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A dokumentum a Pro-M Zrt. üzleti titka. Másolása és továbbítása kizárólag a Pro-M előzetes írásos engedélyével lehetséges 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE 

 

Első lépésként helyezzük az akkumulátort a készülékbe, majd végezzük el az akku 
teljes feltöltését a készülékhez szállított töltővel. 

Bekapcsolt készüléket töltőre csatlakoztatva a töltés indulását a kijelzőn néhány 
másodpercre megjelenő „Töltés” felirat jelzi. 

Amennyiben kikapcsolt készüléket csatlakoztatunk a töltőre, a kijelzőn az 
akkumulátor töltöttségét jelző ikonok mutatják a töltést. 

 

Amennyiben a töltő csatlakoztatása után „nincs töltés” felirat jelenik meg a kijelzőn, 
húzzuk ki a töltő csatlakozóját, majd csatlakoztassuk újra a töltőre a készüléket. Ha a 
hiba nem szűnik meg, ellenőriztessük a készüléket.  
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 A töltő csatlakoztatása: 
 
 A készülékhez szállított töltőt a jelzett 
 csatlakozóba kell illeszteni: 
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Az akkumulátor töltése befejeződik, ha a töltés jelzője leáll, és a bekapcsolt készülék 
kijelzőjén rövid időre az Akku feltöltve üzenet jelenik meg. 
 
Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerül, a töltés jelzése lehetséges, 
hogy csak néhány perc múlva jelenik meg. Addig a készüléket nem is tudjuk 
bekapcsolni. 
 
Ilyenkor hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva, várjunk türelmesen, míg a 
teljesen lemerült akku töltése megkezdődik. 
A töltés jelzés megjelenése után a készülék már bekapcsolható. 
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Az akkumulátor behelyezése, kivétele: 
 
Az akkumulátor tartó fészek így nyitható ki: 
 
Az akkumulátort a fészekbe úgy kell behelyezni, hogy  
az érintkezők befelé nézzenek. 
 
 
 
A fészek így zárható: 
Az 1-es helyen nyomjuk a füleket a helyére, majd a  
2-es helyen erősen nyomjuk le, míg a helyére kattan. 
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Amennyiben a készülékhez övtartót 
is használunk, abban az esetben a 
készülék övtartóba helyezése: 
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A készülék alapvető kezelőszervei 

                                            bekapcsoló/kikapcsoló gomb 
                                                               

                                                           kijelző 
 

                                                    piros telefon gomb 

                                          

                      

                                                        

                                       zöld telefon gomb 

 

                       négy irányú navigációs gombok 
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A készülék alapvető kezelőszervei           

                      HI/LO gomb (kihangosító/belső hangszóró) 
                                                               

                                                                 működésjelző LED      

                                                                     feladat gomb 

                                                                PTT gomb 

                                         gyorsmenü gomb 

 

 

                                                     billentyűzet 
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A kezelőszervek bemutatása oldalnézetből 

 

 

                                            feladat gomb 

 

                                  PTT (adásindító) gomb 

                                   csoportváltó gomb 

 

                                         gyorsmenü gomb 
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Oldalsó hangerő szabályozó gombok 

 
A hangerő-szabályozó gombbal állíthatja be az aktív 
hangszóró hangerejét, a fülhallgató vagy a kihangosító 
hangerejét. A hangerőt a felső gomb segítségével 
növelheti és az alsó gomb segítségével csökkentheti. 

                                             

                                   

                                                       hangerő növelése  

                                                       hangerő csökkentése 
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A kezelőszervek bemutatása  felülnézetből                                                

                                                                                                         

                                                 

                                                                                 hangszóró                          

                                                                   vészhívó gomb            

                       

                            

                       

 

 

 

 

                                                                                                              HI/LO gomb       
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A kezelőszervek bemutatása (fényjelző)                           

 

 

 

                                                                        

 

                                működésjelző fény (LED) 
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Bekapcsolás: 

A készüléket a bekapcsoló gomb hosszan nyomásával kapcsolhatjuk be. 

Amennyiben a készüléket úgy programozták, hogy telefonkódot kérjen, írja be a 
készülék telefonkódját. (négy számjegy) 

Többszöri (öt) sikertelen telefonkód beírás után csak a biztonsági kód megadása 
után tudjuk a készüléket használni. (öt jegyű kód) 

A kódokat alapesetben készülék programozója állítja be, de előfordulhat, hogy a 
felhasználó kap jogosultságot a telefonkód kérés ki/be kapcsolására, valamint a 
kódok módosítására. 
A 4 számjegyű telefonkód gyári beállítása 1234.  
Ha a telefonkód kérés engedélyezett, a kódot a készülék bekapcsolása során 
mindig meg kell adni. 
Az 5 számjegyű biztonsági kód gyári beállítása 12345. 

A kódokról kérdezze a készülék programozóját. 
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A készülék készenléti állapota 

 
Hálózati módban, bekapcsolt csoporthívások és kiválasztott csoport mellett a 
kijelzőn a felső sorban a hálózat, vagy a mappanév, alatta a csoportnév és a 
csoportállapot is megjelenik. 
Direkt módban a csatorna neve és a csoport neve jelenik meg. 
 
Hálózati módban a hálózatjelző     ikon feletti skála a hálózat jelerősségét mutatja. 
Minél magasabb a skála, annál erősebb a jelszint. Ha a készülék nem talál 
elérhető hálózatot, vagy egyéb okokból nem tud sikeresen regisztrálni a 
hálózaton, a skála nem jelenik meg, valamint a Nincs szolgáltató üzenet jelenik 
meg a kijelzőn. 
Előfordulhat, hogy a készülék kijelzőjén a nem engedélyezett hálózat feliratot 
látjuk, ekkor a készülék regisztrációját a hálózat elutasította. 
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A készülék készenléti állapota 

 

Akkumulátor töltöttség kijelzés 

 

Az       ikon feletti skála az akkumulátor töltöttségét mutatja. 

