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Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy az EVOLVEO FreeTalk 2W terméket választotta.  
Hisszük, hogy a termék használata szórakoztató lesz, és Ön elégedett lesz vele. 
 
1. Használati utasítás 

A szett 2 db 400 ~ 470 MHz frekvencián üzemelő adó-vevő készüléket tartalmaz. A 
készülékek az ingyenes kommunikációt több (akár 15) kilométeres távolságon belül lehetővé 
tevő 8 db - 38 CTCSS kódos és 83 DCS kódos - főcsatornával, valamint háttérvilágítású 
kijelzővel rendelkeznek. 
 
Megjegyzés: Kérjük, hogy a termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati 
útmutatót, majd azt az esetleges későbbi újraolvasáshoz őrizze meg. 
 
 

2. Alapfunkciók 
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3. Használatba vétel előtt 
3.1 Szalag eltávolítása 
Távolítsa el a szalagot, mielőtt behelyezné az elemeket a készülékbe.  
 
3.2 Az akkuk telepítése és töltése 
1, A készülék lítium-ionos akkukat használ. Kérjük, kizárólag a termékhez szánt akkukat 

használjon.  
2, Miután a megfelelő polaritást szem előtt tartva behelyezte az akkukat, helyezze vissza az 

akkutartó fedelét. 
3, A készülék töltésének megkezdéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt. A teljes töltésidő 

megközelítőleg 6 óra. 
 

4. Használat  
4.1 A termék KI/BE kapcsolása 
Termék kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a    
gombot, amíg sípoló hangot nem hall. 
A termék kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a   
gombot, amíg sípoló hangot nem hall. 
 
4.2 Hangerő szabályozás 
A hangerő 8 különböző szintje állítható be. 
A hangerő növeléséhez nyomja meg a ▲ gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a 
▼ gombot.   
 
4.3 Gyenge akku jelzőfény 
Ha az akkumulátor feszültsége csökken, a készülék észleli az akkumulátor alacsony 
töltöttségi szintjét. Ha az akku feszültsége alacsony, az akku ikonja villogni kezd, és sípoló 
hang jelzi, hogy az akku cseréjére van szükség.  
 
4.4. Jelvétel/jeladás: 
Bekapcsolt, de jeladás nélküli állapotban a készülék "Jelvétel" módban van. Ha a készülék 
egy adott csatornán jelet észlel, az információ megjelenik az LCD kijelzőn.  
A PTT („push to talk“ - jeladáshoz nyomja meg) gomb lenyomásakor a készülék "Jeladás" 
módra vált.  
Tartsa az adó-vevő készüléket függőleges helyzetben, a mikrofonnal (Mic) 3-5 cm-re a 
szájától. Tartsa lenyomva PTT gombot, és normál hangnemben beszéljen a mikrofonba.  
A jeladás befejezéséhez engedje fel a PTT gombot.  
Az Ön által sugárzott jel vételéhez a fogadó félnek ugyanarra a csatornára kell hangolnia az 
adó-vevő készülékét.  
Megjegyzés: 1, A készülék hatósugara a környezet függvénye. A dombos terület és az 
épületek akadályként hatnak ki rá.  
2, Ne használja a két készüléket, ha azok egymástól kevesebb mint 1,5 méterre (5 lábra) 
vannak. Ellenkező esetben interferencia léphet fel.  
 
4.5 Csatornaváltás 
Nyomja meg egyszer a MENU gombot, és a csatorna száma megjelenik a kijelzőn.  
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Csatornaváltáshoz nyomja meg a Fel ▲ / Le ▼ gombot. 
A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba.  
Megjegyzés: ha a beállítás során 10 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot 
sem, a készülék visszatér készenléti üzemmódba. 
 
 
4.6 CTCSS („Continuous Tone Coded Squelch System“ - Folyamatos hangkódolás 
rendszer ) kódok 
Nyomja meg kétszer a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik az aktuális CTCSS kód. A 38 
lehetséges kód közötti váltáshoz használja a Fel ▲ / Le ▼ gombokat.  
A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba.  
A rádió a 400–470 MHz frekvenciasávban működik, és a készülék 8 elérhető rádiócsatornával 
rendelkezik. Ha a környéken sok éppen használatban lévő jeladó található, könnyen 
elképzelhető, hogy több felhasználó is ugyanazt a rádiócsatornát használja.  
A CTCSS használatakor a hangjelzéssel együtt kisfrekvenciás hang (67–250 Hz között) 
továbbítására kerül sor. 38 kód áll rendelkezésre.  
38 lehetséges kód közül választhat. A szűrésnek köszönhetően a többi kód nem lesznek 
hallható, így nem zavarja a kommunikációt.   
 
