THR880i PIKAOHJE
Merkkivalo
*vihreä;lähetys
*oranssi;jonotus
*punainen;epäonnistui

Kuuloke
Nuoli ylös
*puheryhmän

Kaiutinpainike
*lyhyesti=kaiutin käytössä/ei
(*pitkään=kaiutin ja kuuloke
käytössä/ei)

Virtakytkin
Puheryhmävalitsin
*puhepalaute kertoo
puheryhmän numeron

Hätäkutsu
*pitkään=

Kaiutin

automaattilähetys

Ylämikrofoni
Kotiryhmäpuhelu

valinta

Äänenvoimakkuus

Siirry
*toimintovalikko

Tangentti
Vaihtopainike
*lyhyesti=2 viim.valittua
*pitkään=kotiryhmä

Tekstiviestin
kirjoitukseen

Valikko
Nuoli alas
*kansion
valinta

Alamikrofoni

Puhelinluettelo
Statuslistalle
Puheryhmien muokkaus
*Valikko+511 Muokkaa
*esim. puheryhmän
skannauksen ja sen
skannausprioriteetin
muuttaminen

Pikavalikko
*lyhyesti=hae
*pitkään=valitse
* 10 tilatietoa
*suorakanava/
järjestelmätila
* skannaus
päälle/pois

THR880i PIKAOHJE
PERUSTOIMINTOJA:
Kansion valinta: Nuoli alas - Nuoli näppäimillä selaus
tai paina halutun kansion alkukirjaimia - Valitse
Puheryhmän valinta: Nuoli ylös - Nuolinäppäimillä
selaus - Valitse tai puheryhmävalitsimella.
Kaiutin ja/tai kuuloke käytössä/ei: Paina lyhyesti;
Kaiutin käytössä/ei. (Paina pitkään; Kaiutin ja kuuloke
käytössä/ei)
Skannaus päälle/pois: Pikavalikko - Valitse tai Pikavalikko - Pikavalikko uudestaan lyhyesti pitkään.
Suorakanava: Pikavalikko - Nuoli alas - Valitse tai
Pikavalikko x 11 - Pikavalikko uudestaan pitkään
(Huom! Et kuule puheryhmäliikennettä)
Näppäinlukko: Valikko + * (pitkään); kaikki muut
näppäimet lukkiutuvat paitsi tangentti, vaihtopainike,
hätäkutsu, äänenvoimakkuuden säätö ja kaiutinpainike.
Hätäkutsu: Paina pitkään - Hätäkutsu oman alueen
määrittelyjen mukaan. Radio lähetystilassa ilman tangenttia –
Purku: Punainen luuri ja OK.
Puheryhmien muokkaus: Valikko + 511 ja Muokkaa;
menee valitun kansion puheryhmiin, joita voit selata
nuolinäppäimillä - Valinnat; voit ottaa puheryhmän
skannaukseen ja muuttaa sen prioriteettia (yksi pallo
puheryhmän nimen edessä=matala, kaksi=normaali) ja
tarvittaessa kopioida puheryhmiä Omiin kansioihin.
Kotipuheryhmä:Paina vaihtopainiketta pitkään; radio
menee aina radioon ohjelmoituun kotipuheryhmään.
Kaksi puheryhmää vaihtopainikkeella: Käy valitsemassa
valituksi puheryhmäksi kaksi puheryhmää, joita normaalisti
käytät kotipuheryhmän lisäksi. Painele vaihtopainiketta lyhyesti; valittu ja edellinen valittuna ollut puheryhmä vaihtelevat

Yksilöpuhelu: Näppäile numero - Vihreä luuri - Tetra, jos Virve-verkkoon - Puhelin, jos ulkoverkkoon - Soita
Profiilien muokkaus: Valikko – Asetukset - Profiilit - Nuolinäppäimillä selaus - Valinnat - Muokkaa - Nuolinäppäimillä
selaus; voit tarvittaessa ottaa esim. Äänipalautteen, Taustavalon ja Merkkivalon pois käytöstä.
Näytön asetukset: Valikko - Asetukset - Valitse - Nuolinäppäimillä
selaus – Näyttöasetukset, voit tarvittaessa muuttaa radion yleisiä
asetuksia; esim. Näytön kirkkautta.
Sijaintitiedot: Radio antaa tarkan sijaintisi, nopeuden jne. symbolin
ollessa kiinteä. Symbolin vilkkuessa laite laskee paikkaa.
Reittipisteet: Voit luoda, lähettää ja vastaanottaa reittipisteitä,
joihin saa myös opastuksen. Nopein tapa merkitä oma piste: Siirry –
Paikkatieto – Tallenna – Ok – Ok
Paikannusasetukset: GPS:n tulee olla automaattinen ja
sijaintitiedon lähetys tulee sallia.
Omien kansioiden luonti: Mene puheryhmään, jonka haluat
omaan kansioon (Oma 1-2), Valinnat ja Kopioi ryhmä
haluamaasi omaan kansioon. Halutessasi poistaa
ryhmän omasta kansiostasi; puheryhmän kohdalla Valinnat ja Poista
ryhmä.

NÄYTÖN SYMBOLIT…
Yksisuuntainen puhelu

Kaksisuuntainen puhelu

Radio lähettää (transmission)

Radio vastaanottaa (recieving)

Puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

Pikapuhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu
Valitun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

Skannatun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

NÄYTÖN SYMBOLIT…
Kentän voimakkuus/vastaanottajan signaalin voimakkuus suorakanavalla
Akun varaustila
Kaiutin käytössä
Kaiutin ja kuuloke ei ole käytössä
Saapunut tekstiviesti
Saapunut statusviesti
Äänetön profiili
Näppäimistö lukittu
Herätyskello on päällä
Modeemiyhteys on päällä
Modeemiyhteys keskeytetty
Skannaus päällä
Suorakanavatila