 
Minél magasabb a skála, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje. 
 
Készenléti állapotban a középső választógomb a Menü, és a jobboldali 
választógomb a Nevek.  
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MIKROFON BEÁLLÍTÁSOK 

 

A THR880i készülékek használata során a leggyakoribb kezelési hiba a nem 
megfelelő mikrofon beállítás kiválasztása. 

A készülék két mikrofont tartalmaz, az első (alsó), valamint a hátsó (felső) 
mikrofonok között a Beállítások -> üzemmód beállításoknál az audio beállítás 
menüpontban válthatunk. 

Amennyiben a hátsó (felső) mikrofon van kiválasztva, a készülék kijelzőjének bal 
felső részén ez az ikon látható:  
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MIKROFON BEÁLLÍTÁSOK 

 

                                        hátsó (felső) mikrofon 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                           első (alsó)mikrofon 
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A készülék két üzemmódban üzemel: hálózati módban (TMO) és direkt módban 
(DMO). 
 
Hálózati (TMO) módban a készülék a TETRA (magyarországi elnevezése:EDR) 
hálózat használatával működik. Direkt (DMO) módban a készülék a hálózat nélkül 
működik, tehát a készülékek közvetlenül egymással kommunikálnak. DMO 
üzemmódban a készülékek közötti „átbeszélhető” távolság függ a 
terepviszonyoktól, valamint sok más tényezőtől.  
Gyakorlati tapasztalat alapján elmondható, hogy néhány száz métertől több 
kilométerig terjedhet. 
 
Direkt módban (a hálózat hiánya miatt) készüléknek csak néhány funkciója áll 
rendelkezésre. 
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A direkt mód aktiválásához válassza a Menü→ Beállítások→ Telefonbeállítások→ 
Aktív mód→Direkt lehetőséget. A hálózati módba való visszatéréshez válassza a 
Hálózat módot. A gyorsmenü gombra, valamint számbillentyű hosszan nyomására 
is programozható a DMO/TMO váltás. 
Ha a direkt módot aktiválja, közvetlen módban utoljára kiválasztott csatorna és 
csoport lesz a kiválasztott. A hálózati módba való visszatérés során a hálózati 
módban kiválasztott mappa és csoport lesz a kiválasztott. 
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ÁLLAPOTÜZENETEK 
 
Válassza a Menü→ Állapotüz.-ek. lehetőséget. Állapotüzeneteket fogadhat és 
küldhet, és későbbi használat esetére tárolhatja is azokat. 
Az állapotüzeneteknek három típusa van: 
• Az Állapotüzenetek előre programozott üzenetek, amelyek tartalma előre 
programozott. Az állapotüzeneteket kiválasztott címzettjének küldheti. 
• A Visszahívási kérelmek a "visszahívás kérése" üzenetet tartalmazzák. 
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1. Válassza a Menü→ Állapotüz.-ek.→Küldési állapot lehetőséget. 
2. Állapotüzenet küldéséhez válassza a(z) Állapot lehetőséget. 
Lapozzon a kívánt állapotüzenethez, majd nyomja meg az OK gombot. 
Visszahívási kérés küldéséhez válassza a Visszahívás lehetőséget. 
3. Az állapotüzenet vagy a visszahívási kérés címzettjét a következőképpen 
választhatja ki: 
-Ha az alapértelmezett címzett száma jelenik meg, az OK gombmegnyomásával az 
alapértelmezett címzettnek küldheti az üzenetet. 
-Egyedi címzett keresése a Névjegyzékben. Válassza a Keres→Névjegyzék 
lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nevet és számot. 
-Beszédcsoport keresése a kiválasztott mappában.  
Válassza a Keres→Besz. csop lehetőséget, majd válassza ki a csoportot, amely 
csoport tagjainak az üzenetet küldeni szeretné. 
-Írja be a hívószámot, majd nyomja meg az OK gombot. 
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ÁLLAPOTÜZENET FOGADÁSA 
 
Ha a készülék állapotüzenetet fogad, készenléti állapotban az üzenet és az 
            ikon jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet típusát az Állapot: (egyénnek 
címzett állapotüzenet), a Csoportállapot: (csoportnak címzett állapotüzenet), 
a Helyzet: vagy a Visszahívás kérése: lehetőségek jelzik. 
Az üzenet elolvasása után nyomja meg az OK gombot. Az üzenet olvasásához 
nyomja meg az Olvas gombot. Ha később szeretné az üzenetet elolvasni, nyomja 
meg a Kilép gombot. 
Az OK vagy a(z) Kilép gomb megnyomása után az üzenet a Fogadott mappába 
kerül. 
A Fogadott mappa állapotüzeneteinek olvasása: 
1. Válassza a Menü→ Állapotüz.-ek. lehetőséget. 
2. A fogadott üzenetek megtekintéséhez válassza a Fogadott lehetőséget. 
Visszahívási üzenetek esetén az üzenet helyett a kijelzőn a feladó neve 
vagy száma olvasható. Az üzenetek olvasása során a Törlés gomb megnyomásával 
törölheti az üzenetet.  
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SZÖVEGES ÜZENET (SDS) KÜLDÉSE 
 
 
1. Válassza a Menü→ Üzenetek→ Üz. létrehozása lehetőséget. 

 
2. Írja be az üzenet szövegét. Az üzenetbe szövegsablont is beilleszthet; válassza az 
Beállítások→ Sablon beszúrása lehetőséget, és válassza ki a kívánt sablont. 
A kijelző jobb sarkában látható az üzenethossz-jelző, amely mutatja, 
hogy még hány karaktert írhatunk az üzenethez, illetve hány karaktert használtunk 
már fel. 
 
