.4 ÁTMENET
1. Állítsa be az adó -vevőt a „8.3 FOGADÁS”Fentebbi vita.
2. Adás előtt figyelje a csatornát, és győződjön meg róla, hogy tiszta.

EZ AZ FCC KÖVETELMÉNYE!
3. Nyomja meg a gombot PTT (Push-to-Talk) 

kapcsoló az átvitelhez. Adás közben a „”
dikátor jelenik meg a kijelzőn.

4. Helyezze a mikrofont körülbelül 1,2–2,5 cm -re a szájától. Beszéljen lassan 
és világosan a mikrofonba.

5. Amikor az átvitel befejeződött, engedje fel a PTT kapcsoló.
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8.4.1 ÁTMENETI TELJESÍTMÉNY
A TX kimeneti teljesítménye HX210 magasra van állítva (6 W※) gyári hibában, 
és a „SZIA”Jelzés jelenik meg a képernyő felső részén.
A TX kimeneti teljesítményének módosítása:
1. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

2. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, amíg a [
HI], [MD], vagy [LO] ikon jelenik meg az LCD alján 
található funkciógomb felett.

3. Nyomja meg a [HI], [MD], vagy [LO] funkciógombot
váltás HI (6 W (5 W)*), MD (2,5 W) vagy LO (1 W) 
kimeneti teljesítmény között.
*(5 W TX szükséges néhány országban)

8.4.2 ÁTMENETI IDŐ - KIMENETI IDŐZÍTŐ (TOT)
Amíg a PTT kapcsoló lenyomva, az átviteli idő 5 perc. Ez megakadályozza a hosszan 
tartó (nem szándékos) átvitelt. Körülbelül 10 másodperccel az adó automatikus 
kikapcsolása előtt figyelmeztető hangjelzés hallható a hangszóróból. Az adó -vevő 
automatikusan vételi módba kapcsol, még akkor is, ha aPTT a kapcsolót le kell 
nyomni. AzPTT A kapcsolót először ki kell engedni, majd várjon 10 másodpercet, 
mielőtt újra elindulhat az átvitel. Ez az időkorlát (TOT) megakadályozza a folyamatos 
átvitelt, amely véletlenül elakadnaPTT kapcsoló.

VÍZTELEZETT FÉNY
Amikor az HX210 vízzel érintkezik, fehér fény villog, hogy elősegítse a gyenge 
fényviszonyok között történő előállítását. A lámpa körülbelül 15 másodperc 
múlva automatikusan kialszik, amikor eltávolítja a vízből.
Az HX210 van menü választható engedélyezése és letiltása. Részletekért lásd a 
BEÁLLÍTÁS üzemmód „STROBE LED (vízveszély)” pontját a 32. oldalon.

8.5 CSATORNA CSOPORT
Állítsa be a Csatornacsoportot a régió szerint.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”.
3. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA CSOPORT”.
5. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
6. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt 

csatornacsoportot: „INTERNATIONAL”, 
„USA” vagy „CANADA”*.
*(Az európai változatban a régió beállításakor 
a kiválasztott európai csatornacsoport
jelenik meg a „CANADA” helyett. Részletekért tekintse meg a Régió 
beállítása című megjegyzést a külön sárga laplapon.)
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7. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott beállítás tárolásához.

8. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

8.6 KEZELŐZÁR
A véletlen csatornaváltás megelőzése érdekében a HX210lehet, hogy a billentyűzet le van 
zárva.
Tartsa lenyomva a [CLR/ ] billentyűt a billentyűzet lezárásához (kivéve a PTT, [VOL-],

] gombok), hogy véletlenül ne változtassák meg őket. „KULCS[VOL+] és [CLR/
ZÁR”Jelenik meg a teljes képernyőn, zárva. jelezze, hogy a funkciók] gombok, 

amíg „KINYIT" Megjelenik.A gombok feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [CLR/

8.7 NOAAWATHER CHANNELS (Az USA -ban és Kánada csak)
1. Nyomja meg a [MENU/SET] gombot a

MENU képernyőn, majd nyomja meg a [
WX] softkey. Az adó -vevő időjárási 
csatorna módra vált, és a rádió az utoljára 
használt NOAA időjárási csatornára áll.

2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot egy másik NOAA időjárási 

csatorna kiválasztásához.

3. A NOAA időjárási csatornákból való kilépéshez nyomja meg a [MENU/SET] gombot a 
MENU képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a [CH] softkey. Az adó-vevő az 
időjárás-csatorna üzemmódra váltás előtt visszatér a használt csatornához.

8.7.1 NOAAWEATER figyelmeztetés
Szélsőséges időjárási zavarok, például viharok és zivatarok esetén a NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) 1050 Hz-es 
hangjelzéssel és az azt követő időjárásjelentéssel egy NOAA időjárási 
csatornán küld időjárás-riasztást.
Az HX210 képes reagálni az időjárási riasztásokra: időjárási csatorna 
megfigyelésekor; amikor megáll egy kiválasztott időjárási csatornán a 
szkennelési módok során; miközben más munkacsatornán működik; vagy FM 
rádió üzemmódban hallgat.

Az időjárási riasztási funkció engedélyezéséhez olvassa el a „9.1.2 IDŐJELZÉS (in
Csak USA és Kanada)”.
Amikor riasztás érkezik egy NOAA időjárási 
csatornára, a keresés leáll, és az adó hangos sípolást 
ad, hogy figyelmeztesse a felhasználót a NOAA 
adásra. A riasztás leállításához nyomja meg 
bármelyik gombot.
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A sípoló hang leállítása után megjelenik az időjárás -jelzés 
fogadásának megerősítő képernyője. Nyomja meg 
bármelyik gombot a megerősítő képernyő 
megjelenítéséhez. A megerősítő képernyő megkérdezi, 
hogy az időjárási csatornára kell -e váltani, vagy visszatérni 
a tengeri csatornához. Nyomja meg [IGEN] az időjárási 
csatornára váltáshoz, vagy nyomja meg a [NEM] hogy 
visszatérjek a tengeri csatornához.

JEGYZET

Ha egyetlen gombot sem nyom meg, a riasztás 5 percig szól, majd az 
időjárási jelentés érkezik.

8.7.2 NOAAWEATER RIASZTÁS TESZT
A rendszer tesztelése érdekében a NOAA minden szerdán sugároz 1050 Hz -es 
hangot, helyi idő szerint 11:00 és 13:00 óra között. Használhatja ezt az alkalmat arra, 
hogy rendszeresen tesztelje adó -vevőjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az 
Időjárás -riasztás funkció működik -e, vagy hogy kiképezze a személyzet tagjait, 
hogyan kell beállítani az adó -vevőt a NOAA időjárási riasztások fogadására.

8.8 ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSATORNA: Azonnali hozzáférés
10 előre beállított csatorna programozható az azonnali hozzáféréshez. Nyomja meg az egyik 
funkciógombot. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, majd nyomja meg a [P-SET] puha
kulcs. Nyomja meg a [P-SET] gomb aktiválja a felhasználó által hozzárendelt 
csatornabankot. Ha a [P-SET] gomb megnyomásával, és nincs hozzárendelve előre 
beállított csatorna, egy hangjelzés hallható a hangszóróból.

8.8.1 AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSATORNABANKOK PROGRAMOZÁSA

1. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt csatornát, amelyet hozzá szeretne rendelni az előre 

beállított csatornabankhoz.

2. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

3. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, 
amíg a [P-SET] funkciógomb jelenik meg az 
LCD alján.

4. Tartsa lenyomva a [P-SET] gombot addig, amíg a 
„P-SET” ikon és csatorna száma villogni nem kezd.

5. Nyomja meg a [ADD] programgomb a csatorna 
beprogramozásához az előre beállított csatorna 
memóriába. „P- SET”Ikon jelenik meg.
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6. Ismételje meg az 1-5. Lépéseket a további csatornák beprogramozásához az előre 
beállított csatornákra. Legfeljebb 10 csatorna regisztrálható. Ha megpróbál 
regisztrálni egy 11. csatornát, a hangjelzés megszólal.

8.8.2 MŰKÖDÉS egy előre beállított csatornán
1. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

2. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, 
amíg a [P-SET] funkciógomb jelenik meg az 
LCD alján.

3. Nyomja meg a [P-SET] funkciógombot, majd nyomja meg a [▲
] vagy [▼] gombot a kívánt előre beállított csatorna 

kiválasztásához.

4. Az előző műveleti csatornához való visszatéréshez nyomja meg az egyik funkciógombot, 
majd nyomja meg a [P-SET] softkey. Az "P-SET”Ikon eltűnik a kijelzőről.

8.8.3 Előre beállított csatorna törlése
1. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

2. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, 
amíg a [P-SET] funkciógomb jelenik meg az 
LCD alján.

3. Nyomja meg a [P-SET] programgombot, majd nyomja meg a [

▲] vagy [▼] gombot a törlendő előre beállított csatorna 

kiválasztásához.

