
 

Walkie Talkie  

BUKITW01 

 

1. Antenna 

2. Képernyő  

3. Mikrofon  

4. Hangszóró 

5. LED 

6. 2,5 mm-es jack aljzat 

Gombok 

A. Be/kikapcsolva 

B. TALK gomb 

C. MENÜ gomb 

D. SCAN gomb 

E. Lámpa gomb 

F. CALL gomb  

G. MONITOR gomb 

H. UP gomb 

I. DOWN gomb 

 

8 darab LR03-AAA elemet igényel, amelyek nem tartoznak a készülékhez. Az elemeket felnőttnek kell kicserélnie. Az elemek eltávolításának 

és behelyezésének módját lásd az ábrán. A nem újratölthető elemeket soha nem szabad újra tölteni. Az újratölthető elemeket ki kell venni 

a játékból, mielőtt újra töltenéd, és az újratölthető elemeket felnőtt felügyelete mellett kell feltölteni. Ne keverd össze az alkáli, normál 

(szén-cink) vagy újratölthető akkumulátorokat (nikkel-kadmium). Ne keverd a használt és az új elemeket egymással. Csak az ajánlott típusú 

vagy hasonló típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a helyes polaritásnak megfelelően kell behelyezni (lásd az ábrát). Hosszabb 

ideig tartó tárolás esetén vedd ki az elemeket a játékból, vagy ha az elemek lemerültek. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. 

Ne használd: 

Ha bármilyen típusú orvosi eszközt hordasz. 

Ha az antenna sérült. 

Robbanásveszélyes környezetben (pl. benzinkutak). 

Repülőgépen vagy kórházakban. 

 

Az elemek beszerelése 

1. Vedd le az övcsipeszt a fül megnyomásával, és nyisd ki az elemtartót. 

2. Helyezd be az elemeket, ügyelve a polaritás betartására. 

3. Helyezd vissza a rekesz fedelét és a klipszet. 

A képernyőn egy kijelző mutatja az elem töltöttségi szintjét. 

 

Első lépések 

A. A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomd meg a gombot 3 másodpercig.  

https://www.jatekbolygo.hu/spd/BUKI3015/


B. A készülék vételi üzemmódban van. Most már fogadhatsz hívást. Tartsad a walkie-talkie-t legalább 5 cm-re az arcodtól úgy, hogy 

az antenna felfelé mutasson. 

C. Nyomjad meg a gombot, hogy a walkie-talkie adás üzemmódba kerüljön . Tartsad lenyomva a gombot amíg beszélsz, és 

engedjed fel, amikor befejezted. A walkie-talkie hangjelzéssel jelzi az adás végét, és visszatér a vételi üzemmódba.  

D. A hangerő beállításához nyomjad meg a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

E. Hívjad fel a másik walkie-talkie-t a hívóhangját megszólaltatva a gomb megnyomásával.  

F. Nyomjad meg a gombot a lámpa meggyújtásához. 

 

MENÜ: 

1. Csatornaváltás: nyomjad meg egyszer a gombot, majd a és segítségével válts csatornát.  

Nyomjad meg a gombot a megerősítéshez. A két készüléknek ugyanazt a csatornát kell használnia. 

2. Alcsatornák (CTCSS): nyomjad meg kétszer a gombot, majd válassz ki egy kódot 0 és 38 között, és nyomjad meg a gombot. A két 

készüléknek ugyanazt az alcsatorna kódot kell használnia. Javasoljuk a 01-es kódot. 

3. Hangfelismerés (VOX): nyomjad meg háromszor a gombot, majd válaszd ki az OF (ki) szintet, 1, 2 vagy 3, és nyomjad meg a 

gombot. Ha ez a funkció van kiválasztva, akkor már nem kell átkapcsolni az átviteli üzemmódba.  

4. Hívóhang kiválasztása (CA): nyomjad meg négyszer a gombot, majd válassz egyet a tíz hívóhang közül, és nyomjas meg a 

gombot. 

5. Kulcshang (TO): nyomjad meg ötször a gombot, majd válaszd ki az OF (ki) vagy ON (be) lehetőséget, és nyomjad meg a . OF 

kikapcsolja a billentyűhangokat. 

6. Adás vége (Roger) hangjelzés (RO): nyomjad meg hatszor a gombot, majd válassza az OF (ki) lehetőséget. vagy ON, majd 

nyomjad meg a gombot. Az OF kikapcsolja a Roger hangjelzést. 

7. Billentyűzetzár: tartsad a gombot két másodpercig lenyomva a billentyűzet lezárásához. A zár szimbólum jelenik meg. Csak a 

gomb , és gombok működnek. Tartsad lenyomva a gombot két másodpercig a billentyűzet feloldásához. 

 

Továbbiak 

SCAN: a gomb azonosítja a használt csatornákat. 

MONITOR: a gomb beszélgetéseket keres a csatornán. 

2,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó csatlakoztatható. 

 

 

 

 