3. Ha befejezte az üzenet írását, nyomja meg a Küldés gombot.  
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Az üzenet címzettjét a következőképpen választhatja ki: 
 
• Ha az alapértelmezett címzett száma jelenik meg, az OK gomb megnyomásával 
az alapértelmezett címzettnek küldheti az üzenetet. 
 
• Egyedi címzett keresése a Névjegyzékben. Válassza a Keres→ Névjegyzék 
lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nevet és számot. Az üzenet küldéséhez 
nyomja meg az OK gombot, ha a kijelzőn a szám megjelenik. 
 
• Beszédcsoport keresése a kiválasztott mappában. Válassza a Keres→ Besz. csop 
lehetőséget, majd válassza ki a csoportot, ahová az üzenetet küldeni szeretné. 
Ilyenkor a kiválasztásra került csoport összes tagja megkapja az üzenetet. 
 
• Írja be a számot, majd nyomja meg az OK gombot 
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SZÖVEGES ÜZENET (SDS) KÜLDÉSE 
 
KÜLDÉS TÖBB CÍMZETTNEK: 
 
1. Az üzenet megírása után válassza a Beállítások→ Küldés módja→ 
Több címzett lehetőséget. 
 
2. Az üzenet elküldéséhez lapozzon a kívánt névhez, majd nyomja meg az 
OK gombot. Ha a névhez több telefonszám is tartozik, a kívánt számot is ki 
kell választania. 
 
3. Válassza ki a következő címzettet, majd az OK gomb megnyomásával 
küldje el az üzenetet. Ha az üzenetet több címzettnek már nem szeretné 
elküldeni, nyomja meg a Kész gombot. 
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Szöveges üzenet érkezésekor készenléti állapotban a kijelzőn a boríték ikon, 
hangjelzés és az 1 üzenet érkezett szöveg látható. 
( több üzenet érkezésekor az értesítésben található szám nem 1)  
A villogó boríték ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek 
fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnie. 
1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomja meg a Megnéz gombot, vagy ha 
később szeretné megnézni, a Kilép gombot. 
Az üzenetet később úgy tekintheti meg, ha a Menü→Üzenetek→Bejövő 
lehetőséget, majd a kívánt üzenetet választja. A nem olvasott üzeneteket 
az ikon jelzi. 
2. Üzenet olvasása közben nyomja meg az Beállítások gombot, 
és a következő lehetőségek állnak rendelkezésére: Törlés, Adatmásolás, 
Továbbküldés, Továbbküld. mód, Szerkesztés, Áthelyezés, Átnevezés 
és Másolás Naptárba. 
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SZÖVEGES ÜZENET (SDS) FOGADÁSA 
 
Üzenetek megválaszolása 
 
1. A szöveges üzenet olvasásakor nyomja meg a Válaszol gombot. 

 
2. Válassza a következő választípusok egyikét: Kijelző törlése, Eredeti 
üzenet, Sablon vagy a beépített válaszok egyikét, mint például 
a Köszönöm lehetőséget. Ha a Sablon lehetőséget választotta, a listából 
válassza ki a kívánt sablont. 
 
3. Fogalmazza meg a válaszüzenetet, majd nyomja meg a Küldés gombot. 
Az OK gomb megnyomásával küldje a szöveges üzenetet a kijelzőn megjelenő 
számra. 
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SZÖVEGES ÜZENET (SDS) FOGADÁSA 
 
Üzenetek törlése 
 
Válassza a Menü→ Üzenetek→ Üzenetek törlése lehetőséget. Adott mappa 
összes elolvasott üzenetének törléséhez válassza ki a mappát, majd nyomja meg 
az OK gombot, ha a kijelzőn a „Törli az összes olvasott üzenetet a mappából”? 
szöveg jelenik meg. Ha az összes mappa összes elolvasott üzenetét törölni 
szeretné, válassza az Olvasottakat lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot, 
amikor a kijelzőn a „Törli az olvasott üzeneteket minden mappából?” szöveg 
jelenik meg. Ha az összes mappa összes elolvasott és olvasatlan üzenetét törölni 
szeretné a Sablonok mappát kivéve, válassza az Összes üzenet lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK gombot, amikor a kijelzőn a „Töröl minden üzenetet minden 
mappából?” szöveg jelenik meg. 
Ha azt az üzenetet szeretné törölni, amelyet éppen olvas, válassza a 
Beállítások→Törlés lehetőséget. 
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ÜZENET BEÁLLÍTÁSOK 
 
Válassza a Menü→ Üzenetek→ Üzenetbeállítások lehetőséget és 
a következő lehetőségek egyikét: 
• Kézbesítési jelentések — a szöveges üzenetek kézbesítéséről hálózati 
kézbesítési jelentés kérése. A beszédcsoport tagjainak küldött szöveges 
üzenetek esetén a kézbesítési jelentések nem állnak rendelkezésre. 
• Betűméret — a szöveges üzenetek olvasása és írása során használt szöveg 
méretének módosítása. 
• Alapértelmezett címzett száma — a szöveges üzenetek alapértelmezett 
címzettjének megtekintése vagy módosítása. 
Elküldött üzenet törlése — annak beállítása, hogy az elküldött üzeneteket 
a készülék az Elküldött mappába mentse. 
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DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁS 
 
Válassza a Menü→Beállítások→Dátum és idő beállítása lehetőséget és 
a következő lehetőségek egyikét: 
• Óra — az idő beállításához. Az Óra mutatása választásával készenléti 
állapotban a kijelzőn megjelenik az óra, az Óra elrejtése beállítás pedig elrejti az 
órát. Az Idő beállítása választásával az órán beállíthatja a pontos időt, az Időzóna 
lehetőséggel kiválaszthatja az időzónát, és az Időformátum segítségével a 12 
órás vagy a 24 órás időformátum között választhat. 
• Dátum — a dátum beállításához. A Dátumot mutat választásával készenléti 
állapotban a kijelzőn megjelenik a dátum, a Dátumot elrejt lehetőség pedig 
elrejti a dátumot. A dátum módosításához válassza az Dátumbeállítás 
lehetőséget. A dátumformátumot és a dátum elválasztójelet is kiválaszthatja. 
 