4. Nyomja meg az egyik funkciógombot, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a [P-SET] softkey -ig, amíg a 
„P-SET”Ikon és csatorna száma villog.

5. Nyomja meg a [DEL] programgombbal törölheti a csatornát az előre beállított csatorna 
memóriából.
6. Ha ki szeretne lépni az előre beállított csatornák törlési műveletéből, nyomja meg a [VISSZA] softkey.
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8.9 SZKENNELÉS
Az HX210 kétféle szkennelést biztosít: „Memória szkennelés” vagy „Priority 
Scan”. A „Memóriakeresés” beolvassa a szkennelési memóriába programozott 
csatornákat és az előre beállított csatorna memóriájában tárolt csatornákat. A 
„Priority Scan” hasonló a „Memory Scan” kereséshez, azonban a prioritási 
csatornát (16. csatorna) és a kettős figyelést végzi a memóriakeresésben 
beprogramozott csatornákra és az előre beállított csatorna memóriára. Ha 
bejövő jelet észlel az egyik csatornán a keresés során, a rádió megáll az adott 
csatornán, lehetővé téve a bejövő adás hallgatását.

8.9.1 PROGRAMOZÁS SZkennelési memória
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”.
3. Nyomja meg a [SELECT] programgombot, majd nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kiválasztáshoz

„SCAN MEMORY”.
4. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
5. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a keresni 

kívánt csatornát, majd nyomja meg a [
MEM] softkey. Az „ON” ikon megjelenik a 
kiválasztott csatorna jobb oldalán.

6. Ismételje meg az 5. lépést az összes kívánt csatorna kereséséhez.
7. Ha szeretne eltávolítani egy csatornát a listából, válassza ki a csatornát, majd 

nyomja meg a [MEM] softkey. A kiválasztott csatorna „ON” ikonja eltűnik.
8. Ha a kiválasztás befejeződött, nyomja meg a [CLR/

rádiós működés.
] billentyűt a visszatéréshez

A keresendő csatornák ellenőrzéséhez nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot gombot többször, a
jelenítse meg az egyes csatornákat. Az "MEM”Ikon jelenik meg, ha kijelölt 
memóriacsatorna jelenik meg.

8.9.2 A szkennelési típus kiválasztása
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”.
3. Nyomja meg a [SELECT] programgombot, majd válassza a „BEOLVASÁS TÍPUSA”A [▲] vagy [▼] gombbal.

4. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot az „M-SCAN” vagy a „P-SCAN” 

kiválasztásához.

6. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott beállítás tárolásához.

7. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.
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CH1001 CH1001
CH88 CH09 CH88 CH09

CH1078 CH12 CH107 8 CH12

Elsőbbségi csatorna

CH68 CH15 CH68 CH15

CH1061 CH1018 CH1061 CH1018
CH1022 CH1022

Memória szkennelés (M-SCAN) Elsőbbségi vizsgálat (P-SCAN)

8.9.3 SZKENNELÉS
Memória szkennelés (M-SCAN)
1. Állítsa a szkennelési típust „M-SCAN” -ra a SETUP menüben (lásd: „8.9.2 SE-

SZkennelési típus kiválasztása”).

2. Nyomja meg a [SQL] kapcsolót, majd nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot, 
amíg a háttérzaj el nem tűnik.

3. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

4. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, amíg a [LETAPOGATÁS] a funkciógomb ki van kapcsolva

az LCD alján játszik le.
5. Nyomja meg a [LETAPOGATÁS] softkey. „MEM 

SCAN”Jelenik meg a kijelzőn. A szkennelés a 
legalacsonyabbról a legmagasabbra 
programozott csatorna számra és az előre 
beállított csatornára megy (a következő részben 
leírtak szerint). A szkennelés leáll egy csatornán, 
amikor adás érkezik.
A csatorna száma villogni fog a vétel során.

6. A szkennelés leállításához nyomja meg a [16/S] vagy [CLR/ ] kulcs.

Elsőbbségi szkennelés (P-SCAN)
1. A SETUP menüben állítsa a szkennelési típust „P-SCAN” -ra (lásd: „8.9.2 SE-

SZkennelési típus kiválasztása”).

2. Nyomja meg a [SQL] kapcsolót, majd nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot, 
amíg a háttérzaj el nem tűnik.

3. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

4. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, amíg a [LETAPOGATÁS] 
funkciógomb jelenik meg az LCD alján.

5. Nyomja meg a [LETAPOGATÁS] softkey. „PRI SCAN”Jelenik meg a kijelzőn. Letapogatás-
A memóriacsatornák, az előre beállított csatornák és az elsőbbségi csatorna 
között folytatódik.
Az elsőbbségi csatorna minden beprogramozott csatorna után beolvasásra kerül.

6. A szkennelés leállításához nyomja meg a [16/S] vagy [CLR/
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8.10 TÖBB ÓRA (PRIORITÁS CSATORNA)
A többórás kommunikációt két vagy három csatorna keresésére használják.
m Dual Watch esetén normál VHF csatorna (vagy FM sugárzási frekvencia*),

és az elsőbbségi csatorna, felváltva kerülnek beolvasásra.
m Triple Watch esetén normál VHF csatorna (vagy FM sugárzási frekvencia*),

a prioritási csatorna és az alcsatorna szekvenciális szkennelése.
* (Indítsa el a Dual Watch funkciót vagy a Triple Watch funkciót, majd kezdje 

meg az FM rádió vétele. (Lásd a „8.11 FM rádió hallgatása”.) A“ ”vagy“ 
”ikon megjelenik az FM rádió vétel képernyőjén.)

Amikor jel érkezik a normál csatornára, a rádió röviden átvált a normál csatorna 
és az elsőbbségi csatorna között, és megkeresi az adást. Ha a rádió 
kommunikációt fogad az elsőbbségi csatornán, akkor a rádió leáll, és addig 
hallgatja a prioritású csatornát, amíg a kommunikáció véget nem ér, majd újra 
elindítja a kettős vagy hármas órás keresést.

JEGYZET

Az elsőbbségi csatorna és az alcsatorna megváltoztatható CH16 
(alapértelmezett) és CH9 (alapértelmezett) csatornákról. Lásd a „
PRIORITY CH”Vagy„SUB CH”(Részletek a 28. oldalon).

8.10.1A többórás üzemmód beállítása
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”.
3. Nyomja meg a [SELECT] programgombot, majd válassza a „TÖBB ÓRA”A [▲] vagy [▼] 
gombbal.
4. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a „DUAL” kiválasztásához

vagy „TRIPLE”.

DUPLA (Kettős óra): Az HX210 figyeli az aktuális csatorna és a 
prioritás csatorna tevékenységét.

TRIPLE (Triple Watch): A HX210 figyeli a prioritás tevékenységét
csatorna, az alcsatorna és az aktuális csatorna.

6. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott beállítás tárolásához.

7. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

8.10.2A Dual Watch indítása
1. Nyomja meg a [SQL] kapcsolót, majd nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot, 

amíg a háttérzaj el nem tűnik.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki azt a csatornát, amelyet kettős nézni szeretne.
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3. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

4. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, amíg a [DW] funkciógomb 
jelenik meg az LCD alján.

5. Nyomja meg a [DW] softkey. A rádió figyeli a 
2. lépésben kiválasztott elsőbbségi 
csatornát és a munkacsatornát.

6. Amíg jel érkezik a 2. lépésben kiválasztott csatornára, a HX210
időnként kettős nézést végez a prioritási csatornán.

7. A kettős óra leállításához nyomja meg a [CLR/ ] kulcs.

8.10.3A Triple Watch indítása
A Dual Watch funkciót a Menu („Set”) módban Triple Watch módra 
változtathatja. A Triple Watch beolvassa a prioritási csatornát, az alcsatornát és 
egy működő csatornát.

1. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a keresendő munkacsatornát az 
alcsatornával és a prioritási csatornával együtt.

2. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

3. Nyomja meg többször a [◄] vagy [►] gombot, amíg a [TW] funkciógomb 
jelenik meg az LCD alján.

4. Nyomja meg a [TW] funkciógomb a Hármasóra 
funkció aktiválásához.

5. Amikor az elsőbbségi csatornán adás érkezik, a HX210 a prioritású 
csatornán marad, amíg a bejövő jel el nem tűnik.

6. Amikor az alcsatornán adás érkezik, a HX210 kettős nézi az elsőbbségi 
csatornát és az alcsatornát.

7. Amikor a HX210 átvitelt kap a munkacsatornán, a
HX210 háromszor figyel a munkacsatorna, az elsőbbségi csatorna és az 
alcsatorna között.

8. A Hármas óra leállításához nyomja meg a [CLR/ ] kulcs.

8.11 FM rádió hallgatása
Az HX210 tartalmazza az FM adás vételét.
1. Nyomja meg a [MENU/SET] gombot a MENU megjelenítéséhez

képernyőn, majd nyomja meg a „RÁDIÓ” 
funkciógombot. Az FM adás lefedettsége 65 000 -
108.000 MHz (100 kHz lépés), és Wide-FM 
módot használ.
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2. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt frekvencia 
kiválasztásához.

