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1. Общи указания 
 
Съдържание на опаковката 
При разопаковане на Вашето РМ радио, Вие трябва да откриете следните артикули: 
- Две 8-канални PMR радиа 
- Две щипки за колан (монтирани) 
- Настоящото ръководство 
 

 
 
Контролни функции и дисплеи 
1. Жак за високоговорител / микрофон 
2. Бутон за пускане 
3. Бутон за заключване 
4. Бутон за меню 
5. Жак за захранване 
6. Бутон за обаждане 
7. Бутон за говорене 
8. Антена 
9. LC дисплей 
10. Бутон за нагоре (смяна на канал и контрол на звука) 
11. Бутон за надолу (смяна на канал и контрол на звука) 
12. Щипка за колан 
 
2. Ръководство за компонентите 
 

 
Scan – сканиране, Lock – заключване, Channel number – номер на канал 
Battery level – ниво на батерията, Transmit symbol – символ за предаване 
Receive symbol – символ за получаване,Volume – сила на звука 



 
1. Високоговорител / микрофон 
2. Бутон за пускане 
3. Бутон за заключване 
4. Бутон за меню 
5. Жак за захранване 
6. Бутон за обаждане 
7. Бутон за говорене 
8. Антена 
9. LC дисплей 
10. Бутон за нагоре  
11. Бутон за надолу  
Loudspeaker - високоговорител 



3. Започване на работа с Вашето PMR радио 
 
Инсталиране на батериите 
За да използвате радиото, инсталирайте четири ААА батерии. 
 
Внимание! 
Неправилно поставяне на батериите може да повреди както батериите, 
така и уреда. 
 
За инсталация на батериите: 
Махнете щипката за колан. За тази цел издърпайте ухото върху щипката, 
повдигнете капака и изтеглете. 
Изтеглете заключващия елемент на отделението за батериите надолу и 
освободете капака за батериите. 
Поставете четири ААА батерии. 
Позиционирайте батериите съгласно маркировките за полюсите върху 
пластмасата. Поставете отново капака на батериите. 
Поставете ухото за заключване и щипката за колан обратно на място. 
 
Свързване на адаптера 
Повдигнете гуменото ухо в горната част на уреда, за да откриете жака. За 
да работите с уреда на AC/DC захранване е нужен подходя 
 адаптер (опция) за зареждане на зареждащите се батерии. 
Вкарайте кръглия конектор (външен диаметър 2.5 мм) на 7.5 V DC/200 
mA AC/DC адаптера* в жака за зареждане от долната страна на уреда. 
 
Забележка 
Уредът трябва да е изключен, за да зарежда батериите правилно. Ако 
уредът се остави включен, зареждащият ток ще е прекалено слаб, за да 
зарежда батериите, защото уредът ще продължи да консумира ток. Няма 
индикатор за зареждане, когато уредът е изключен. Отнема около 7-10 
часа за пълното зареждане на батериите, ако те са напълно изтощение. 
 
 
Внимание! 
За процеса на зареждане с помощта на AC/DC адаптер използвайте само 
презареждащи се батерии от типа ААА. Непрезареждащи се батерии ще 
бъдат повредени и ще повредят уреда (риск от експлозия)! 
Не комбинирайте нови и стари батерии. 
Не комбинирайте алкални батерии, стандартни (въглеродно-цинкови) 
батерии и презареждащи се батерии. 
 
* AC/DC адаптер и презареждащи се батерии се продават отделно. 



 
 Показател за батерията 
Показателят за батерията се намира в долния ляв ъгъл на LC 
дисплея на уреда. Символът изглежда като батерия с вертикална 
щриховка. При изчерпване на енергия стълбчетата изчезват. 

 
 

 
Индикатор за изтощена батерия 
Когато батериите трябва да се сменят, щриховката ще изчезне. За да осигурите 
непрекъсната комуникация, сменете батериите възможно най-скоро. 
 
Забележка 
Винаги използвайте алкални батерии за смяна. Ако не възнамерявате да използвате 
радиото за определен период от време, махнете батериите. Батериите могат да корозират и 
да потекат, ако се оставят неизползвани за дълги периоди от време, като по този начин 
могат да повредят Вашето радио. 
 
Не излагайте батериите на огън и на силна топлина. Те могат да експлодират. 
 
4. Работа 

 
Включване на Вашето PMR радио 
За да включите или изключите радиото, натиснете и задръжте бутона 
за пускане в продължение на поне 2 секунди. Уредът ще изписука, 
LCD панелът ще покаже информация за Вашето радио и панелът ще 
се освети от зелена светлина за няколко секунди. 
 
Комуникация 
Вие може да комуникирате в двете посоки с Вашето ново PMR радио
Налични са осем канала. Вие можете или да говорите директн
други хора и да чувате техния отговор или да ги повикате със звуков 
сигнал. 

. 
о с 

PMR радиата могат да комуникират само когато е натиснат 
бутона TALK (за разговор) или бутона CALL (за повикване). 
Уредът може да получава само, когато двата бутона са 
освободени. 
 