Ha a készülékből hosszabb időre eltávolítja az akkumulátort vagy az akkumulátor 
teljesen lemerül, előfordulhat, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítani. 
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BILLENTYŰZÁR 
 
A készülék billentyűzárját kétféleképpen állíthatja be: Billentyűzet és Minden 
Billentyű. 
A készülék programozója határozza meg, hogy a „billentyűzár”, valamint a 
„minden billentyű lezárva” aktiválásakor mely gombok legyenek lezárva.  
A billentyűzár aktiválásához nyomja meg a Menü gombot, majd 1,5 
másodpercen belül a * gombot. Rövid időre a „Billentyűk lezárva” üzenet 
jelenik meg. 
 
Minden billentyű zárása 
 
A billentyűzár aktiválásához nyomja meg a Menü, majd 1,5 másodpercen belül 
nyomja meg és tartsa lenyomva a * gombot. Rövid időre a „Minden billentyű 
lezárva” üzenet jelenik meg. 
A billentyűzár kioldásához nyomja meg a Kiold, majd 1,5 másodpercen belül 
a * gombot. 
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GOMBOK FUNKCIÓI 
 
A bal oldali - és a jobb oldali - választógombok funkciója 
megegyezik a kijelzőn fölöttük látható 
irányadó szöveggel. 
 
 
 
 
 
 
A középső O választógomb funkciója megegyezik 
a kijelző középső alsó részén látható irányadó 
szöveggel. 
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GOMBOK FUNKCIÓI 
 
 
 
 
A négy irányba mutató navigációs gombokkal a készülék 
menürendszerében, névjegyzékében, mappáiban  
navigálhatunk. 
 
 
                                                
                                            Navigációs gombok 
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CSOPORT VÁLTÁS/MAPPA VÁLTÁS 
 
Hálózati és direkt módban a csoportválasztó elforgatásával tud csoportot 
választani.  
A kijelzőn az aktuális mappa és a csoport neve jelenik meg. A csoportok 
listáját a kiválasztott mappában böngészheti. Amennyiben mappát is szeretnénk 
váltani, abban az esetben a lefelé mutató navigációs gombot nyomjuk meg, majd 
ezután a fel és lefelé mutató navigációs gombokkal válasszuk ki a megfelelő 
mappát, majd a „választ” gombbal elfogadtatjuk. 
 
Lehetőségünk van csoportot váltani a navigációs gombok használatával is. 
A felfelé mutató navigációs gombbal tudunk csoportot váltani. 
 
A készülék hátulján található csoportváltó gomb középső gombjának hosszan 
nyomásával a hazai csoportot választjuk ki. 
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CSOPORT VÁLTÁS/MAPPA VÁLTÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Csoportváltó gomb 

 
   Hazai csoport választó gomb 
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
Miután a megfelelő mappát, azon belül a használni kívánt csoportot sikeresen 
kiválasztottuk, a készülékünk készen áll a csoporthívások fogadására és 
kezdeményezésére. 
 
A készülék a kiválasztott csoport, a hazai csoport, és a kiválasztott mappa 
beolvasott csoportjainak hívásait fogadhatja. Csoporthívás fogadása során a 
kijelzőn készenléti állapotban a mappa- és csoport neve, a hívó neve vagy száma, 
valamint a        ikon 
jelenik meg.  
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
Csoporthívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a PTT gombot, várjuk meg, míg a 
készülék hangjelzéssel jelzi, hogy a hívásunk felépült, ekkor a     ikon megjelenik, 
majd beszéljünk a menüben kiválasztott mikrofonba.  
 
A működésjelző fény (LED) a PTT lenyomásakor sárgán világít, majd miután a 
hívásunk felépült zöldre vált. Sikertelen hívásfelépítés esetén pirosra vált. 
 
A készüléket lehetőleg az antennával felfelé függőlegesen tartsuk, ne takarjuk el 
kezünkkel a mikrofont . A beszéd befejezésekor engedjük el a PTT gombot, ekkor 
a csoportban forgalmazó többi állomás forgalmazását halljuk. 
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
Várakozás (Sorban állás) 
 
Csoporthívás használata közben egyszerre csak egy személy lehet adásban. 
 
Amikor másik állomás beszél, a PTT gomb lenyomásakor várakoztatási hangot hall, 
és a kijelzőn a Várakoztatva üzenet jelenik meg. Tartsa nyomva a PTT gombot, 
amikor a másik személy el engedte a PTT gombot, felszabadul a csoport.  
A rövid hangjelzés és a       ikon megjelenése után kezdhet beszélni.  
 
Amennyiben úgy dönt, hogy mégsem szeretne a sorban állásban részt venni, a 
sorban állás  befejezéséhez engedje el a PTT gombot.  
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 

Hazai csoport 
 
Hazai csoportnak egy csoportot jelölhet ki. A készülék automatikusan beolvassa a 
hazai csoportot, és a hazai csoportból akkor is fogad hívásokat, ha a kiválasztott 
mappa nem a hazai csoport mappája. A hazai csoportból nem fogad hívást, ha a 
hazai csoport beolvasási prioritásának beállítása Ki, vagy a beolvasás nincsen 
bekapcsolva. 
 
