
SEARCH BANDWIDTH (70 м.): ТЪРСЕЩА ЧЕСТОТНА ЛЕНТА  

Честотната лента съответства на широчината на търсещата лента сканирана от търсещото 

устройство. Търсещия обхват на устройствата нараства с увеличаване на честотната лента. Този 

критерии често се използва за сравняване на представянето (характеристиките) на уреда.  

AUTO CHECK: АВТОМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

Когато се включи устройството се провежда автоматична проверка. Тя проверява нивото на 

батерията, дали устройството функционира правилно и сигнализира за проблеми.  

GROUP CHEK: ГРУПОВА ПРОВЕРКА 

Функцията за "Групова проверка" позволява лесно да проверите дали всеки от групата е 

включил трансивъра си на режим "предаване". Функцията "Групова проверка" позволява на 

трансмитера ви да проведе фино търсене, позволявайки ви индивидуална проверка на всеки 

член от групата на разстояние 1м.  

MARKING FUNCTION: МАРКИРАЩАТА ФУНКЦИЯ 

Открита веднъж жертвата, „Маркиращата функция" позволява да игнорирате нейния сигнал и 

да се фокусирате върху търсенето на другите жертви. Сигналът на "маркираната" жертва няма 

да се показва през остатькът от времето на търсене.  

FREQUENCY CONTROL: ЧЕСТОТЕН КОНТРОЛ 

В режим "Групова проверка" трансивърът екипиран с функция честотна проверка ще индикира 

ако други устройства излъчват (предават) правилно на международната стандартна честота от 

457 kHz. Всички трансивъри на пазара използват тази честота, но може да се отклонят във 

времето на ползване. Ако честотата на излъчващото устройство се отклони повече от +/- 80 Hz, 

трансивърът който е в режим на "Групова проверка" ще индикира грешка! Ако честотната 

проверка е измерена, отклонението ще се покаже на дисплея (само за АXIО).  

REVERT -TO-TRANSMIT: ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРЕДАВАНЕ 

Ако по време на търсенето падне втора лавина, функцията "връщане към предаване" позволява 

устройството автоматично да превключи в режим на предаване. Превключването се активира 

отново за определен период от време през който устройството не се изполава активно или чрез 

датчик за движение за определен период от време в който устройството не се движи. 

Конфигурирайте тези времеви интервали във вашето устройство през меню: Настройки.  

INTERFERENCE MANAGEMENT: УПРАВЛЕНИЕ НА СМУЩЕНИЯТА  

Функцията "Управление на смущенията" увеличава производителността в режим на търсене в 

наситената на електромагнитни смущения заобикаляща среда. За да постигне това устройството 

в режим на търсене автоматично редуцира честотната лента и игнорира всички останали 

честоти и се фокусира единствено върху съществуващите трансивъри за намиране.  

STANDBY MODE: PЕЖИМ В ГОТОВНОСТ  

Устройствата в режим "в готовност" не излъчват (предават) или търсят (приемат). Тази функция 

позволява на спасителите да работят върху лавината без техните устройства да смущават 

продължаващото търсене. В случай на повторна лавина, връщането към режим на предаване 

става автоматично.  

SCROLLING FUNCTION: ИЗБИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИЯ 

Функцията "Избиране на пострадалия" позволява по – ефективно да се организира 

спасителната операция, като се избере определен пострадал за търсене и се разделят 

отговорностите между спасителите. Въпреки че идентичноста на жертвите не се показва, се 

генерира списък с пострадали в приблизителен ред позволяващ ви да изберете жертва, 

базирано на разстоянието и до вас. 