3. Az FM sugárzott vétel módból való kilépéshez nyomja meg a [MENU/SET] gombot 
a MENU képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a [CH] softkey. Az adó 
-vevő az FM Broadcast sávra váltás előtt visszatér a használt csatornához.

8.11.1 FM -sugárzás Frekvencia -söprés
1.
2.

Hívja elő az FM sugárzott vétel módot (lásd fent). 
Megnyomni a [SÖPRÉS] funkciógomb a söprés elindításához.
A söprés a legalacsonyabbtól a legmagasabb frekvenciáig folytatódik (100 kHz lépés). 
Ha a rádió FM -állomást fogad, a sweep leáll a vett frekvencián. A söprési művelet 
megszakításához nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot.3.

8.11.2 Tárolja az FM frekvenciát
1.

2.

Az FM Broadcast vételi módban történő hallgatás 
közben válassza ki a kívánt FM frekvenciát. Megnyomni 
a [MEM] programgomb az „ADD” képernyő 
megjelenítéséhez.
Megnyomni a [SELECT] softkey.
Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a betűk 
görgetéséhez, és válassza ki az FM frekvencia 
nevének első betűjét.
Megnyomni a [SELECT] funkciógomb a név első betűjének 

tárolására és a jobbra következő betűre lépésre.

Ismételje meg a 4. és 5. lépést, amíg a név be nem fejeződik. A név 
legfeljebb tizenkét karakterből állhat, és ha nem használja mind a tizenkét 
karaktert, nyomja meg a [►] gombot a következő szóközökre lépéshez. Ezzel 
a módszerrel üres helyet is be lehet írni a névbe.
Ha hiba történt a név beírásakor, nyomja meg a [◄] vagy a [►] programbillentyűt, 
amíg a rossz karakter ki van választva, majd hajtsa végre a 4. és 5. lépést.

3.
4.

5.

6.

7. A tizenkét betű vagy szóköz beírása után válassza a „
BEFEJEZ”. Megnyomni a [BELÉP] programgomb az FM 
frekvencia tárolására. A bemenet visszaállításához 
nyomja meg a [◄] vagy a [►] gombot.

8.11.3 Memóriafrekvencia -előhívás

1. Nyomja meg a [KÖVETKEZŐ] programgomb az utoljára megjelenített FM adás memória előhívásához.

2. Ezután nyomja meg a [KÖVETKEZŐ] gomb többszöri megnyomásával lépkedhet egymás után 
az FM adás memóriájában.
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8.12 Lágy billentyűk
A funkciógomb funkciók újrakonfigurálhatók, és a funkciógomb ikon 
megjelenítésének időtartama a gomb megnyomása után megváltoztatható.

8.12.1 Kulcs hozzárendelés
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT] softkey.
3. Válassza a „GOMBBEÁLLÍTÁS”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Válassza a „FELADAT”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a programozandó kulcs számának kiválasztásához,

és nyomja meg a [BELÉP] softkey.

6. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a funkciógombhoz 

rendelni kívánt új funkció kiválasztásához, majd nyomja 

meg a [BELÉP] softkey. Az alábbiakban felsoroljuk a 

rendelkezésre álló funkciókat.

c

7. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

Kijelző
HI/MD/LO
DW/TW

MEMÓRIA
LETAPOGATÁS

ELŐRE
STROBE

Funkció
Kiválasztja az átviteli teljesítményt.

A kettős vagy a hármas óra beolvasását BE/KI kapcsolja.

Csatornák hozzáadása vagy eltávolítása a memóriacsatorna 
-keresésből. Be-/kikapcsolja a szkennelési funkciót.
Programozza vagy törli az előre beállított memóriacsatornát. 
Be- vagy kikapcsolja a villogó LED -et.

8.12.2 Kulcs időzítő
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „GOMBBEÁLLÍTÁS”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Válassza a „KULCS IDŐZÍTŐ”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
5. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt 

időt, majd nyomja meg a [BELÉP] softkey.

c

6. Nyomja meg a [CLR/
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9. MENÜ („BEÁLLÍTÁS”)
Az HX210A Menü üzemmód lehetővé teszi, hogy számos HX210 a működési 
paramétereket egyénileg kell konfigurálni.
A menümód paramétereinek aktiválásához és beállításához kövesse az alábbi eljárást:
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg a [

SELECT] softkey.
3. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg a [

SELECT] softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.

5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott beállítás tárolásához.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.1 CSATORNA BEÁLLÍTÁS
9.1.1 CSATORNA CSOPORT
Ez a menüpont lehetővé teszi a csatornacsoport megváltoztatását a nemzetközi csatornákról az 
USA csatornákra vagy a Kanada csatornákra.
Lásd a „8.5 CSATORNA CSOPORT" a részletekért.

9.1.2 IDŐJELZÉS (csak az USA -ban és Kanadában)
Engedélyezi/letiltja a NOAAWeather Alert funkciót. Az alapértelmezett beállítás „OFF”.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg 

a [SELECT] softkey.
3. Válassza a „IDŐJÁRÁS”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot az „ON” vagy „OFF” 

kiválasztásához.

5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb az új beállítás 
tárolásához.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.1.3 SCAN MEMORY
A szkennelés megkezdése előtt be kell programozni a kívánt keresési csatornákat. Ez 
a választás lehetővé teszi a csatornák tárolását a szkennelési memóriában. Lásd a „
8.9.1 PROGRAMOZÁS SZkennelési memória" a részletekért.

9.1.4 SZkennelési típus

Ezzel a beállítással módosíthatja a szkennelési módot az „M-SCAN” (memóriakeresés) és a 
„P-SCAN” (elsőbbségi vizsgálat) között. Az alapértelmezett beállítás a „P-SCAN”. Lásd a „
8.9.2 A szkennelési típus kiválasztása" a részletekért.
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9.1.5 SZkennelési folytatás
Ez a kiválasztás az idő kiválasztására szolgál HX210 várakozik az adás befejezése után, 
mielőtt a rádió újra elkezdi a csatornák keresését. Az alapértelmezett beállítás 2 
másodperc.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg 

a [SELECT] softkey.
3. Válassza a „SCAN RESUME”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt 

idő kiválasztásához. A folytatási idő 
beállítása „1 mp” - „5 sec”.

5. Nyomja meg a [BELÉP] funkciógomb az új tárolásához
beállítás.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.1.6 TÖBB ÓRA
Ezzel a választással választhat a „Dual Watch” és a „Triple Watch” között.
Lásd a „8.10.1 A többórás üzemmód beállítása" a részletekért.

9.1.7 PRIORITÁS CH
Ez az eljárás használható egy másik prioritású csatorna kijelölésére prioritási 
szkenneléskor. Alapértelmezés szerint a rádió elsőbbségi csatornája a 16. csatorna.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg 

a [SELECT] softkey.
3. Válassza a „PRIORITY CH”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt 

csatornát prioritásként.
5. Nyomja meg a [BELÉP] funkciógomb az új tárolásához

beállítás.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.1.8 SUB CH
Alapértelmezés szerint az alcsatorna a 9. csatorna. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a 
rádió másik alcsatornát rendeljen az azonnali hozzáféréshez.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CSATORNA BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg 

a [SELECT] softkey.
3. Válassza a „SUB CH”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT] softkey.
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4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki az 
alcsatorna kívánt csatornáját.

5. Nyomja meg a [BELÉP] funkciógomb az új tárolásához
beállítás.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.2 FM BEÁLLÍTÁS
9.2.1 FÜGG
1.
2.

Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „FM 
BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg a [SELECT]
softkey.
A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „FÜGG”, Majd 
nyomja meg a [SELECT] softkey. A [▲] vagy [▼] 
gombbal válassza ki a „GYAKOR”, Majd nyomja meg 
a [SELECT] softkey.

3.

4.

5.

6.

Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a frekvencia 
első pozíciószámának görgetéséhez. 
Megnyomni a [SELECT] funkciógombbal 
tárolhatja az első számot a frekvenciában, és 
léphet a következő pozícióba jobbra.
Ismételje meg az 5. és 6. lépést, amíg a frekvencia teljes nem lesz.
Ha hiba történt a frekvencia bevitelénél, nyomja meg a [◄] vagy [►] funkciógombot, amíg a 
téves bejegyzést nem választja ki, majd hajtsa végre az 5. és 6. lépést. A négy szám 
megadása után nyomja meg a [SELECT] programgombot, majd nyomja meg a [BELÉP] 
programgomb a mentéshez és az „ADD” képernyőhöz való kilépéshez. Nyomja meg a [▼] 
gombot, majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

7.

8.

9.
10. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a frekvencia 

nevének első betűjének görgetéséhez.
11. Nyomja meg a [SELECT] funkciógombbal 

tárolja az első betűt a névben, és lépjen 
jobbra a következő helyre.