Válassza a Menü→ Besz. csop→ Csoportbeáll lehetőséget. A hazai csoport 
prioritását a Hazai csoport elsőbbsége lehetőséggel módosíthatja. Ha nem 
akarja, hogy a készülék a hazai csoportot beolvassa, válassza a Ki beállítást. A 
hazai csoport mappájának és csoportnevének megtekintéséhez válassza a Hazai 
csoport lehetőséget. A hazai csoport módosításához nyomja meg a Módosítás 
gombot, és válassza ki az új hazai csoportot. 
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
 

Hazai csoport kiválasztása 
 
A készülék hátulján található tekerőgomb 
középső gombjának lenyomásával és hosszan 
nyomva tartásával könnyedén kiválasztható a 
hazai csoport. Ha a hangvisszajelzés 
be van kapcsolva, a készüléken a 
"Hazai" bemondást hallhatjuk. 
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
DGNA CSOPORTOK (DINAMIKUS CSOPORTOK) 
 
A dinamikus csoportokat a hálózat üzemeltetője vagy az erre a műveletre jogosult 
személy távolról hozzáadhatja a készülék megfelelő mappájához vagy törölheti 
azokat a mappából. A csoportok hozzáadása vagy törlése során értesítés jelenik 
meg a kijelzőn, például a Csoport hozzáadva üzenet. Az értesítést hangjelzés is 
kísérheti.  
A készülék programozója meghatározhatja, hogy ez a hangjelzés hallható legyen-e. 
A készüléken is lehetőség van a hang be/ki kapcsolására: menü→ Besz.csop→ 
Csoportbeáll→ DGNA dallam 
 
A készülék programozója (a készüléket használó szervezet előírásai alapján) 
határozza meg, hogy a dinamikus csoportok melyik mappába (mappákba) érkeznek. 
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
BEOLVASÁS (SZKENNELÉS) 
 
Beolvasási bekapcsolása/kikapcsolása 
 
1. Válassza a Menü→ Besz. csop→ Csoportbeáll→ Beolvasás lehetőséget. 
2. A beolvasás bekapcsolásához görgessen a(z) Be értékre, majd nyomja meg az OK 
gombot. A beolvasás kikapcsolásához görgessen a Ki értékre, majd nyomja meg az 
OK gombot. A beolvasást a gyorsmenüben könnyedén be- és kikapcsolhatja.  
 
A          ikon jelenik meg, ha a beolvasás be van kapcsolva.  
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CSOPORTHÍVÁSOK 
 
BEOLVASÁS (SZKENNELÉS) 
 
Beolvasási lista szerkesztése 
 
Válasszuk a besz.csop → csoportmappák szerkesztése →válasszuk ki szerkeszteni 
kívánt mappát, majd ott a az opciók gombot megnyomva a következő lehetőségek 
egyikét: vagy a Felvesz lehetőséget a csoport beolvasásához, vagy a Kizárás 
lehetőséget, ha a csoportot nem kívánja beolvasni, a Beáll. Hazai lehetőséget, 
hogy a csoportot hazai csoportként állítsuk be. 
Itt van lehetőségünk kiválasztani a Csoport els. lehetőséget, és módosítani a 
csoport beolvasási prioritását. 
 
A készülék programozója a beolvasási lista szerkesztését korlátozhatja. 
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
Az egyéni hívások kizárólag arra jogosult készülékről kezdeményezhetők! 
 
FÉLDUPLEX EGYÉNI HÍVÁSOK INDÍTÁSA 
 
Másik EDR készülék félduplex egyéni hívását a következőképpen tudjuk 
kezdeményezni: 
a; Készenléti állapotban beütjük a hívni kívánt készülék hétjegyű TETRA 
hívószámát, majd a PTT gombot megnyomva elindítjuk a hívást.  
 
b; Telefonkönyvben eltárolt bejegyzést kikeresve a PTT gombot megnyomva 
elindítjuk a hívást.  
 
A hívott készülék a félduplex hívásokhoz beállított csengőhanggal jelzi a hívás 
érkezését. 
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
EXPRESS (DIREKT) FÉLDUPLEX EGYÉNI HÍVÁSOK INDÍTÁSA 
Az expressz (direkt) hívás abban különbözik a normál félduplex hívástól, hogy a 
hívott készülék nem ad csengőhangot, a hívó fél hangja azonnal megjelenik a 
hangszóróban. 
Így a kommunikáció hasonlít a csoporthívásnál megismertekhez. 
Másik EDR készülék félduplex egyéni hívását a következőképpen tudjuk 
kezdeményezni: 
a; Készenléti állapotban beütjük a hívni kívánt készülék hétjegyű TETRA 
hívószámát, majd a PTT gombot megnyomva elindítjuk a hívást.  
b; Telefonkönyvben eltárolt bejegyzést kikeresve a PTT gombot megnyomva 
elindítjuk a hívást.  
A készülék programozásakor kell beállítani, hogy félduplex, vagy direkt hívást 
indítson. A készülék programozója adhat a beállításról felvilágosítást. A hívott 
készülék típusától és beállításaitól is függ a szolgáltatás működése! 
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
FÉLDUPLEX EGYÉNI HÍVÁSOK FOGADÁSA 
 