4.7 DCS kódok 
A készülék mindegyik fő csatornán 83 DSC-kód áll rendelkezésre.  
Nyomja meg háromszor a MENU gombot, és az aktuális DCS kód megjelenik a kijelzőn. A 
lehetséges 83 kód közötti váltáshoz nyomja meg a Fel ▲ / Le ▼ gombot. Az alapértelmezett 
DSC kódot mellékelve van. 
 
4.8 VOX (Hangvezérlés funkció) 
Nyomja meg négyszer a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik az aktuális VOX beállítás, 
valamint a VOX ikon.  
Nyomja meg a Fel ▲ gombot, és állítsa a VOX érzékenységi szintet 1 és 3 közé (a 3. szint a 
legérzékenyebb). 
A VOX funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a Le ▼ gombot, amíg a kijelzőn meg nem 
jelenik az "OFF" felirat.  
A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba. 
A VOX mód használata esetén a rádió jelet bocsát ki, valahányszor az Ön hangja vagy 
bármilyen Ön körüli egyéb hang aktiválja.  
Zajos vagy szeles környezetben a VOX funkció használata nem ajánlott.  
Megjegyzés: A PTT gomb használatakor a VOX mód törlődik.  
 
4.9 Csengőhangok beállítása 
A készülék 10 csengőhanggal rendelkezik. 
Nyomja meg ötször a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik a "CA" jelzés.  
A csengőhang megváltoztatásához nyomja meg a Fel ▲ / Le ▼ gombot. 
A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba. 
 
4.10 A gombhang be- és kikapcsolása 
A gombok megnyomásakor hallható hang KI/BE kapcsolható.  
Nyomja meg a MENU gombot hatszor, és a kijelzőn megjelenik a "KO" felirat.  
A gombhangok KI/BE kapcsolásához nyomja meg a Fel ▲ / Le ▼ gombot. 



5 
 

A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba. 
 
4.11 A megerősítő hang KI/BE kapcsolása 
Amikor elengedi a PTT gombot, a készülék a jelátvitel végére utaló hangjelzést bocsát ki.  
1, Nyomja meg hétszer a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik az „RO” felirat.  
2, A megerősítés hangjelzés KI/BE kapcsolásához nyomja meg a Fel ▲ / Le ▼ gombot. 
3, A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba. 
 

4.12 Kétcsatornás monitoring (DCM - „Dual Channel Monitor“) 
E funkció segítségével felváltva szkennelheti az aktuális és egy további csatornát. 
A másik csatorna kiválasztásához és a kétcsatornás figyelő funkció bekapcsolásához: 
1. Nyomja meg nyolcszor, majd engedje el a MENU gombot, majd várja ki, hogy a kijelzőn 
megjelenjen a „DCM“ ikon. Megjelenik az "OFF" ikon. 
2. A bekapcsolt („ON”) csatorna kiválasztásához használja a Fel ▲ / Le ▼ gombot, majd 
nyomja meg a MENU gombot.   
3. A kijelzőn megjelenik a csatornaszám, és a Fel ▲ / Le ▼ gombok segítségével válassza ki 
a használni kívánt másik csatornát.  
4. A PTT gomb lenyomásával visszaléptet készenléti állapotba. A kijelző felváltva 
megjelennek a kiválasztott csatornák számai. 
 

4.13 Aktív rádiócsatornák szkennelése 
Nyomja meg a gombot    : A "SCAN" funkció ikon megjelenik a kijelzőn, és az egység 
egyenként vizsgálja végig az összes csatornát. Amint a készülék megtalálja az aktív 
csatornát, leállítja a keresést, és Ön hallgathatja az adást.  
Amikor a megtalált csatornán megszakad a jelátvitel, a készülék automatikusan visszatér a 
kereséshez.  
Megjegyzés: Ha a megtalált csatorna hallgatása közben megnyomja a PTT gombot, a 
készülék visszatér az adott csatorna készenléti állapotába. 
 
4.14 Monitoring 
A monitoring funkció aktiválásához tartsa három másodpercig lenyomva a MON / Fel ▲ 
gombot. 
A készenléti állapotba való visszatéréshez engedje el a MON / Fel ▲ gombot. 
 
4.15 Hívóhang küldése 
A PTT gomb egyszeri gyors megnyomásával hívóhangot küld a beállított csatornán. 
 
4.16 Háttérvilágítású kijelző 
Az LCD-kijelző bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot (a lámpa és a PTT gomb 
kivételével). A háttérvilágítás körülbelül 5 másodpercre kapcsol be. 
 
