
Kezelési útmutató 
a NOSTRA Cementgyár URH rendszerének bıvítését szolgáló 

10 db új Motorola GP380 adóvevıhöz 

Érvényes: 2011.01.01-tıl változtatásig 

 

A 2011. januárjától rendszerbe álló GP380 készülékek programozása, mőködésmódja sok 
tekintetben eltér a már üzemelı készülékektıl, ezért e tájékoztató lényeges új információkat 
tartalmaz a hatékony forgalmazáshoz. 
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A. Csatornakiosztás 

 

A készülék jelenlegi programozásával 2 db átjátszós és egy szimplex csatorna érhetı el. Ez 

utóbbi (legalább) három alcsatornára, csoportkommunikációs csatornára van osztva. 

 

1. átjátszó-csatorna 

Rendeltetése: 

Az 1. átjátszó-csatorna a folyamatos készenléti várakozásra és gyors lefolyású társalgásra 

programozott csatorna.  

Csatornajellemzık: 

A készülékek csak az azonosító kódjaikat sugározzák minden adásindításkor, egyéb jelzésre 

nincs szükség és lehetıség. A kijelzın az éppen forgalmazó hívószáma jelenik meg. A 

csatornára lépést, belehallgatást, a folyó beszélgetésbe való bekapcsolódást technikai 

megoldások nem gátolják. A csatornára lépéskor a készülék önmőködıen figyelni 

(szkennelni) kezdi a 2. átjátszó-csatornát is, ami egyes forgalmazási helyzetekben zavaró 

lehet. A szkennelésre vonatkozó lenti fejezetben leírtak alkalmazását javasoljuk. 

Használata: 

A hívásfelépítés szóbeli kereséssel kezdeményezhetı.  

 

2. átjátszó-csatorna 

Rendeltetése: 

Ez a csatorna a két résztvevıs, vagy tanácskozás jellegő párbeszédek diszkrécióját, 

zavarmentességét mőszaki megoldásokkal biztosítja mind az átjátszóban, mind a 

kézirádiókban.  

Jellemzık: 

A beszélgetésbe be nem vont készülékkel a folyó beszélgetésekbe belehallgatni, azt 

megzavarni nem lehet.  

Használata: 

A hívásfelépítéshez a numerikus billentyőzeten kell beütni a keresett rádió, vagy 

munkacsoport kétszámjegyes hívószámát. A kijelzın a  felirat jelenik meg. 

(Késıbbi készülékprogramozás után lehetıség nyílhat kontaktlistából történı név/beosztás 

szerinti keresésre is.) Meggyızıdve arról, hogy a rádiócsatorna szabad (pl. a piros LED nem 

villog), az adásgomb megnyomásával elküldhetı a hívás, mely során a hívóhangsor hallható. 

Egyéni hívás küldése esetén feltéve, hogy a hívott készülék elérhetı  két-három 



másodperc után egy trillázó hang jelzi a sikeres hívást, és a hívó kijelzıjén 

„” felirat jelenik meg. Amennyiben a kapcsolódás technikailag nem 

valósul meg, a hívó rádió néhány másodperc után még két alkalommal megpróbál kapcsolatot 

létesíteni. 

Ha a hívás elküldésekor a csatorna mégis foglalt volt, akkor az a csatorna felszabadulásakor 

fog automatikusan adásba kerülni. Ha idıközben a hívás aktualitását veszti, akkor a csatorna 

elváltásával törölhetı a várakozó hívásparancs. 

Figyelem! A hívószám-memória a rádió kikapcsolása során sem törlıdik. Hívószám beállítás 

nélkül végrehajtott adásindítás az utolsó hívást fogja megismételni. 

A hívott rádió kijelzıjén a hívó fél száma lesz látható, illetve feltöltött kontaktlista esetén 

szöveges formában jelenik meg a hívó azonosítója. A készülék az egyéni vagy csoporthívásra 

jellemzı hangjelzést ad, és a LED sárga fénnyel világít, vagy villog. Egyéni hívás esetén a 

hangjel ismétlıdı és erısödı. A hívott részérıl az átjátszó vonalbontásáig (ami 10 másodperc 

minden rádióhasználat után) van mód a közvetlen válaszadásra. Amennyiben a beszélgetésre 

csak késıbbi idıpontban van lehetıség, egyszerő adásindítással a hívó fél visszahívható. 

 

Telefon üzem: 

A 2. csatorna telefonkapcsolattal is rendelkezik. A középsı funkciógombbal vonalhang 

kérhetı. A vonalhang megadása elıtt az átjátszó a vonalkérı rádió jogosultságát leellenırzi. A 

hívószámok tárcsázása lehet szabad hozzáféréső, vagy a kontaktlistában tárolt telefonszámok 

hívására korlátozódhat. Ezen lehetıségek megnyitása/korlátozása a késıbbiekben kialakuló 

irányelvek szerint valósul majd meg.  

A készülékek közcélú telefonhálózatról is elérhetık. Az URH központ kapcsolási számát (ami 

egyelıre nem nyilvános) felhívva, majd a készülékszámot megadva hívás kezdeményezhetı 

egy-egy készülékre, vagy munkacsoportra. A hívott rádión ilyenkor „!” 

felirat jelenik meg, és telefoncsengetés-hang hallható.  

Amennyiben a hívó fél az eredménytelen várakozást befejezte, és a telefonját letette, akkor a 

rádió nem csörög tovább, ellentétben a belsı URH hívásokkal.  

A beérkezı telefonhívás az adásgomb használatával egyszerően felvehetı, a beszélgetés 

megkezdhetı. A vonalbontás önmőködıen bekövetkezik a külsı fél kilépésekor. 