12. Ismételje meg a 10. és 11. lépést, amíg a név be nem fejeződik. A név utalhat
nővér legfeljebb tizenkét karakterből. Ha nem használja mind a tizenkét 
karaktert, nyomja meg a [►] gombot a következő mezőre lépéshez. Ezzel a 
módszerrel üres helyet is be lehet írni a névbe.
Ha hiba történt a név beírásakor, nyomja meg a [◄] vagy a [►] programbillentyűt, 
amíg a megfelelő karaktert nem választja ki, majd hajtsa végre a 10. és 11. lépést.

13. A tizenkét betű vagy szóköz beírása után nyomja meg a [SELECT]
programgombot, majd nyomja meg a [BELÉP] programgomb a mentéshez és a rádió üzemmódból való kilépéshez.
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9.2.2 SZERKESZTÉS

Ez a beállítás az FM sugárzás frekvenciájának és nevének szerkesztésére szolgál.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „FM BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „SZERKESZTÉS”, Majd nyomja meg a [SELECT] 
softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a szerkeszteni kívánt 

memória kiválasztásához, majd nyomja meg a [BELÉP]

softkey.

5. Használja ugyanazt az eljárást, amelyet az előző szakasz „ADD” 4–13.

9.2.3 TÖRLÉS
Ez a beállítás törölheti az FM Broadcast memóriában tárolt frekvenciaadatokat.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „FM BEÁLLÍTÁS”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „TÖRÖL”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a memória kiválasztásához.

vagy törölni kell, majd nyomja meg a [BELÉP]
softkey.
Megjelenik a törlés megerősítő képernyő.

5. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „RENDBEN?”(Törlés) vagy„MEGSZÜNTETI”(Törlés), 
majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

9.3 KONFIG
9.3.1 KULCSBIPP
Ezzel a gombbal választhatja ki a hangjelzés hangerejét, amikor megnyom egy 
gombot.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „KULCSBIPP”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
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4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt szint 
kiválasztásához. A hangjelzés szintje „1” -ről „5” -re 
vagy „OFF” -ra állítható.

5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott szint 
tárolására.
6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.3.2 AKKUMULÁTOR
Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor -üzemmód beállításának módosítását.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „AKKUMULÁTOR”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt beállítás 

kiválasztásához. Kiválaszthat egyet az „OFF”, „50%”, 
„70%”, „80%” vagy „90%” közül.

5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a tároláshoz
beállított beállítás.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.3.3 STROBE LED
Ez a választás a villogó LED funkciójának átkapcsolására és beállítására szolgál.
Vészhelyzet
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „STROBE LED”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Válassza a „VÉSZHELYZET”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt beállítás 

kiválasztásához. Kiválaszthat egyet a 
„CONTINIOUS”, „SOS”, „BLINK 1”, „BLINK 2” vagy 
„BLINK 3” lehetőségek közül.

6. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott 
beállítás tárolásához.

7. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

31. oldalwww.radiosystems.hu



Vízveszély
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „STROBE LED”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Válassza a „VÍZVESZÉLY”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SE- 

LECT] softkey.
5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt beállítás 

kiválasztásához. Kiválaszthat egyet az „OFF”, „ON” vagy 

„ON/PWR ON” lehetőségek közül.

A LED nem világít. A LED 
világít.

BE/PWR BE: A LED világít és a
Az adó -vevő akkor is bekapcsol, ha az adó 

-vevő kikapcsolt állapotban van.

6. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott szint tárolásához.

7. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

KI:
TOVÁBB:

9.3.4 GOMBBEÁLLÍTÁS
A funkció képernyőhöz rendelt funkció módosítható (lásd
26. oldal "8.12 Lágy billentyűk”).

9.3.5 HÁTSÓ SZINT
A háttérvilágítás fényereje 5 fokozatban állítható.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
3. Válassza a „HÁTSÓ SZINT”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SE- 

LECT] softkey.
4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt 

beállítást, az „1” -től az „5” -ig vagy az „OFF” -ig.
5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott szint 
tárolására.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.
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9.3.6 HÁTSÓ IDŐZÍTŐ
Ezzel a menüválasztással állítható be a kijelző és a billentyűzet megvilágítási ideje.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

3. Válassza a „HÁTSÓ IDŐZÍTŐ”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt kiválasztásához

idő.
KI: Letiltja a kijelző/billentyűzet 

lámpa megvilágítását.

3/5/10/30 mp: Világítja a kijelzőt/billentyűzetet a kiválasztott ideig
ha bármelyik gombot megnyomja (az PTT kapcsoló kivételével).

FOLYAMATOS: Folyamatosan világít a kijelzőn/billentyűzeten.
5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a kiválasztott szint tárolásához.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.3.7 KONTRASZT
A kontraszt 30 fokozatban állítható.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

3. Válassza a „KONTRASZT”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot a kívánt szint 
kiválasztásához. A kontraszt szintje „1” és „30” 
között állítható (a „15” az alapértelmezett).

5. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb a tároláshoz
lected level.

6. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.

9.3.8 RESET
Az egyes beállítási kategóriák memóriái és beállításai függetlenül 
inicializálhatók, vagy az adó-vevő visszaállítható az eredeti gyári beállításokra.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] kulcs.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „CONFIG”, Majd nyomja meg a [SELECT] softkey.

3. Válassza a „VISSZAÁLLÍTÁS”A [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg a [SELECT] 
softkey.
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4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a kívánt 
kategóriát: „CHANNEL”, „CON-FIG” vagy 
„ALL” (az ATIS kivételével minden beállítás 
inicializálódik).

5. Nyomja meg a [SELECT] softkey.
6. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „RENDBEN?”, Majd nyomja meg a [BELÉP] softkey.

9.4.
Megjeleníti az adó -vevőn jelenleg működő szoftver verzióját.
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10. ATIS SETUP (csak HX210E)

Az HX210E támogatja az európai belvízi utakon használt ATIS -t (Automatic 
Transmitter Identification System). Ha engedélyezve van, az ATIS mód egyedi 
ATIS kódot küld minden alkalommal, amikor az átvitel végén felengedik az PTT 
kapcsolót.

A felhasználók érdeklődjenek az országuk helyi tengeri szabályozó hatóságától az ATIS 
-kód megszerzésében nyújtott segítségért.

FIGYELEM

Az ATIS kód csak egyszer adható meg, kérjük, ügyeljen arra, hogy ne
írja be a hibás ATIS kódot. Ha módosítani kell az ATIS kódot a bevitel 
után, akkor a rádiót vissza kell állítani a gyári szervizbe. Lásd a „11.2 
GYÁRI SZOLGÁLTATÁS”.

10.1 ATIS KÓD PROGRAMOZÁSA
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] gombot a „MENU” megjelenítéséhez.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „ATIS BEÁLLÍTÁSA”, Majd nyomja meg a [SE- 

LECT] softkey.
3. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „ATIS KÓD”, Majd nyomja meg a [SELECT]

softkey.
4. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot az ATIS első 

számának kiválasztásához, majd nyomja meg a [SE- 
LECT] programgomb a következő számra lépéshez.

5. Ismételje meg a 4. lépést az ATIS beállításához (tíz számjegy).

6. Ha hiba történt az ATIS -be való belépéskor, nyomja meg a [DEL] gombot addig, amíg a 
rossz számot nem törli, majd hajtsa végre a 4. lépést.

7. Ha befejezte a szám programozását, nyomja meg a [BELÉP] softkey.
8. A Rádió ismét megkéri, hogy írja be az ATIS számot. Végezze el a fenti 4–

6. Lépést.
9. A második szám bevitele után nyomja meg a [BELÉP] programgomb az ATIS szám 

memóriában való tárolásához.
10. Nyomja meg a [RENDBEN] programgomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.
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10.2 ATIS CH CSOPORT
Az HX210E képes be- és kikapcsolni az ATIS szolgáltatást minden 
csatornacsoportnál.
1. Tartsa lenyomva a [MENU/SET] gombot a „MENU” megjelenítéséhez.
2. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „ATIS BEÁLLÍTÁSA”, Majd nyomja meg a [SE- 

LECT] softkey.
3. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki a „ATIS CSOPORT”, Majd nyomja meg a [

SELECT] softkey.
4. A [▲] vagy [▼] gombbal válassza ki azt a 

csatornacsoportot (nemzetközi, kanadai vagy 
USA), amelyen módosítani szeretné a beállítást, 
majd nyomja meg a [BELÉP] softkey.

5. Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot az „ON” vagy „OFF” kiválasztásához.

6. Nyomja meg a [BELÉP] programgomb az új beállítás mentéséhez.
7. Ha az ATIS szolgáltatást másik csatornacsoportra kívánja állítani, ismételje meg a 

4-6. Lépést.
8. Nyomja meg a [CLR/ ] gomb a rádió üzemmódba való visszatéréshez.
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11. KARBANTARTÁS
11.1 ÁLTALÁNOS
A STANDARD HORIZON rádiókban lévő szilárdtest-alkatrészek eredendő minősége hosszú 
évek folyamatos használatát biztosítja. A rádió károsodásának elkerülése érdekében tegye 
meg a következő óvintézkedéseket:
  Soha ne nyomja meg a mikrofont, ha nincs antenna vagy megfelelő próbabábu

csatlakozik az adó -vevőhöz.
  Csak a STANDARD HORIZON által jóváhagyott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon.