Получаване на комуникация 
Когато Вашето радио е включено и не се използва за предаване на 
гласова комуникация или повикване, то винаги ще е в режим на 
получаване. 
Вие не можете да получавате никакви предавания, когато бутонът 
TALK или CALL е натиснат, дори ако не говорите. Натискането на 
тези бутони автоматично изключва режима на получаване. 
Ако използвате уреда за разговор, трябва да пускате бутона TALK 
и/или CALL, за да можете да чувате отговорите на другия човек. 



 
Ако не направите това, уредът остава в режим на предаване, като не Ви позволява да 

чувате комуникациите от другите уреди. 
 
Сигнал за потвърждение за край на комуникацията (прието) 
Когато човекът, който Ви говори от друго радио, спре да говори и 
пусне бутона TALK, Вие ще чуете тон от собствения си уред, 
който показва, че другото радио вече е в режим на приемане и Вие 
може да започнете своето предаване. 
 
 
 
Настройка на силата на говорителя 
Бутоните нагоре и надолу контролират силата на звука, променят 
каналите и кодовете и програмират радиото. 
- Натиснете бутона нагоре, за да увеличите силата на звука. 
- Натиснете бутона надолу, за да намалите силата на звука. 
- Нивото на звука се показва чрез броя стълбчета на LC дисплея. 
 
 
Избор на канал 
Вашето PMR работи на един от осем предварително зададени 
канала. 
Вие можете да осъществявате контакт с други радиа, настроени на 
същия канал като Вашия. Таблицата по-долу посочва честотите, на 
които може да работи Вашето радио. 
За смяна на канала: 
- Натиснете МENU бутона. Символът “1ch” ще премигне на 
екрана. 
- Докато символът мига, натиснете бутон нагоре или надолу до 
появяване на желания канал. 
 
За задаване на канала, натиснете бутон MENU отново. 
- Ако не натиснете бутон MENU втори път, уредът автоматично 
ще се върне към нормален режим на работа след несет секунди. 
 
 
За разговор с друго радио 
- Увеличете звука до подходящо за слушане ниво. 
- Натиснете бутон TALK от лявата страна на уреда. Символът за 
предаване на разговор ще се появи на LC дисплея. 
- Докато натискате бутона Talk, говорете на микрофона от 
разстояние около 4-5 см. 
- Когато завършите с говоренето, пуснете бутон Talk незабавно, за 
да чуете отговора. 



Обхват 
Вашето PMR радио има обхват до 5 км. Обаче този обхват може да бъде намален от 
определени атмосферни и околни влияния. 
Обхватът може да се повлияе от: 
- Сгради 
- Гъсти дървета или храсти 
- Хълмист или планински терен 
Най-обширният обхват се постига на равен и отворен терен без препятствия. Изберете 
функцията Монитор, за да спрете автоматична функция за прекъсване с цел разширяване 
на обхвата до максималните му размери. 
Обхватът зависи също от състоянието на батерията на радиото, типа на терена при Вашето 
местоположение и силата на сигнала от предаващото радио. 
 

 
Обаждане до друго радио 
За да се обадите или повикате някой: 
- Уверете се, че двата уреда са включени. 
- Усилете звука до нормално ниво за слушане. 
- Натиснете и пуснете бутона CALL отпред върху радиото. 
Другият уред ще генерира код за обаждане, траещ две секунди. 
Вашето повикване сега може да бъде прието по следния начин: 
- Натиснете бутона TALK и говорете на радиото 
- Натиснете бутона CALL. Това ще активира сигнал за разговор с 
продължителност 2 секунди при Вашето радио. 
 
Настройка на звука на позвъняването 
Натиснете бутон MENU два пъти. Вашият PMR уред сега ще влезе в 
режим за настройка на звука на позвъняването. 
„CR1” се появява на LC дисплея. 
 
 
 
 
За промяна на номер на тона на звънене (5 различни тона) или за 
изключване на тона на звънене, натиснете бутони нагоре или надолу. 
По време на този процес ще се чуят различни тонове на звънене. 



 
Включен/изключен тон 
Тази характеристика позволява на радиото да издава потвърждаващ звук 
при всяко натискане на бутон. 
За да включите или изключите звука на бутоните, процедирайте както 
следва: 
- Натиснете бутон MENU три пъти, докато символ „to on” премигне на 
LC дисплея. 
- Натиснете бутона нагоре или надолу за пускане („ОN” се появява на 
дисплея) или спиране („ОF” се появява на дисплея) на звука. 
- За изход от режима на избор, натиснете бутон TALK веднъж. 
 
