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Jellemzők:  
Tápfeszültség:   11-15V DC (a rádiótól kapja) 
Áramfelvétel:    120mA 
Felvételi idő:   50sec 
Mintavételezési frekvencia: 11KHz (kiváló hangminőséget biztosít) 
Rádió csatlakozó típusa: RJ-45 
Kijelző:   2soros, 2x16 karakteres alfanumerikus, háttérvilágítással 
 
A készülék alapvetően Motorola mobil rádiókkal való használatra lett tervezve, erre van 
optimalizálva, de illesztése természetesen megoldható egyéb rádiótípusokhoz is. 
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Üzembe helyezés: 
A modult a mellékelt kábel segítségével kössük össze a rádió accessory csatlakozójával. 
Motorola rádiókhoz kétféle kábelváltozat létezik. 
 
Az 1-es verzió az alábbi rádiókhoz használható: 

 GM-300 
 M-120 
 M-10 

 
A 2-es verzió az alábbi rádiókhoz használható: 

 GM-340 
 GM-350 128ch. 
 GM-360 
 GM-380 
 GM-950 
 GM-Databox 

 
Minden rádiótípus esetén a rádiót úgy kell programozni hogy az accessory csatlakozó 8. lábán 
aktív alacsony szintű vétel jelzés vagy CTCSS (PL) detect jelzés jöjjön ki, a 11-es lábon szűrt 
zajzárazott vevő hangfrekvencia jöjjön ki. A csatlakozó 2. lába pedig mint külső mikrofon 
bemenet éljen, a csatlakozó 3. lábára „voice PTT”  bemenetként reagáljon, prellmentesítés 
(debounce) nélkül.  A 2-es verziós rádiók esetén mindezt szoftveresen lehet beállítani.  
Az 1. verziós rádiók alaphelyzetben ilyenek, nem kell programozni őket, kivéve a GM-300 
16csatornás Sel-5 változatát, aminél programból kell beállítani az accessory csatlakozó lábait. 
Az 1-es verziós rádióknál ( a 16csatornás változat kivételével) amennyiben vételnél CTCSS-t 
akarunk használni, egy vakdugót kell elhelyezni a mikrofon csatlakozó aljzatban, ami imitálja 
a tartóvillára felakasztott mikrofont a rádió számára. A dugóban a 3. és 4. lábnak kell 
összezárva lenni.  

 
Vakdugó, vagy földelt tartóvillára akasztott mikrofon nélkül a rádió CTCSS nélkül is venni 
fog, hiába van CTCSS programozva vételben.  
A modul a tápfeszültséget minden változatnál a rádiótól kapja. 
 
 
Egyéb itt nem felsorolt rádiótípusokhoz  kész gyári összekötőkábel nincsen. Ezeknél az alábbi 
csatlakozó bekötést felhasználva lehet összekötő kábelt készíteni. 
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Az NF-121 rádió csatlakozó aljzatának bekötése: 
 

1. +12V tápfesz bemenet (min.11V max. 15V) 
2. +12V tápfesz bemenet (min.11V max. 15V) 
3. PTT kimenet adás indítás a rádió felé. Open kollektoros kimenet, aktív alacsony. 
4. Vétel jelzés bemenet. A rádiótól jövő vétel (CTCSS detect) jelzést fogadja. Aktív 

alacsony 
5. Mod kimenet. Adó hangfrekvencia a rádió felé. Norm. 150mV rms. szintje P2 

trimmerrel állítható 
6. Vevő hangfrekv. bemenet. A rádió vevőjétől érkező hangfrekvenciát fogadja. Norm. 

775mV rms szintet vár. A szint P1 trimmerrel állítható. 
7. Föld 
8. Föld  

 
1-2 lábak összekötve egymással 
7-8 lábak összekötve egymással 
 
 

 
 
 
 
A modul csak vétel jelzés kimenettel rendelkező rádiókhoz használható. A VOX 
üzemmódot annak eredendő bizonytalansága miatt nem támogatja! A ki-és bemenő 
jelszintek gyárilag a Motorola rádiókhoz vannak a belső trimmerekkel műszeresen beállítva. 
Ezen szintek elállítása nem javasolt, legfeljebb a Motorola szabványos szinjeitől eltérő rádió 
használata esetén lehet szükséges. 
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Kezelőszervek: 
A modul előlapján a rádió csatlakozón (RJ-45) kívül három LED található. A sárga LED a 
tápfeszültség meglétét jelzi, a zöld LED a ráiótól jövő vétel jelzés esetén világít, a piros LED 
pedig akkor amikor a modul a rádiót adásra kapcsolja. A doboz tetején egy 2x16 karakteres 
alfanumerikus LCD kijelző található. Ez ad tájékoztatást az áramkör aktuális állapotáról, 
valamint a modul konfigurációjánál ad információkat. A doboz alján egy süllyesztett 
„CONFIG” nyomógomb található. Ennek segítségével lehet a modult konfigurálás módba 
kapcsolni. A doboz belsejében az áramköri lapon is található egy kék színű SMD LED. Ez 
nem a felhasználó számára ad információt. Folyamatos és felvillanó jelzései az  áramkör 
élesztése, ellenőrzése során ad információt a beszédtároló chip aktuális állapotáról. 
 