11.2 GYÁRI SZOLGÁLTATÁS
Abban a valószínűtlen esetben, ha a rádió nem működik, vagy szervizelést igényel, lépjen kapcsolatba 

az alábbi elérhetőségek egyikével:

USA -ban és Kanadában
Standard Horizon
Figyelem Tengeri Javítási Osztály
6125 Phyllis Drive, Cypress, California 90630, USA
Telefon: (800) 366-4566

Európában
Yaesu (UK) Ltd.
12. egység, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, Egyesült 
Királyság Telefon +44 (0) 1962 866667

Más országokban
Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a forgalmazóval.

11.3 HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT
TÜNET LEHETSÉGES OK JOGORVOSLAT

Az USA / I NTL / CAN 
módok nem működnek.

A megfelelő működés nem 
követhető.

Adja meg az i tem számot a 
„SETUP MENU” - „CHANNEL SETUP” 
- „CHANNEL GROUP” menüben.

Nem lehet hangot kiadni a 
gomb lenyomva tartásával
SQL kulcs.

Alacsony akkumulátor. Akkumulátor töltés. Lásd a szakaszt6.1
jelen kézikönyvben.

A hangerő túl alacsony. Megnyomni a [VOL+] gombot, amíg a 
háttérzaj ki nem megy.

A töltésjelző igen
nem jelennek meg a kijelzőn 
akkumulátor töltése közben.

Hibás beépített akkumulátor. Lépjen kapcsolatba a Standard Horizon kereskedővel.

Az adó -vevő nincs 
bekapcsolva a SBH-25 
Töltőtartó megfelelően.

Állítsa be a t ransce i ver -t a
SBH-25 Töltőtartó megfelelően.

Az áramellátás nem 
biztosított SBH-25 
Töltőtartó.

Csatlakozás t SAD-25 /SAD-23 vagy
E-DC-19A hoz SBH-25 Töltőtartó 
AC/DC tápegységekhez.

Nem lehet elfordítani az 
adó-vevőt KI.
Az adó-vevő nem reagál a 
billentyűzet működésére.

A mikroszámítógép 
lefagyott.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ERŐ 
kapcsolja több mint 15 másodpercre az adó -vevő 
újraindításához.
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12. VHF TENGERI CSATORNA -FELADATOK
12.1 HX210 (USA verzió)

VHF TENGERI CSATORNA TÁBLÁZAT
TX RXCH U C én SD CSATORNA HASZNÁLATA

01

1001

x x D

S

156.050 160.650 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

x 156.050 Kikötői üzemeltetés és kereskedelmi. VTS a kiválasztott területeken

02
03

1003

x
x

x
x

D
D
S

156.100 160.700 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
156.150 160.750 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

156.150 Csak az Egyesült Államok kormánya, parti őrségx

04

1004

x D

S

156.200 160.800 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x 156.200 Csendes -óceáni part: parti őrség, keleti part: kereskedelmi halászat

05 x D 156.250 160.850 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
1005

06
x
x

x
x

S
S

156.250 Port működtetése. VTS Seattle -ben
156.300 Hajók közötti biztonságx

x07 D 156.350 160.950 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
1007

08
x
x

x
x

S
S

156.350 Kereskedelmi
156.400 Kereskedelmi (csak hajóközi)x

x09 x x S 156.450 Hajóhívó csatorna, kereskedelmi és nem kereskedelmi (szabadidős)

10
11
12
13
14
15

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

S
S
S
S
S
S

156.500 Kereskedelmi
156.550 Kereskedelmi. VTS a kiválasztott területeken.
156.600 Port üzemeltetés. VTS a kiválasztott területeken.
156.650 Hajók közötti navigációs biztonság (híd-híd)
156.700 Port üzemeltetés. VTS a kiválasztott területeken.

156.750 Környezeti (csak fogadás)- - -

15 x x S 156.750 Kereskedelmi, nem kereskedelmi célú hajózás (1 W)

16
17
18

1018
19

x
x

x
x

x
x
x

S
S
D
S
D

156.800 Nemzetközi vészhelyzet, biztonság és hívás
156.850 Államilag vezérelt (1 W)

156.900 161.500 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
156.900 Kereskedelmi

156.950 161.550 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
x x

x

1019 x x S 156.950 Kereskedelmi (USA) parti őrség (Kanada)

1019
2019

x
x

S
S

156,950
161,550

20 x x x

x

D 157.000 161.600 Csak kanadai parti őrség,Nemzetközi: kikötői műveletek és szállítás
1020
1020
2020

21

S
S
S
D

157.000
157.000
161 600

157,050 161,650 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x Kikötői működés

x
x

1021

2021

x x

x

S 157.050 Csak az Egyesült Államok kormánya (USA) Kanadai parti őrség (Kanada)

- - - 161.650 CMB szolgáltatás
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VHF TENGERI CSATORNA TÁBLÁZAT
CH U C én SD TX RX CSATORNA HASZNÁLATA

22 x D 157,100 161.700 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
Az amerikai parti őrség összekötő és tengeri 
biztonsági információs adásai bejelentésre kerültek

1022 x x S 157,100 nel 16 (USA)
A kanadai parti őrség összekötő és tengeri 
biztonsági információs adásait bejelentették a 16 
-os csatornán (Kanada)

23
1023
2023

24
25

2025
26
27
28

2028
60

x x D
S

157.150 161.750 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157.150 Csak az Egyesült Államok kormánya

161.750 CMB szolgáltatás
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

- - -

157.200 161.800 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157.250 161.850 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

- - - 161.850 CMB szolgáltatás
157.300 161.900 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157.350 161.950 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157.400 162.000 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

- - - 162.000 CMB szolgáltatás
156.025 160.625 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

x
x

x
x

D
D

x
x
x

x
x
x

D
D
D

x

x

D

D61

1061

62

1062

63

1063

64

1064

156,075 160,675 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x x S

D

S

D

S

D

S

156,075 Nyilvános part: parti őrség;Keleti part: csak kereskedelmi halászat

x 156,125 160,725 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x 156.125 Nyilvános part: parti őrség;Keleti part: csak kereskedelmi halászat

x 156,175 160,775 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x x

x

x

156.175 Kikötői üzemeltetés és kereskedelmi. VTS a kiválasztott területeken.

x 156.225 160.825 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x 156.225 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető), kikötői üzemeltetés, hajómozgás

65

1065

66

1066

x D

S

D

S

156,275 160,875 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
x x 156.275 Kikötői műveletek

x 156.325 160.925 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
x x 156.325 Kikötői műveletek

USA: Kereskedelmi. Híd-híd kommunikációra 
használják a Mississippi folyó alsó részén. Csak 
hajók között.
Kanada: kereskedelmi halászat, S&R

67 x x x S 156,375

68 x x x S 156,425 Nem kereskedelmi (szabadidős)
USA: Nem kereskedelmi (szabadidős), Kanada: 
Csak kereskedelmi halászat, nemzetközi: 
hajóközi, kikötői műveletek és hajómozgás69 x x x S 156,475

70 x x x S - - - 156.525 Digitális szelektív hívás (hangkommunikáció nem engedélyezett)

USA, Kanada: nem kereskedelmi (szabadidős), 
nemzetközi: kikötői műveletek és hajómozgás71 x x x S 156,575
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VHF TENGERI CSATORNA TÁBLÁZAT
CH U C én SD TX RX CSATORNA HASZNÁLATA

72 x x x S 156,625 Nem kereskedelmi (csak hajók közötti)

USA: Port Operations,
Kanada: Csak kereskedelmi halászat, 
nemzetközi: hajóközi, kikötői műveletek

és a hajómozgás
73 x x x S 156,675

USA: Port Operations,
Kanada: Csak kereskedelmi halászat, 
nemzetközi: hajóközi, kikötői műveletek

és a hajómozgás
74 x x x S 156,725

75
76
77
77

x
x
x

x
x
x

x
x

S
S
S
S

156,775
156,825
156,875
156,875

Kikötői műveletek (csak hajóközi) (1 W) 
Kikötői műveletek (csak hajóközi) (1 W) 
Kikötői műveletek (csak hajóközi) (1 W) 
Kikötői műveletek (csak hajóközi)x

x78 D 156.925 161.525 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
1078
1078
2078

79
1079
1079
2079

80
1080

81

x x S
S
S
D
S
S
S
D
S
D

156.925 Nem kereskedelmi (szabadidős)
156.925 Kikötői üzemeltetés és hajómozgás
161,525

156.975 161.575 Kikötői üzemeltetés és hajómozgás
156.975 Kereskedelmi
156.975 Kikötői üzemeltetés és hajómozgás
161,575

157,025 161,625 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás
157.025 Kereskedelmi

157,075 161,675 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

x
x
x

x x
x
x
x

x x
x

Csak az Egyesült Államok kormánya - környezetvédelmi
157.075 védelmi műveletek. (USA) Csak a kanadai parti 

őrség (Kanada)
1081 x x S

82 x D 157,125 161,725   Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető),Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

1082

83

1083

x x S

D

S

157.125 Csak az amerikai kormány (USA) Csak a kanadai parti őrség (Kanada)

x 157,175 161,775 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

x x 157.175 Csak az amerikai kormány (USA) Csak a kanadai parti őrség (Kanada)

2083
84
85
86
87

x
x
x
x
x

- - -

157.225 161.825 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157,275 161,875 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)
157.325 161.925 Nyilvános levelezés (tengeri üzemeltető)

157.375 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás

161.775 CMB szolgáltatás
x
x
x
x

x
x
x
x

D
D
D
S

88 x x x S 157.425 Kikötői üzemeltetés, hajómozgás Kereskedelmi, csak hajóközi

JEGYZET: Egyszerű csatornák, 1003, 1021, 1023, 1061, 1064, 1081, 1082 és 1083 NEM LEHETEK
a lakosság jogszerűen használja az USA vizein.

