
KÉZIRÁDIÓ 

EADS THR 880i 



KÉZIRÁDIÓK 

EADS THR 880i 

 

- parancsnoki 

- bűnügyi 

- KMB állomány részére  

EADS THR 880i GPS 

 

- közrendvédelmi járőrök részére 



KÉZIRÁDIÓK 

EADS THR 880i 

   

- SDS üzenetek 

- Státusz és 

   szituációs üzenetek 

- Csoporthívások 

- Egyéni hívások 

  (BM, mobil, városi) 

EADS THR 880i GPS 

   

-  EADS THR 880i funkcióin kívül, 

GPS helymeghatározás 

 



MOBILRÁDIÓ 

EADS TMR 880 



MOBILRÁDIÓ 

EADS TMR 880 

- SDS üzenetek 

- Állapotüzenetek 

- Csoporthívások 

- Egyéni hívások 

- GPS helymeghatározás 

 



Üzembehelyezés 

Akkufedél nyitás Akkufedél zárás 



















KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

A készülék 

bekapcsolásához és 

kikapcsolásához nyomd 

a gombot 3 

másodpercig. 

 

Üzemmód váltáshoz 

nyomd meg a gombot 1 

másodpercig. 

Ha a készülék kódot kér, a 

kód 1234 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

Funkciógombok 

 

- mindig azt a 

funkciója, ami a 

kijelzőn a gomb 

fölött megjelenik 

- ez esetben: 

Kedvencek, Nevek 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 
Mappaválasztás 

 

- nyomd meg a lefelé mutató nyilat 

 

- keresd ki a mappát 

 

- a középső választógomb megnyomásával 
válaszd ki a mappát 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

Mappán belüli csoport         

választás 

 

- a csoportválasztó 

gomb elfordításával 

válaszd ki a kívánt 

csoportot 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

Státuszüzenet 

 

- Nyomd meg a jobbra 
mutató nyilat 

- Válaszd ki a kívánt 
üzenetet a  

- Keresd ki a 
telefonszámot, küld 
el. 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

Kihangosító mód ki/be 

kapcsolása 

 

- a gomb megnyomásával 

válthatsz a két 

üzemmód között 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 

Segélyhívás 

 

- a gomb 2 mp-ig 

történő folyamatos 

nyomásával, a 

készülék minden 

csoporthívást 

lebontva 20 mp-ig 

segélyhívást ad. 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 
SZIGET MÓD 

Ha az bázisállomások között az összeköttetés megszakad, a rendszer 
sziget üzemmódban használható. 

 

Így azok a készülékek amelyek a bázisállomás által elérhetőek 

továbbra is tudnak egymással kommunikálni. 



KÉZIRÁDIÓK HASZNÁLATA 
DIREKT MÓD, HÁLÓZAT MÓD 

 
Ha a hálózat által nem lefedett helyen vagy (pince, stb.) használd 

a direkt módot! 

Figyelem!!  

Ez esetben csak a direkt módban üzemelő rádiókat éred el 500 m 

belül, a diszpécsert, és a hálózaton lévő rádiókat nem! 


