
Guia d’utilització dels Walkies

Característiques tècniques:
• Model: Motorola TLKR T7
• 8 canals de transceptor mòbil privat (PMR).
• 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 VOX intern. 
• 10 alertes de to de trucada.
• Pantalla LCD amb il·luminació de fons.
• Connector d'auriculars.
• Temporitzador.
• Carregador de bateria (Carregueu el paquet de bateries durant 16
hores).
• 2 Bateries NiMH.
• Autonomia en espera de 16 hores, i 3 hores en conversa.
• Exploració de canals. 
• Doble escolta. 
• Bloqueig de teclat. 
• Control de supressió de soroll automàtic. 
• Trucades a grups. 
• Mode de silenci. 
• Crida a tots. 
• Canvi automàtic de canal.

Components:

1. Carregador doble
2. Walkies talkies Motorola TLKR T7
3. Suport per carregar bateries
4. Clips per cinturó
5. Fundes de protecció de nylon



Carregar les bateries:

Hi han dues maneres de carregar les bateria:                                    
                                                                                                      1.   
1. Directament col·locant els walkies a la base del  carregador
(el transceptor ha de estar apagat).         

  
2. Carregar només la bateria. S'ha de treure la bateria de
NiMH del walkie i s'ha de col·locar el suport (3) a la base del
carregador. 
                                                                                             2.

                                                                                                  
                                              

Encesa del transceptor i ajust del volum:

1. Per ENCENDRE el transceptor, moveu el comandament
giratori cap a la dreta i simplement mou-lo per augmentar el volum.
Per disminuir el volum, moveu el comandament giratori cap a
l'esquerra.

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 parli en un to de veu clar i
normal mantenint el micròfon a entre 5 i 8 cm de la boca. Mentre
transmet, la icona apareixerà a la pantalla.
Quan hageu acabat de parlar, deixeu anar la tecla PTT. Ara podreu
rebre trucades entrants. Mentre rep, la icona 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.

També es pot fer servir un kit portàtil amb micròfon PTT
i auricular (aquest Kit no està disponible amb el
material llogat)..
S'ha de connectar el cable al lateral esquerre del transistor i
per parlar s'ha de prémer el botó que hi ha al cable del kit.



Pantalla: 
1. Indicador de doble escolta
2. Indicador de silenci
3. Indicador de transmissió
4. Indicador de recepció
5. Indicador de grup
6. Indicador d'exploració
7. Mesura el nivell de la bateria
8. Indicador de canal
9. Indicador de trucada
10. Indicador VOX i de supervisió de sales
11. Indicador de subcodis (ID i codi de grup)

Transceptor i funcions: 

1. Antena
2. Tecla PTT (Prémer per parlar)
3. Tecla MENÚ/GRP (menú i menú de grup)
4. Tecla de trucada
5. Tecla MON (supervisió)
6. Tecla de selecció de números i elements
7. Tecla de seleccionar i de bloqueig
8. Altaveu
9. Micròfon
10. Comandament de volum amb interruptor
d'alimentació
11. Connector d'auriculars
12. Connector d'entrada de 9V de CC.

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.
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