40. oldal www.radiosystems.hu



12.2 HX210E
CSATORNA HASZNÁLATA

CH TX (MHz) RX (MHz) SIMPLEX/DUPLEX LOW PWR Minden ország
(Németország kivételével) Németország

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1019
2019

20
1020
2020

21
22
23
24
25
26
27
28

31*1

37*2

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

156,050 160,650 DUPLEX -
156.100 160.700 DUPLEX -
156.150 160.750 DUPLEX -
156.200 160.800 DUPLEX -
156.250 160.850 DUPLEX -

156.300 SIMPLEX LOW*4

156.350 160.950 DUPLEX -
156.400 SIMPLEX LOW*4

156.450 SIMPLEX -
156.500 SIMPLEX LOW*4

156.550 SIMPLEX LOW*4

156.600 SIMPLEX LOW*4

156.650 SIMPLEX LOW*4

156.700 SIMPLEX LOW*4

156.750 EGYSZERŰ ALACSONY

TELEFON
TELEFON
TELEFON

INTL
INTL

BIZTONSÁG

INTL
KERESKEDELMI

HÍVÁS
KERESKEDELMI

VTS
VTS

BRG/BRG
VTS

KERESKEDELMI

NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK

HAJÓ-HAJÓ
NAUTIK

HAJÓ-HAJÓ
NAUTIK

HAJÓ-HAJÓ
HAJÓKIKÖTŐ
HAJÓKIKÖTŐ
HAJÓ-HAJÓ
HAJÓKIKÖTŐ
A FEDÉLZETEN

156 800
156,850

156,900 161,500
156,950 161,550

156,950
161,550

157 000 161 600
157.000
161 600

157,050 161,650
157,100 161,700
157,150 161,750
157.200 161.800
157,250 161,850
157,300 161,900
157,350 161,950
157 400 162 000
157,550 162,150

157,850
156,025 160,625
156,075 160,675
156,125 160,725
156,175 160,775
156,225 160,825
156,275 160,875
156,325 160,925

156,375
156,425
156,475

156,525

EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
EGYSZERŰ
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ

-
ALACSONY

-
-
-
-

ALACSONY*6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ALACSONY

ALACSONY

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SZORONGÁS
A FEDÉLZETEN

NAUTIK
NAUTIK

-
-

NAUTIK
-
-

NAUTIK
NAUTIK

SAR
INTL
INTL

-
-

KIKÖTŐ OPR
-
-

INTL
INTL

INTL
TELEFON
TELEFON
TELEFON
TELEFON
TELEFON

NED JACHTHAV
YACHTING UK
TELEFON

INTL
INTL
INTL

TELEFON
INTL
INTL

BRG/BRG
HAJÓ-HAJÓ
ÖRÖM

DSC

-
-

NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK
NAUTIK

-
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CSATORNA HASZNÁLATA

CH TX (MHz) RX (MHz) SIMPLEX/DUPLEX LOW PWR

156.575 SIMPLEX LOW*4

Minden ország
(Németország kivételével) Németország

HAJÓKIKÖTŐ71
72
73
74
75
76
77
78

1078
2078

79
1079
2079

80
81
82
83
84
85
86
87
88
M*3

M2*3

L1*5

L2*5

L3*5

F1*5

F2*5

F3*5

ÖRÖM
156,625
156,675
156,725
156,775
156,825
156,875

156,925 161,525
156,925
161,525

156,975 161,575
156,975
161,575

157,025 161,625
157,075 161,675
157,125 161,725
157,175 161,775
157,225 161,825
157,275 161,875
157,325 161,925

157,375
157,425
157,850
161,425
155 500
155,525
155,650
155,625
155,775
155,825

EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ
EGYSZERŰ

ALACSONY*4

-
ALACSONY*4

ALACSONY

ALACSONY

ALACSONY*4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

HAJÓ-HAJÓ
KIKÖTŐ OPR
KIKÖTŐ OPR

-
-

KIKÖTŐ OPR
INTL

-
-

INTL
-
-

INTL
INTL
INTL
INTL

NAUTIK
HAJÓKIKÖTŐ
HAJÓKIKÖTŐ

NAUTIK
HAJÓ-HAJÓ

NAUTIK
-
-

NAUTIK
-
-

NAUTIK
NAUTIK

TELEFON
TELEFON

TELEFON
TELEFON
TELEFON

KIKÖTŐ OPR
KIKÖTŐ OPR

YACHTING UK
YACHTING UK

ÖRÖM
ÖRÖM
ÖRÖM

HALÁSZAT
HALÁSZAT
HALÁSZAT

-
-
-
-
-
-
-
-

JEGYZET Az országcsatorna -hozzárendelés régiónként eltérő.
* 1: A 31. csatorna csak BELGIUM és HOLLANDIA van hozzárendelve.
* 2: A 37 -es csatorna csak HOLLANDIA -hoz van hozzárendelve.
* 3: Az M és az M2 csatorna csak EGYESÜLT KIRÁLYSÁGhoz van hozzárendelve.
* 4: LOW Power beállítás BELGIUM, HOLLANDIA és NÉMETORSZÁG számára.
* 5: Az L1, L2, L3, F1, F2 és F3 csatornák csak Svédországhoz vannak hozzárendelve.
* 6: LOW Power beállítás Németország számára.
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13. ELŐÍRÁSOK
A teljesítményspecifikációk névlegesek, hacsak másként nem jelezzük, és 
előzetes értesítés nélkül változhatnak. Mérések*1 megfelelnek a TIA/EIA-603 
(USA) és az EN301 178 (EXP) előírásoknak.
*1 (Kivéve az FM adás -vevőt)
zTÁBORNOK
Frekvenciatartományok ......................................... TX: 156,025 MHz - 161,600 MHz 
(a frekvencia egyes régiókban eltérő) RX: 156,050 MHz - 163,275 MHz

(Nemzetközi, beleértve a WX csatornákat)
Csatornatávolság ................................................ ..................................... 25 kHz
Frekvencia stabilitás ................................................ .... ± 3 ppm (–20 ° C és +60 ° C között)
Kibocsátás típusa ................................................ ..................................... 16K0G3E
Antenna impedancia ................................................ .................................... 50  
Üzemi feszültség ................................................ .... 7,4 V DC, negatív földelés
A jelenlegi felhasználás ........................... 330 mA (Vétel, tipikus AF MAX esetén)

100 mA (készenlét)
1,6 A / 1,0 A / 0,7 A (TX: 6 W (5 W)*2 / 2,5 W / 1 W)

Üzemi hőmérséklet ................................................ ............. -20 ° C és +60 ° C között
A tok mérete (Szé x Ma x Mé) ........... 60 mm x 132 mm x 40 mm

(gomb és antenna nélkül)
Súly (Kb.): ............... 280 g (kézi hevederrel, övcsipesszel és antennával)
zADÓ
RF kimeneti teljesítmény ....................................... 6 W (5 W)*2 / 2,5 W / 1 W (@7,4 V)
Maximális eltérés ................................................ ................................. ± 5 kHz
Téves kibocsátás ................................................ ............... Kevesebb, mint 0,25 µW
Mikrofon impedancia ................................................ .............................. 2 k 
*2 (5 W TX szükséges néhány országban)

zVEVŐ
Áramkör típusa .............................................. Dupla konverziós szuperheterodin
Középfrekvenciák ................................... 1.: 38.85 MHz, 2.: 450 kHz
Szomszédos csatorna szelektivitás ............................................... ............ 70 dB jellemző
Intermoduláció ................................................. ................ 70 dB (USA)

68 dB (EXP)
Zaj és zaj arány: ............................................. ............................ 40 dB jellemző
Érzékenység:................................................ ........0,25 µV 12 dB SINAD esetén (USA)

- 5 dBµ 20 dB SINAD (EXP) esetén
Szelektivitás: ................................................ .........12 kHz / 25 kHz (–6 dB / –60 dB)
AF kimenet (Belső SP): ........................ 600 mW@16   10 % THD esetén (@7,4 V)
zFM RADIÓVEVŐ
Frekvenciatartomány: ............................................... .................. 65 MHz - 108 MHz
Frekvencialépés: ............................................... ........................................ 100 kHz
Érzékenység:................................................ ....................... 1,0 µV 12 dB SINAD esetén

A berendezésen elhelyezett szimbólumok
Egyenáram
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14. AZ FCC ÉS A KANADA RÁDIÓS LICENCÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Standard Horizon rádiók megfelelnek a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) 
és az Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) 
követelményeinek, amelyek a tengeri rádiószolgáltatást szabályozzák.