4.16 Fülhallgató csatlakoztatása  
A készülék fülhallgatóval is használható (ha megtalálható a készülék csomagolásában).  
A csatlakozó bemenet a készülék tetején található.  
Csatlakoztassa a fülhallgatót a csatlakozó bemenetbe (2,5 mm-es dugó). 
A fülhallgatón egy kis "PTT" gomb található, amely ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint 
a készülék PTT gombja.  
Ha az adó-vevő készülék PTT gombját használja, akkor a fülhallgatón lévő mikrofont is 
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használnia kell. 
Megjegyzés: Soha ne csatlakoztasson más fülhallgatót, mert kárt okozhat a készülékben. 
 
4.17 Akkumulátor kímélő funkció 
Ha a készülék 6 másodpercnél tovább nincs használatban, az akku automatikusan 
akkukímélő üzemmódra vált. Ez azonban nem befolyásolja sem a jelvételt, sem a jeladást, 
amint a készülék jelet észlel, visszatér készenléti üzemmódba.  
 
4.18 Beépített lámpa 
A készülék fényjelek küldésére vagy világításra használatos beépített lámpával rendelkezik. 
 
4.19 A készülék zárolása és feloldása 
A készülék zárolásához tartsa három másodpercig lenyomva a LOCK / Le ▼ gombot. 
A készülék feloldásához tartsa három másodpercig lenyomva a LOCK / Le ▼ gombot. 
 

5. Műszaki adatok: 
Frekvencia               446 MHz 
Jelátviteli teljesítmény     <0.5 (446 MHz) 
Csatornák száma          5 csatorna (CH.no 1-5) 
Kódok:                   38 CTCSS és 83 DCS  
Hatótávolság             akár 9 km-es hatótávolság nyílt terepen 
----------------------------------------------------------------------- 
Frekvencia               448 MHz 
Jelátviteli teljesítmény     2 W （448 MHz） 
Csatornák száma         3 csatorna (CH.no 6-8) 
Kódok:                  38 CTCSS és 83 DCS  
Hatótávolság            akár 15 km hatótávolság nyílt terepen 
Típus                   FM-F3E 
Csatornatávolság        12,5 KHz 
Akku típusa         1300 mAh Li-ion akku BL-5C, 3.7 V, 4.8Wh 
 
2W átviteli teljesítmény használatához győződjön meg arról, hogy a jogszabályok ezt 
lehetővé teszik. A CZ és SK piac számára a 448 MHz-es csatornák nyitva állnak erre a 
teljesítményre!        

6. Csatorna és frekvencia (MHz)  
Európa (8 csatorna) 
 

Csat. frekvencia Csat. frekvencia Csat. frekvencia 
1 446.00625 
2 446,01875 
3 446,03125 

4   446.04375 
5   446.05625 
6   448.49 

7   448.57 
8   448.61 

 
HIBAELHÁRÍTÁS 
Mindenekelőtt olvassa el a "FAQ - GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK" c. fejezetet a következő 
címen: 
https://eshop.evolveo.hu/evolveo-freetalk-2-w--pmr-adovevo-0-5-es-2-w-teljesitmennyel/, 
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vagy vegye fel a kapcsolatot az EVOLVEO cég műszaki osztályával. 
 

MŰSZAKI TÁMOGATÁS 
www.evolveo.com/cz/podpora 
A jótállás NEM VONATKOZIK: 
• az eszköz nem rendeltetésszerű használatára, 
• az eszközre telepített firmware-től eltérő firmware telepítésére 
• helytelen használat okozta elektromechanikus vagy mechanikus sérülésre  
• természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott 

károk,  
• szakképzetlen személy által végzett javítások okozta károk  
• leolvashatatlan sorszám 
• az akku kapacitása 6 hónap használat után csökken (az üzemidőre a gyártó 6 hónap 

garanciát nyújt)  
 

 Megsemmisítés: 
A terméken, a mellékelt dokumentumokban vagy a csomagoláson található áthúzott 
szemétkosár szimbólum arra emlékeztet, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai 
Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív 
hulladékként kell megsemmisíteni. Soha ne dobja ki ezeket a termékeket válogatás nélküli 
kommunális hulladékként.  
 

  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO FreeTalk 2W termék megfelel 
az adott típusú készülékre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek. 
 
A megfelelőségi nyilatkozat itt található: ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Dovozce / Výrobce - Dovozca / Výrobca 
Importer / Manufacturer - Importőr / Gyártó 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság 
  
Készült Kínában 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Minden jog fenntartva.  
A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
 

http://www.evolveo.com/
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