Beérkező félduplex hívás esetén a készülékünk az üzemmód beállításoknál 
kiválasztott csengőhanggal, valamint a hívó számának kijelzésével jelzi a beérkező 
hívást. 
A PTT gombot megnyomva fogadjuk a hívást.  
Amennyiben nem a PTT gombot nyomjuk, a készülék figyelmeztet, hogy a PTT 
gombot használjuk a beszélgetéshez. 
Ugyanazt a mikrofont használjuk, mint a csoporthívásnál megszoktuk, ugyanúgy 
egyirányú a kommunikáció, mint a csoporthívásoknál. 
A hívás befejezéséhez használjuk a piros telefon gombot. 
Beérkező hívás elutasításához szintén a piros telefon gombot használjuk. 
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
DUPLEX EGYÉNI HÍVÁSOK INDÍTÁSA 
 
Másik EDR készülék duplex egyéni hívását a következőképpen tudjuk 
kezdeményezni: 
 
a; Készenléti állapotban beütjük a hívni kívánt készülék hétjegyű TETRA 
hívószámát, majd a zöld telefon gombot megnyomva kiválasztjuk a hívásirányt, 
(Privát) majd a zöld telefongombot megnyomva elindítjuk a hívást.  
 
b; Telefonkönyvben eltárolt bejegyzést kikeresve a zöld telefon gombot 
megnyomva elindítjuk a hívást.  
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
DUPLEX EGYÉNI HÍVÁSOK FOGADÁSA 
 
Beérkező duplex hívás esetén a készülékünk az üzemmód beállításoknál 
kiválasztott csengőhanggal, valamint a hívó számának kijelzésével jelzi a beérkező 
hívást. Amennyiben a hívó fél száma a névjegyzékben szerepel, akkor a számhoz 
tartozó nevet írja ki. 
A zöld telefon gombot megnyomva fogadjuk a hívást.  
 
A HI/LO gomb használatával tudunk váltani a kihangosított üzemmód és a belső kis 
hangszóró használata között. Hívás közben bármikor átválthatunk a 
kihangosított/nem kihangosított üzemmód között. A hívás befejezéséhez 
használjuk a piros telefon gombot. 
Beérkező hívás elutasításához szintén a piros telefon gombot használjuk. 
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
Egyéb tudnivalók egyéni hívásokhoz 
 
Ha expressz (direkt) hívás fogadása során a kihangosító nincs bekapcsolva, a 
készülék normál félduplex egyéni hívás formájában fogadja a hívást, tehát a 
készülék kicseng. Ez biztosítja a hívás fogadását, mivel a kikapcsolt kihangosítás 
miatt nem hallanánk az expressz hívást. 
 
A félduplex és duplex egyéni hívásokhoz eltérő csengőhangot lehet beállítani az 
üzemmódok beállítása alatt. 
                                                
A hálózatban beállított időlimit elérése előtt a készülék sípoló hangjelzést ad, és 
a kijelzőn a Hívásbontás veszélye üzenet figyelmeztet arra, hogy a hálózat 
nemsokára bontja a folyamatban levő hívást.                                            
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EGYÉNI HÍVÁSOK 
 
Hívás közben elérhető opciók 
 
Duplex hívás során a Menü gomb megnyomásával fér hozzá a menühöz. 
Ha duplex hívás közben megnyomja az Beállítások gombot, a következő 
lehetőségek állnak rendelkezésére: 
• Némít vagy Mikrofon be — elnémítja vagy visszakapcsolja a mikrofont. 
• DTMF-küldés — hangfrekvenciás (DTMF) jelsorok küldésére használható  
• Névjegyzék — hozzáférést biztosít a névjegyzék bejegyzéseihez. 
• Befejez — befejezi a hívást. 
 
A      ikon jelenik meg a kijelzőn, ha a kihangosító használatban van. A 
kihangosító deaktiválásához vagy aktiválásához nyomja meg a HI/LO gombot. 
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VÉSZHÍVÁSOK                                    
                                                                                       VÉSZHÍVÓ GOMB 
 
      
Vészhívás indításához a készülék tetején található  
Vészhívó gombot kell hosszan megnyomni. A készülék 
programozója tud információkkal szolgálni, hogy a  
gombot mennyi ideig kell nyomni. (alapbeállítás 2  
másodperc)  
A vészhívás típusa, az időzítések, valamint a célállomás 
a készülék programozásakor kerül beállításra, az adott  
felhasználói szervezetnél  meghatározottak szerint. 
A hálózati (TMO), valamint a direkt (DMO) üzemmódban 
Külön-külön paraméterezhetők a vészhívási beállítások.                
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
A névjegyzékben a nevek listájához készenléti állapotban a Nevek gomb 
megnyomásával könnyen hozzáfér.  
A Névjegyzék menüt a Menü→Névjegyzék lehetőség kiválasztásával nyithatja meg. 
A névjegyzék frissítése éteren keresztül (over-the-air – OTA) is történhet.  
Új névjegyek küldhetők a hálózatból, illetve a létező számok szerkeszthetők.  
A névjegyzék frissítése után a készülék hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a 
Kapcsolatok frissítve üzenet. Ha a hálózatból programozott névjegy már létezik a 
Névjegyzékben, a hálózat által programozott szám lesz az alapértelmezett szám. 
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
 
 
A névjegyzékben tárolt telefonszámok mindegyikéhez számtípust kell rendelni. 
Tárolt számot csak akkor hívhat, ha a számot előzőleg a megfelelő számtípushoz 
rendelte. 
Az elsőként tárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz. 
Amikor a névjegyzésből választ egy nevet, például híváshoz, a készülék az 
alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválaszt egy másik számot. Az 
alapértelmezett számot a számtípus jelző körüli keret mutatja 
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
 
HÍVÓSZÁMOK TÁROLÁSA 
 
Válassza a Menü→Névjegyzék→Új név lehetőséget. Írja be a nevet, majd nyomja 
meg az OK gombot. 
Írja be a hívószámot, majd nyomja meg az OK gombot. 
Válassza a következő számtípusok egyikét: 
• Privát  TETRA számok esetén,  
• Röv. száma rövidített TETRA szám esetén 
• Telefon  nyilvános telefonhálózati szám esetén 
• Iroda mell.  irodai mellékszám esetén 
 Ha a nevet és a számot tárolta, nyomja meg a Kész gombot. 
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
NÉVJEGYEK KÜLDÉSE 
 
Névjegyet egyéni hívószámra, vagy csoportnak küldhet. 
 