14.1
Az FCC hajóállomás engedélye már nem szükséges a beutazó hajókhoz
Amerikai vizek, amelyek VHF tengeri rádiót, RADAR -t vagy EPIRB -t használnak, és amelyekhez 
nem szükséges rádióberendezések szállítása. Mindazonáltal minden olyan hajónak, amely 
tengeri rádiót kell szállítania nemzetközi útvonalon, HF egyoldali sávú rádiótelefonnal vagy 
tengeri műholdterminállal. Az FCC engedély nyomtatványai, beleértve a hajókra vonatkozó 
kérelmeket (605) és a szárazföldi állomások engedélyeit, letölthetők az Internetről a https://
www.fcc.gov/fcc-form-605 címen. Az űrlap beszerzéséhez az FCC-től hívja a (888) 225-5322 
telefonszámot.

14.2 TENGERI RÁDIÓ HÍVÁS JEL
Jelenleg az FCC nem írja elő, hogy a szabadidős csónakosok hajóállomás-
engedéllyel rendelkezzenek. Az USCG javasolja a hajók nyilvántartási számát 
és az államot.

14.3 KANADAI HAJÓÁLLÓI LICENC
Kérjük, kattintson az alábbi linkre az engedélyezési információkért: 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01775.html

Az alábbi link számos fióktelepet/irodát sorol fel az engedélyezéssel kapcsolatban. Az 
engedélyezés a működési régiótól függ.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01742.html

14.4 FCC / ISED INFORMÁCIÓK
Az adó-vevőre vonatkozó alábbi adatok szükségesek az engedélykérelem 
kitöltéséhez.
Elfogadott FCC típus: .............................................. ............................. 80. rész ISED 
típus Elfogadva: ............... .................................................. ...... RSS-182 kimeneti 
teljesítmény beépített akkumulátorral: .................. 1,0/2,5/6,0 W (alacsony/
közepes/magas) Kibocsátás: .................................................. ...................................... 
16K0G3E Frekvenciatartomány: ........ ............................................ 156,025 - 162,025 
MHz -es FCC típus Szám: ................................................ .................. K6630613X30 
ISED típusjóváhagyás: ........................... ................................. 511B-30613X30
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15. RF -EXPOZÍCIÓ BIZTONSÁGI NYILATKOZAT

15.1 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A vezeték nélküli hordozható hordozható adó -vevő kis teljesítményű távadót tartalmaz. 
Amikor megnyomja a Push-to-Talk (PTT) gombot, az adó-vevő rádiófrekvenciás (RF) jeleket 
küld. 1996 augusztusában a Szövetségi Hírközlési Bizottság elfogadta a rádiófrekvenciás 
sugárzásra vonatkozó irányelveket a kézi vezeték nélküli eszközök biztonsági szintjeivel 
kapcsolatban.
Ez az eszköz 50% -ot meg nem haladó üzemi tényezővel működik (ez 50% átviteli 
és 50% vételi időnek felel meg).
FIGYELEM: Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós irányelveinek való megfelelés 
érdekében ennek az adónak és antennájának legalább 2,5 cm távolságra kell 
lennie az arcától. Beszéljen normál hangon, az antennával felfelé és az arctól 
távol, a kívánt távolságra.
Csak a mellékelt antennát használja. Az illetéktelen antennák, módosítások vagy 
tartozékok károsíthatják az adót, és megsérthetik az FCC előírásait.

15.2 SECURNES DE SECURITE
Votre émetteur-récepteur portatif sans filcontient un émetteur à faible 
puissance. Lorsque vous appuyez sur le bouton Push-to-Talk (PTT), l'émetteur-
récepteur émet des signaux de radioofréquence (RF). 1996. augusztusában az 
FCC (Commission Fédérale des Communications) és az irányelvek elfogadása 
rokonok à l'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les appareils 
sans fil portatifs. Le fonctionnement de cet appareil est autorisé à un facteur 
d'utilisation ne dépas- sant pas 50% (levelező à 50% de la durée de transfer et 
50% de la durée de réception).
AVERTISSEMENT: Az FCC, az érettségi-tanácsadó és az antennák doivent être 
maintenus à une distance minimum d'un pouce (2,5 centimètre) de visotage 
visage. Parlez avec une voix normale, avec l'antenne dirigée vers le haut et 
éloignée du visage, à la distance requise. Si vous utilisez un casque pour cette 
radio, et que vous portez la radio sur vous, utilisez exkluzivitás le clip de ceinture 
Yaesu pour cet émet- teur-récepteur, et assurez-vous que l'antenne se trouve à 
une distance minimum d'un pouce (2,5 centimètres) de votre corps pendant 
l'émission. Utilisez exclu- sivement l'antenne fournie. Les antennes, les 
modificationsou les accessoires non autorisés peuvent endommager l'émetteur-
récepteur et enfreindre les réglementations FCC.
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16. FCC FIGYELMEZTETÉS

ÉRTESÍTÉS
A berendezés jogosulatlan módosítása vagy módosítása érvénytelenítheti az FCC 
szabályoknak való megfelelést. Minden változtatást vagy módosítást írásban jóvá kell 
hagynia a STANDARD HORIZON -nak, a YAESU USA részlegének.

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ FCC SZABÁLYOK 15. RÉSZÉVEL. A MŰKÖDÉS A 
KÖVETKEZŐ KÉT FELTÉTELEKTŐL függ: (1) EZ A KÉSZÜLÉK NEM LEHET KÁROS 
INTERFERENCIÁT OKOZNI, és (2) EZT A KÉSZÜLÉKET ELLENŐRZNI KELL, HOGY 
BETARTOTT INTERFERENCIÁKAT, MELYEKET A KÉRDÉSEK MELLETT 
HASZNÁLATÁBAN.

MEGJEGYZÉS: A TÁMOGATÁS FELELŐSSÉGET VÁLTOZÁSOKRÓL vagy 
MÓDOSÍTÁSOKRÓL, amelyeket a KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI FELELŐSSÉG 
Kifejezetten nem hagy jóvá. EZEK A MÓDOSÍTÁSOK FELTÉTELEZHETIK A 
FELHASZNÁLÓ HATÓSÁGÁT A BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉSÉRE.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC 
szabályok 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó 
határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak 
a káros interferenciák ellen lakossági rendszerekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás 
energiát használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és 
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Mindazonáltal nincs 
garancia arra, hogy egy adott telepítés során interferencia nem fordul elő. Ha ez a 
berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételben, amelyet a készülék 
ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználó azt javasolja, hogy próbálja 
meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:
  Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
  Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
  Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörben lévő konnektorhoz, mint amelyhez 

a vevőkészülék csatlakozik.
  Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőtől.

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedély nélküli RSS szabványainak. A működés 
a következő két feltételtől függ: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az 
eszköznek el kell fogadnia minden olyan interferenciát, beleértve azokat az 
interferenciákat, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industry Canada alkalmazható aux 
appareils rádiós adómentességek. L'exploitation est autorisée aux deux conditsions 
suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit elfogadó tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
fogékony d'en compromettre le fonctionnement.
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Ezt a rádióadót (azonosítsa a készüléket tanúsítási szám vagy modellszám alapján, ha a II. 
Kategória szerint) az Industry Canada engedélyezte, hogy az alább felsorolt   
antennatípusokkal működjön, a megengedett legnagyobb nyereséggel és a szükséges 
antennabepedanciával minden jelzett antennatípushoz . A listában nem szereplő 
antennatípusok, amelyek erősítése nagyobb, mint az adott típusra megadott maximális 
erősítés, szigorúan tilos ezzel a készülékkel használni.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certificate ou 
son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a étéapropréció par 
Industry Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et 
ayant un gain elfogadható maximális et l'impédance requise pour chaque type 
d'antenne. Ez a fajta d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est 
supérieur au gain maximum indiqué, sont rangement interdits pour l'ex- ploitation de 
l'émetteur.

