Guia d’utilització dels Walkies
Característiques tècniques:
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8 canals PMR. Ampliable a 16 canals per l’usuari en els
països en els quals autoritats governamentals ho permetin.
121 subcodis (38 codis CTCSS i 83 codis DCS).
Rang d’abast de fins a 10 quilòmetres (El rang pot variar
en funció de les condicions ambientals o topogràfiques).
Sistema de circuits iVOX/VOX intern.
Emparellament senzill
Llanterna LED
20 alertes de to de trucada
Pantalla LED segmentada
To Roger
Connector micro USB per a la càrrega
Monitorització de canals
Cerca de canals (doble cerca)
Bloqueig de teclat
Control de supressió de soroll automàtic
Repetició automàtica (desplaçament)
Avís de bateria baixa
To de teclat (On/Off)
Mode silenciós (alerta per vibració)
Funcions d’emergència
Classificació IP: IPx4
Font d’alimentació bateria de NiMH (substituïble 3 piles alcalines AA)
Autonomia de la bateria: 16 horas (en condicions d’ús normals)

Components:
1. 2 Walkies Motorola Talkabout
T82 Extreme
2. 2 bateries
3. 1 Carregador doble micro USB
4. 2 auriculars amb micròfon amb braç
5.
2 Clips pel cinturó
6.
2 Cintes pel coll
7.
Funda semirígida

Carregar les bateries:
1.
2.
3.
4.

Apaga els walkies abans de començar a carregar la bateria.
Les bateries han d’estar dins els walkies.
Connecta el cable micro USB al lateral de cada walkie i a la presa de corrent.
Una bateria descarregada tarda 8 h en carregar-se completament.

Encesa del transceptor i ajust del volum:
1.
Per ENCENDRE el transceptor, moveu el comandament giratori en el sentit de les agulles
del rellotge. Per augmentar el volum gireu més. Per disminuir el volum, moveu el comandament
giratori en el sentit contrari.
2.
Per APAGAR el transceptor, moveu el comandament giratori fins al final en la direcció
contrària a les agulles del rellotge.
Parlar amb el walkie:
Mantingueu premuda la tecla PTT i parleu en un to de veu clar i normal mantenint el micròfon a
entre 2-3 cm de la boca. Mentre transmet, la icona «Tx» apareixerà a la pantalla.
Quan hagueu acabat de parlar, deixeu anar la tecla PTT. Ara podreu rebre trucades entrants.
Mentre rebreu transmissió, la icona «Rx» apareixerà a la pantalla.
Nota: Si continua transmetent durant 60 segons, el transceptor emet el to limitador de
transmissió i el icona parpelleja. El transceptor atura la transmissió.

Pantalla:
1.
Canal (1-8/1-16)
2.
To de trucada (apagat, 1-20)
3.
To Roger (On/off)
4.
Doble cerca
5.
To de teclat (on/off)
6.
Emparellament senzill
7.
Indicador d’exploració
8.
Indicador de bateria
9.
Estat (transmissió/recepció)
10. Alerta per vibració (On/off)
11. Bloqueig de teclat
12. iVOX (apagat, L1, L2, L3) VOX
13. Subcodis (0-121)
Transceptor i funcions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Antena
Port d’accessoris (minijack)
Vigilància/exploració
Desplaçar
To de trucada
Micròfon
Port de càrrega Micro USB
Altaveu
Menú
Bloqueig
Pantalla
Comandament giratori de volum/alimentació
Botó de la llanterna
Botó PTT
Botó d’emparellament senzill
Botó d’emergència

Retorn de l'equip:
Un cop retorneu l'equip deixeu-ho tot tal com estava
a l'entrega del material, dins de la seva maleta i als
seus respectius compartiments.

Tots els desperfectes que se'n derivin durant l'ús del material seran
responsabilitat de l'entitat.