Сигнал за край на комуникацията (край) включен/изключен 
Сигналът „край” ще бъде предаден автоматично след пускане на бутона 
TALK. Това позволява на другия човек да разбере, че сте свършили с 
предаването на своето съобщение. 
За да активирате или деактивирате сигнала „прието”: 

- Натиснете бутон MENU четири пъти докато символа „ro on” започне да мига на екрана 
- Натиснете бутона нагоре или надолу за пускане („ОN” се появява на дисплея) или 
спиране („ОF” се появява на дисплея) на сигнал „край”. 
- За изход от режима на избор, натиснете бутон TALK веднъж. 
 
5. Други характеристики 

 
Автоматично прекъсване 
Вашето PMR е снабдено с верига за автоматично прекъсване, която 
филтрира слабите предавания и нежелания външен шум. Тези сигнали 
могат да се приемат като фонов статичен шум и обикновено са 
причинени от натурата на терена или факта, че Вашето радио е на 
границата на своя обхват. 
 

Монитор 
С тази функция Вие може да включвате или да изключвате характеристиката за 
автоматично прекъсване временно или постоянни. По този начин може да се използва 
максималният възможен обхват на, но това може да доведе също до приемането на 
статични сигнали. Вие може да настройвате силата на говорителя спрямо звука на 
статичния шум. 
- Натиснете едновременно бутон Меню и бутона нагоре. Монитор сигналите ще се появят 
на LC екрана. 
- Натиснете бутон Меню, за да възстановите автоматичната прекъсваща функция.



Заключване на канал 
Тази характеристика заключва бутоните за настройка на канала 
отпред на уреда, така че настройката за канала да не може да се 
променя неволно. 
За заключване на канал: 
Натиснете и задръжте бутон LOCK за пет секунди, докато ч
звук. Символът за заключване (с форма на ключ) се появяв
екрана. 

уете 
а на 

За отключване на канал: 
- Натиснете отново и задръжте бутон LOCK за пет секунди, 
докато чуете звук. Символът за заключване изчезва от екрана. 
 
Сканиране на канал 
Вашето радио може да сканира своите осем канала за каквато и 
да дейност. Това Ви позволява да откриете други радиа, без да 
трябва да сменяте каналите. 
За сканиране: 
- Натиснете и задръжте бутон Меню и бутон надолу 
едновременно за две секунди. 
- Дисплеят на канала ще се променя при сканирането на 
каналите. 
- Ако се засече канал, уредът ще спре и ще слуша в 
продължение на четири секунди. 
- Натиснете бутон TALK за спиране на сканирането и 
комуникация или бутон надолу за продължаване на 
сканирането. 
- За спиране на сканирането, натиснете бутон Меню отново. 
 
Характеристика за автоматичен режим на готовност 
Вашето PRM е оборудвано със специална верига, 
предназначена за удължаване на живото на батерията. Ако 
радиото не се използва за четири секунди, то автоматично 
преминава в режим на готовност. Това няма да повлияе на 
способността на радиото да приема предавания. Ако се засече 
сигнал, то автоматично се връща към пълна мощност. 
 
Външен микрофон / високоговорител 
Вашето PRM радио може да се използва с опционален външен 
микрофон и високоговорител*, които обикновено се продават 
заедно. Жаковете са разположени под предпазния капак от 
горната страна на уреда. 
За свързване на комплект от външен микрофон и говорител: 
- Повдигнете гуменото капаче от горната страна на уреда, за да 
откриете жака. 
- Вкарайте съответните накрайници в правилните жакове. 

 
* Външният микрофон и високоговорител се продават отделно. 



 
6. Услуги за клиентите 
Благодарим Ви, че закупихте това PRM радио. Вие сте получили високо качествен 
продукт за комуникация, който ще Ви осигури много години надеждна служба.  
Моля прочетете внимателни тези инструкции. 
Ако имате каквито и да е проблеми с продукта или имате въпроси относно неговите 
функции, моля първо се отнесете към настоящото ръководство. 
 
7. Честоти на канали и таблици с кодове 
Честоти на PMR каналите 
Канал Честота (МHz) Канал Честота (МHz) 
1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 
 
8. Гаранция 
 
Фирма Brennenstuhl гарантира, че този уред няма да има дефекти в материалите и/или 
изработката си за период от 2 години. Тази гаранция не покрива собственост втора ръка 
или продукти, които са закупени за продажба или лизинг на трета страна. Освен това тази 
гаранция не покрива щети в резултат на природни действия, гръмотевици, неправилна 
употреба, неправилна инсталация или работа, или неоторизирани ремонти или промени. 
 
Искове по гаранцията ще бъдат признавани само, ако се придружават от доказателство за 
покупка. Ние препоръчваме да запазите касовата бележка и всички опаковъчни материали, 
за да се възползвате от тази ограничена гаранция. Когато връщате продукта на оторизиран 
сервизен център (вижте по-долу), включете всички аксесоари и ръководството за работа. 
Също така не забравяйте да включите Вашето име и адрес (с печатни букви) и кратко 
описание на дефекта, както и копие на касовата бележка. 
 

 
 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
70074 Тюбинген – Германия 
www.brennenstuhl.com
 

http://www.brennenstuhl.com/