A kérelmező felelős a rádióeszköz felhasználójának megfelelő utasítások megadásáért, 
valamint a használati korlátozásokért, beleértve az expozíció időtartamának korlátait. A 
felhasználói kézikönyv telepítési és üzemeltetési utasításokat, valamint minden különleges 
használati feltételt tartalmaz, hogy biztosítsa a SAR és/vagy RF térerősség -határértékek 
betartását. Például a megfelelési távolságot egyértelműen fel kell tüntetni a felhasználói 
kézikönyvben.

Az ellenőrzött használatra szánt eszközök felhasználói kézikönyvének tartalmaznia kell az 
eszköz működési jellemzőire vonatkozó információkat is; a használati utasítást a SAR és/
vagy RF térerősség -határértékek betartásának biztosítására; információk a tartozékok 
beszereléséről és működéséről a SAR és/vagy RF térerősség-határértékek betartásának 
biztosítása érdekében; és elérhetőségi adatokat, ahol a felhasználó kanadai információkat 
szerezhet a rádiófrekvenciás expozícióról és a megfelelőségről. Egyéb kapcsolódó 
információk is szerepelhetnek.
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STANDARD HORIZON Korlátozott garancia
A korlátozott garancia csak abban az országban/régióban érvényes, ahol a terméket eredetileg vásárolták.

Garanciális regisztráció az interneten:
Köszönjük, hogy STANDARD HORIZON termékeket vásárolt! Bízunk benne, hogy új rádiója évekig kiszolgálja az Ön 
igényeit! Kérjük, regisztrálja termékét a címenwww.standardhorizon.com - Tulajdonos sarka
Garanciális feltételek:
A garancia korlátozásaira és az alábbiakban leírt jótállási eljárásokra is figyelemmel a YAESU MUSEN ezennel 
garantálja, hogy ez a termék nem tartalmaz anyag- és gyártási hibákat normál használat során a „jótállási 
időszak” alatt. (a „Korlátozott jótállás”).
A garancia korlátai:
A. A YAESU MUSEN nem vállal felelősséget semmilyen kifejezett jótállásért, kivéve a fent leírt Korlátozott jótállást.
B. A Korlátozott jótállás csak az eredeti végfelhasználói vásárlóra vagy arra a személyre vonatkozik, aki ajándékba kapja 

ezt a terméket, és nem vonatkozik más személyre vagy átvevőre.
C. Ha a YAESU termékkel nem írnak elő más garanciális időszakot, a jótállási idő három év az eredeti 

végfelhasználói kiskereskedelmi vásárlás időpontjától számítva.
D. A Korlátozott jótállás csak abban az országban/régióban érvényes, ahol a terméket eredetileg vásárolták.
E. A jótállási időszak alatt a YAESU MUSEN saját döntése szerint ésszerű időn belül és ingyenesen megjavítja 

vagy kicseréli (új vagy felújított cserealkatrészek használatával) a hibás alkatrészeket.
F. A Korlátozott jótállás nem fedezi a szállítási költségeket (beleértve a szállítást és a biztosítást) Öntől számunkra, valamint az 

importdíjakat, illetékeket vagy adókat.
G. A Korlátozott jótállás nem terjed ki semmilyen károsodásra, amelyet a termékhez mellékelt manipuláció, helytelen 

használat, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, jogosulatlan módosítások vagy a termék bármilyen okból, 
például: baleset; felesleges nedvesség; villám; áramlökések; nem megfelelő feszültségellátás; a nem megfelelő 
csomagolási vagy szállítási eljárások által okozott károk; a tárolt adatok elvesztése, károsodása vagy korrupciója; a 
termék módosítása annak érdekében, hogy lehetővé tegye a működést egy másik országban/célon, amely nem az az 
ország/cél, amelyre tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték; vagy az ezen módosítások által sérült 
termékek javítása.

H. A Korlátozott jótállás csak arra a termékre vonatkozik, amely az eredeti kiskereskedelmi vásárló által az eredeti 
vásárlás idején létezett, és nem zárja ki, hogy a YAESU MUSEN később módosítson a kialakításán, kiegészítse vagy 
más módon javítsa a ezt a terméket, vagy kötelezze a YAESU MUSEN -t arra, hogy módosítsa vagy módosítsa ezt a 
terméket, hogy megfeleljen az ilyen változtatásoknak vagy fejlesztéseknek.

I. A YAESU MUSEN nem vállal felelősséget az ilyen anyag- vagy gyártási hiba okozta vagy abból eredő 
következményi károkért.

J. A JOGI ENGEDÉLYEK TELJES MÉRTÉKÉBEN A YAESU MUSEN NEM VÁLLAL felelősséget a termékre vonatkozó 
BEMUTATOTT GARANCIÁKért.

K. Ha az eredeti kiskereskedelmi vevő időben megfelel az alábbiakban leírt garanciális eljárásoknak, és a YAESU 
MUSEN úgy dönt, hogy helyettesítő terméket küld a vevőnek, és nem javítja az „eredeti terméket”, akkor a 
Korlátozott jótállás csak a fennmaradó időszakra vonatkozik a cseretermékre. az eredeti termék jótállási 
időszakának.

L. A jótállási törvények államonként vagy országonként eltérőek, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások némelyike   nem vonatkozik az Ön 
tartózkodási helyére.

Garanciális eljárások:
1. Az Ön országában/régiójában található hivatalos STANDARD HORIZON szervizközpontot megtalálja a www.standardhoizon.com 

webhelyen. Lépjen kapcsolatba a STANDARD HORIZON Szervizközponttal a konkrét visszaküldési és szállítási utasításokért, vagy 
lépjen kapcsolatba egy hivatalos STANDARD HORIZON kereskedővel/forgalmazóval, akitől a terméket eredetileg vásárolta.

2. Mellékelje az eredeti vásárlás igazolását a hivatalos STANDARD HORIZON kereskedőtől/ forgalmazótól, és küldje el a 
terméket előre kifizetett áruval az országában/ régiójában található STANDARD HORIZON szervizközpont által 
megadott címre.

3. A STAN-DARD HORIZON hivatalos szervizközpont által a fent leírt eljárásoknak megfelelően visszaküldött 
termék kézhezvételekor a YAESU MUSEN minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ez a 
termék megfeleljen az eredeti előírásoknak. A YAESU MUSEN ingyenesen visszaküldi a javított terméket 
(vagy csereterméket) az eredeti vásárlónak. A termék javításával vagy cseréjével kapcsolatos döntés a YAESU 
MUSEN kizárólagos döntése.

Más feltételek:
A YAESU MUSEN FELELŐSSÉGE FELELŐSSÉGE NEM TÚLÉTI A TERMÉKÉRT Fizetett TÉNYLEGES VÁSÁRLÁSI ÁRT. A 
YAESU semmilyen körülmények között sem lehet felelős a tárolt adatok elvesztéséért, sérüléséért vagy 
meghibásodásáért, vagy a különleges, véletlen, következményes vagy közvetett sérülésekért, ahogyan ez 
okozta; KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A BERENDEZÉSEK ÉS TULAJDONSÁGOK CSERÉJÉRE, ÉS A YAESU-TERMÉKBEN 
TÁROLT, vagy HASZNÁLT PROGRAMOK ÉS ADATOK MEGHATÁROZÁSÁRA, PROGRAMOZÁSÁRA VAGY 
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL.
Európa egyes országai és egyes USA államok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy 
korlátozását, illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, így a fenti korlátozások vagy kizárások nem 
érvényesek. Ez a jótállás különleges jogokat biztosít, előfordulhat, hogy más jogok is rendelkezésre állnak, amelyek 
Európa országaiban vagy egyes államokban az USA -ban eltérőek lehetnek.
Ez a korlátozott garancia érvénytelen, ha a sorozatszámot tartalmazó címkét eltávolították vagy elrontották.
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EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Yaesu Musen Co. Ltd, Tokió, Japán, kijelentjük, hogy ez a HX210E rádióberendezés 
teljes mértékben megfelel az EU 2014/53/EU rádióberendezési irányelvének. A termék 
megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege megtekinthető a következő címen: http: //
www.yaesu.com/jp/red

FIGYELEM - Használati feltételek

Ez az adó -vevő olyan frekvenciákon működik, amelyeket a 
táblázatban szereplő EU -országok szabályoznak, és 
engedély nélkül nem használhatók. A berendezés 
felhasználóinak ellenőrizniük kell a helyi 
spektrumfelügyeleti hatóságnál az erre a berendezésre 
vonatkozó engedélyezési feltételeket.
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Elektronikus és elektromos berendezések ártalmatlanítása

A szimbólummal ellátott termékek (áthúzott kerekes kukák) nem dobhatók 
háztartási hulladékként.

Az elektronikus és elektromos berendezéseket olyan létesítményben kell újrahasznosítani, amely képes 
kezelni ezeket az elemeket és hulladékaik melléktermékeit.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a berendezések beszállítójának helyi képviselőjével vagy 
szervizközpontjával az országában található hulladékgyűjtő rendszerről.
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Szerzői jog 2018
YAESU MUSEN CO., LTD. 
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LTD. Engedélye nélkül.
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