A vezérlı automatika megakadályozza a felesleges, véletlen, inaktív csatornafoglalást. A 

tárcsázás nélküli vonalhang, a be nem fejezett tárcsázás, az aktív rádióhasználat nélküli élı 

telefonvonal különbözı várakozási idık letelte után alaphelyzetbe állítja a berendezést. 



A 3. csatorna, szimplex alcsatornák 

Rendeltetése: 

A 3. csatorna átjátszó nélküli, ún. szimplex csatorna, ami kis hatótávolságú összeköttetésekre 

ad lehetıséget. Adott feladaton dolgozó munkacsoportok intenzív, vagy elkülönült 

rádiózásához, huzamosabb idejő munkafolyamatok szervezéséhez javasolható a használata.  

Jellemzık:  

A csatorna három alcsatorna formájában „” - „” kijelzéssel 

található meg. A különbözı csoportok egymást nem hallják, de a kölcsönös zavarás elkerülése 

érdekében az adásra kapcsolás le van tiltva, ha másik csoportbeli rádió éppen forgalmaz. A 

sikertelen adásról, illetve a csatorna felszabadulásáról jelzıhangok tájékoztatnak. 

 

 

B. Csatornapásztázás, szkennelés 

 

A készülék képes több csatornán folyó forgalmazás figyelésére. E mőködésmód célja a folyó 

vagy várt munkabeszélgetések hallhatóvá tétele mellett az egyéni hívások célba érkezésének 

megoldása. 

A rádió jelen esetben két csatornát, a csatornaváltóval beállított 1. átjátszó-csatornát vagy 

valamelyik kiválasztott szimplex alcsatornát, valamint a 2. átjátszó-csatornát figyeli úgy, hogy 

a beállított csatorna forgalmától függetlenül a rádió legalább két másodpercenként a 2. 

csatornába is befigyel. Amennyiben ott semmilyen forgalmazás nincs, akkor a mővelet csak 

egy alig észrevehetı hang-megszakadással jár. Ha éppen egy hívás van folyamatban a 2. 

csatornán, akkor a beállított csatorna vétele akár két másodpercre is megszakadhat. 

Ez a keresı funkció az „” csatornára állva automatikusan bekapcsolódik, 

melyre a kijelzın megjelenı „Z” formájú villámjel figyelmeztet. A felsı funkciógomb 

megnyomásával a 2. csatorna figyelése ki- és bekapcsolható. Amennyiben valamelyik 

szimplex csatorna van kiválasztva üzemi csatornának, akkor a szkennelés nem indul el 

magától, de a felsı funkciógombbal be- és kikapcsolható, állapotáról a Z villámjel tájékoztat. 

A ki/bekapcsolást a rádióforgalom gyakoriságának, a várható egyéni hívás prioritásának 

megfelelıen kell alkalmazni. 

A szkennelı rádió adásgombjának megnyomásakor az adás a beállított csatornán (tehát az 1. 

átjátszóson, vagy a kiválasztott szimplexen) fog bekövetkezni. Amennyiben a 2. átjátszós 

csatornán URH- vagy telefonhívás érkezett a rádióra, akkor az csatornaállítás nélkül 

fogadható az adásgomb megnyomásával.  



C. Vészjelzés 

 

A készülék az antenna mellett található narancssárga vészjelzıgomb legalább kettı 

másodperces nyomva tartása esetén automatikus vészjelzés adásba kezd. A vészjelzés az 1. 

átjátszó-csatornán történik, függetlenül attól, hogy a rádión melyik csatorna van éppen 

beállítva. 

A jelzés során a rádió 5 másodperc adás -10 másodperc vétel ciklus szerint 5 alkalommal 

közvetíti a készülék hívószámát, valamint a környezeti hangokat, melyhez egy halk 

megkülönböztetı hangjel is keveredik. A bajba jutott személy a rádió kezelése nélkül üzenetet 

adhat. 

Az 1. csatornán lévı rádiókon „!” és a hívószám váltakozó kijelzése, valamint 

minden más hangjeltıl eltérı figyelmeztetı hang jelenik meg. 

 

D. Egyedül dolgozó üzemmód (Lone Worker) 

 

További biztonsági funkció érhetı el a menü gombok segítségével, mely a menü „Utilities” 

ágában található  „Lone Worker” üzemmód. Bekapcsolása esetében a rádió 15 percenként egy 

figyelmeztetı hangjelet ad, melyet a kezelıjének valamelyik rádiógomb megnyomásával 

nyugtáznia kell. Amennyiben ezt 10 másodpercen belül nem teszi meg, akkor a rádió a C. 

Vészjelzés fejezetben leírtak szerint vészjel-adásba kezd. 

 

E. Adásteljesítmény váltás 

 
Az „Utilities” menü „Power Level” szintjén tudjuk az alapértelmezett nagy adóteljesítményt 

csökkenteni. A kijelzın az állapotok „H” (High, magas), és „L” (Low, alacsony) formában 

jelennek meg. A teljesítmény csökkentése az akkumulátor használati idejét növeli. Emellett 

további elıny az, hogy kistávolságú szimplex rádiózás során alacsony teljesítményt használva 

csökken egy másik, távolabbi beszédcsoportnál keletkezı zavar-térerı, ezáltal az 

összenyomás-letiltás bekövetkezésének gyakorisága, valószínősége. Végeredményben 

gyorsabb, hatékonyabb lesz a csoportok forgalmazása.  

Összességében, amennyiben az elérhetı hatótávolság azt lehetıvé teszi, érdemes az alacsony 

adásteljesítményt használni. 

 

A FENTI BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK IDİKÖZBEN VÁLTOZHATNAK. 