1. Válassza a Menü→Névjegyzék→Keres lehetőséget. 
2. Lapozzon a küldeni kívánt névhez, majd nyomja meg az Adatok gombot. 
3. Válassza a Beállítások→Kapcs. küldése lehetőséget, majd attól függően, 
hogy a névjegyet egyéni hívószámra vagy csoportnak küldi a Névjegyzék 
vagy a Besz. csop beállítást. 
4. Válassza ki a címzettet vagy a csoportot, majd nyomja meg az OK 
gombot. Ezt követően megjelenik az a telefonszám, amelyre a készülék 
a névjegyet küldi. Nyomja meg a OK gombot. 
A névjegy elküldését követően a Kapcsolatok részletei elküldve üzenet 
jelenik meg. 
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
TELEFONKÖNYV BEJEGYZÉSEK SZERKESZTÉSE 
 
Hívószám típusának módosítása 
 
A nevek listájában lapozzon a kívánt névhez, majd nyomja meg az Adatok 
gombot. Lapozzon a módosítani kívánt számhoz, majd válassza a 
Beállítások→Típusváltás lehetőséget. 
 
Alapértelmezett szám módosítása 
 
A nevek listájában lapozzon a kívánt névhez, majd nyomja meg az Adatok 
gombot. Lapozzon a számhoz, amelyet alapértelmezett számként szeretne 
beállítani, majd válassza az Beállítások→ Alapértelmezett lehetőséget. 
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TELEFONKÖNYV (NÉVJEGYZÉK) 
 
 
NÉVJEGYEK TÖRLÉSE 
 
Egyetlen névjegy törléséhez keresse meg a törölni kívánt nevet és számot. 
Nyomja meg a(z) Adatok gombot, és válassza az Beállítások→Törlés lehetőséget. 
Vagy válassza a Menü→Névjegyzék→Törlés→Egyenként lehetőséget. 
 
Ha a névjegyzékből az összes nevet és számot törölni szeretné, válassza a 
menü→Névjegyzék→Törlés→Összes törlése lehetőséget. Ha a(z) Biztos benne? 
üzenet jelenik meg, nyomja meg az OK gombot, és a biztonsági kóddal erősítse 
meg a törlési szándékot. 
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PTT GOMB BEÁLLÍTÁSA 
 
 
Beállíthatja, hogy csoporthívások kezdeményezése során hálózati módban 
A PTT gomb hogyan működjön. Válassza a Menü→Beállítások→ 
Hívásbeá.→ Push-to-talk beállítása lehetőséget és a következő 
lehetőségek egyikét: 
• Alapbeállítás — a készülék abban a beszédcsoportban ad, amelynek neve 
a kijelzőn megjelenik (vagy a kiválasztott csoport vagy a pillanatnyilag aktív 
beolvasott csoport, ha a PTT gombot megnyomja és a beszéd alatt nyomva tartja. 
• Kiválasztott csoport — a készülék mindig a kiválasztott csoportot hívja, ha a PTT 
gombot megnyomja és lenyomva tartja. 
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FELADAT GOMB BEÁLLÍTÁSA 
 
 
 
A PTT gomb fölött található gombot nevezzük feladat gombnak. 
Hálózati módban a feladatgomb számára négyféle működést állíthat be. 
Példa: 
Válassza a Menü→Beállítások→ Hívásbeá.→Feladat gomb beállítása 
lehetőséget és a következő lehetőségek egyikét, például: Diszpécser hívása.  A 
gomb megnyomásával a készülék a kiválasztott csoport diszpécserét hívja. Ha a 
hívás félduplex egyéni hívásra vált, beszéd közben nyomja meg és tartsa lenyomva 
a PTT gombot. 
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HI/LO GOMB  
 
 
HI/LO GOMB, MINT HANGSZÓRÓ VÁLTÓ GOMB 
 
 
HI/LO gomb a hangszóró aktiválására/inaktiválására 
 
A készülék nagyteljesítményű kihangosító segítségével biztosítja, hogy beszélgetés 
közben kezei szabadon maradjanak. Ha a kihangosító aktív, 
a kijelzőn a    ikon jelenik meg, és kihangosítva a készülékről hallgathatja a 
beszélgetést, és részt is vehet benne. 
Amennyiben a kihangosító ki van kapcsolva, a készüléket a fülhöz tartva halljuk a 
beszélgetést, hasonlóan, mint a mobiltelefonoknál megszoktuk. 
 
 

 

 

Készítette: Pro-M Zrt. 

EADS THR880i használati útmutató 



A dokumentum a Pro-M Zrt. üzleti titka. Másolása és továbbítása kizárólag a Pro-M előzetes írásos engedélyével lehetséges 

FÉNYJELZŐ 
 
A készülék felső részén fényjelző található.   
A készülék működéséről ad tájékoztatást.               Fényjelző (LED) 
A sárga fény jelzi a hívásfelépülést,  
a zöld fény az átvitelt jelzi, a piros 
fény pedig a hívás, vagy egyéb művelet sikertelenségét 
jelenti. A felhasználó ezt a funkciót a profiloknál  
tetszőlegesen ki és bekapcsolhatja.  
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A KÉSZÜLÉK ÉRTESÍTÉSEI 
 
Az alábbiakban olvashatjuk a kijelzőn megjelenő értesítések ismertetését: 
 
• Jelenlegi hozzáf. szintnél nem enged — Nem rendelkezik a művelet 
végrehajtásához szükséges hozzáférési jogokkal.  
• Nincs térerő — A készülék nem tudja végrehajtani a műveletet, mert az 
adott helyen nincsen hálózati lefedettség. 
• Kiv.csoport tulajdonságai módosultak — A kiválasztott beszédcsoport 
állapota megváltozott. A részletek megtekintéséhez nyomja meg a(z) 
Megjelenítés lehetőséget. 
 
Amennyiben a beszédcsoport kiválasztása után a „Nem engedélyezett, vagy „Nem 
érhető el” felirat jelenik meg, abban az esetben a csoport használatához nincsen 
jogosultságunk. Ilyenkor a csoportban hívást sem tudunk indítani, valamint az ott folyó 
forgalmazást sem halljuk. 
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A KÉSZÜLÉK ÉRTESÍTÉSEI 
 
 
 
• Nem engedélyezett hálózat: — A készülék nem jelentkezhet be 
a választott hálózatba.  
• Hívásbontás veszélye — A hálózat bontani fogja a folyamatban 
levő hívást. 
• Kapcsolatok frissítve — A névjegyzék frissítése éteren keresztül (over-the air 
– OTA) történt.  
• Hívás átirányítása — A diszpécser a kívánt számra továbbítja a hívást. 
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HANGVISSZAJELZÉS 
 
A készülék néhány funkciójáról a kijelző használata nélkül, hangvisszajelzés 
formájában szerezhet információt. Minden egyes üzemmódban tetszés szerint 
be- vagy kikapcsolhatja a hangvisszajelzést.  
 
A csoportválasztó forgatása közben a készülék bemondja a csoport sorszámát, 
valamint a feladat gomb használatakor a menü nevét. 

 
GYORSMENÜ 
 
A gyorsmenü a gyakran használt menüfunkciókat tartalmazza. 
A gyorsmenühöz a gyorsmenü gomb megnyomásával fér hozzá. 
A készülék programozója határozza meg, hogy a gyorsmenü gomb 
megnyomásakor milyen menüpontok jelenjenek meg. 
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CSOPORTNAPLÓ 
 
A csoportnapló megtekintéséhez válassza a Menü→ Besz. csop→Csoportnapló 
lehetőséget. A csoportnapló a hálózat és a készülék felhasználójának bizonyos 
tevékenységeit követi nyomon, például a dinamikus csoportok hozzáadását és 
törlését a levegőben. 
Hozzáadva: 
Eltávolítva 
A csoportok elérhetőségének változásait 
Elérhető: 
Nem elérhető: 
 
Ha elolvasta a naplóeseményt, az ikon jobb felső sarka lehajlik:   
 
A csoportnapló 100 eseményt tud nyomon követni, ha a napló megtelik,a 
legrégebbi eseményeket a készülék automatikusan törli. Az eseményeket illető 
további információkhoz juthat, ha megnyomja a(z) Olvas gombot. 
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EGYÉB KÉNYELMI BEÁLLÍTÁSOK 
 
Nyelvi beállítások 
 
Válassza a Menü→Beállítások→Telefon- beállítások→Nyelvi beállítások 
lehetőséget. A Telefon nyelve beállítással válassza ki a telefon kijelzőjén 
megjelenő szöveg nyelvét, és az Írás nyelve beállítással válasszon megfelelő 
nyelvet, amelyet szövegírás során szeretne használni. 
Amennyiben véletlenül a készüléket átállítottuk más nyelvre, abban az esetben a 
magyar nyelvi beállítás a menü 6 3 1 1 alatt található. 
 
 
Üdvözlő üzenet 
 
A készülék bekapcsolása során a kijelzőn rövid időre megjelenő üzenet 
szerkesztéséhez válassza a Menü→Beállítások→Telefon- beállítások→ Üdvözlő 
üzenet lehetőséget. Írja be a kívánt üzenetet, majd nyomja meg a Mentés 
gombot. 
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TARTOZÉK BEÁLLÍTÁSOK 
 
 
A készülékhez csatlakoztatott audió tartozékok (headset, külső hangszórós 
mikrofon) esetén szükség lehet néhány beállítás módosítására. 

 
Válassza a Menü→ Beállítások→ Tartozék- beállítások lehetőséget. 
Válassza a Aktív tartó, Fülhallgató, Monofón vagy a Kihangosító lehetőséget, 
majd ott a megfelelő beállításokat végezze el. 
A használni kívánt tartozék leírásában a szükséges beállítások rendelkezésre 
állnak, vagy a készülék programozója tud felvilágosítást adni. 
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A KIJELZŐN MEGJELENŐ IKONOK  
 
 
        Félduplex (csoport, vagy egyéni) hívások közben jelenik meg       
 
        Duplex hívások közben jelenik meg 
 
        Félduplex (csoport, vagy egyéni) hívások esetén adás  (TX) jelzés 
 
        Félduplex (csoport, vagy egyéni) hívásoknál a vételt (RX) jelzi 
 
          
         Félduplex egyéni hívásnál jelenik meg, ha egyik fél sem beszél 
 
         Félduplex expressz (direkt) hívásnál jelenik meg, ha egyik fél sem beszél 
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A KIJELZŐN MEGJELENŐ IKONOK  
 
            Csoporthívás közben látható, a kiválasztott csoportban, mikor egyik fél   

            sem beszél. 

            Csoporthívás közben látható, a beolvasott csoportban, mikor egyik fél   
             sem beszél. 
 

          
           DMO (direkt) 
            üzemmódban rádiókészülékek közötti összeköttetés közben látható  
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