  A „CONFIG” nyomógomb a doboz alján lévő furatban 
 
A modul használata: 
A modul bekapcsolás és a bootolási folyamat ( a kijelzőn a „Parrot NF-121 Simplex 
Repeater” majd a „Serial number: XXXXXX”, ezután a  „Booting SW: v.xxx” utána a 
beprogramozott morse kód, majd a „Selftest” és kis idő múlva a „Ready” felirat látható) után 
üzemkész. Ezt az LCD kijelzőn a „Waiting for input signal” felirat mutatja. Ha a rádiónak 
vétele van megfelelő CTCSS kóddal, akkor a zöld LED világítani kezd, a felvétel elindul, és a 
kijelzőn a „Recording signal” felirat olvasható, az alsó sorban pedig számolja 
másodpercekben a felvétel hosszát. A modul maximum 50 másodperc hosszú felvételt tud 
készíteni. A vétel megszűnése után a zöld LED kialszik, automatikusan adásra kapcsol a rádió 
és elindul a felvett szöveg visszajátszása.  Ilyenkor a piros LED világít, a kijelzőn pedig a 
„Transmit signal” felirat olvasható, a második sorban pedig visszaszámolja a lejátszásból 
még hátralévő időt. Ha a rádió vétele hosszabb mint 50 másodperc akkor ezen idő leteltekor a 
kijelzőn a „Memory full” felirat jelenik meg, és a felvétel leáll. A vétel megszűnése után 
lejátszásra kerül a felvett 50 másodpercnyi szöveg. A lejátszás végén egy beep hang kerül 
adásba (amihez a konfiguráció során többféle hangjelzés választható illetve kikapcsolható), 
majd az egység visszaáll vételre. A nyugalmi helyzetben lévő modul ha hosszú ideig nem 
észlel forgalmat, beállítható időközönként egy morse azonosító kódot sugároz ki adásba (ami 
a konfigurációnál kikapcsolható). Ez alatt a kijelzőn a  „Transmit morse code: XXXX” felirat 
látható. Amíg az ismétlőn rádióforgalom van, a morse kód küldése felfüggesztésre kerül. 
A modul minden felvételt az előző felvétel törlésével kezd. Ez kb. 300 millisec 
(0,3másodperc) időt vesz igénybe, és csak ezután kezdi a tényleges felvételt. Ebből 
következően ha valaki a PTT gomb nyomása után azonnal beszélni kezd, az első szótagja 
lemaradhat a felvételről (a rádiók éledési idejével nem számolva is). Ennek kiküszöbölésére 
meg kell szokni az „előbb nyomom a gombot azután beszélek” üzemmódot. 
A maximális felvételi idő elvileg az áramkörben egyszerűen átállítható akár 2 percre is, de 
ennek következtében a felvétel elején lévő törlési idő is arányosan megnő. Az ilyenkor adódó 
kb. 1 másodperces felvétel késleltetés már nagyon zavaró lenne, ezért nem javasolt a 
maximális felvételi idő 50 másodpercnél nagyobbra állítása. 
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Az egység konfigurálása: 
A doboz alján lévő rejtett „CONFIG” nyomógombot benyomva tartjuk miközben az 
egységet tápfeszültség alá helyezzük. Ilyenkor a modul normál üzem helyett konfigurációs 
módba kerül. A kijelzőn a „NF-121 Config mode, release button” felirat jelenik meg. Ezután 
elengedhetjük a gombot. Ekkor a kijelző az 1. menüpontra ugrik, a „Config mode Endbeep  
XXX” felirat jelenik meg. Itt az adás végi csippanó hangot lehet kiválasztani vagy 
kikapcsolni. A csatlakoztatott rádió vétel jelzése  váltja a módot a „Short”, „Long”, „High”, 
„Double” és „OFF” állapot között. Legegyszerűbb ha az ismétlőnk frekvenciájára állított 
kézi rádiót használunk. Ennek minden PTT gombnyomására változik a sor állapota: 
 
Short:    200mSec hosszú 800Hz frekvenciájú leállóhang  
Long:    450mSec hosszú 800Hz frekvenciájú leállóhang  
High:   200mSec hosszú 1500Hz frekvenciájú leállóhang 
Double: 200mSec hosszú 1200Hz  és 200mSec 800Hz hosszúságú leállóhang 
OFF:   Nincsen leállóhang 
 
Konfigurálás idejére az ismétlőt célszerű műantennára kötni, így a csatornán folyó forgalom 
nem zavar a konfigurálásban. Ha a kívánt állapotot kiválasztottuk, röviden nyomjuk meg a 
doboz alján a „CONFIG” nyomógombot.  
Ekkor a „Config Morse time: xxmin” felirat fogad minket. Beállítjuk az előző módon hogy a 
nyugalomban lévő ismétlő mennyi időnként adja a morse azonosítót.. „OFF”, „1” „,2”, „4”, 
„8”,  „16”, vagy „32” perc közül választhatunk, „OFF” esetén nincsen morse azonosító. 
Csak az ismétlések sűrűségét tudjuk állítani. Maga a kód (hívójel vagy egyéb) a gyártás során 
kerül beégetésre a megrendelő kívánsága szerint, változtatni csak a gyártó tudja.  
A „CONFIG” gomb újbóli megnyomásával a „Config mode AGC/COMP ON vagy OFF” 
felirat jelenik meg. Itt kapcsolhatjuk ki vagy be az áramkörben lévő AGC-Dinamika 
kompresszor  áramkört. Ha ez be van kapcsolva, akkor a bejövő jel lehet bármilyen hangerejű, 
maximális hangerőre erősítve kerül felvételre. Ez a halk kis löketű jeleket ugyan felerősíti, 
viszont a vétel alatti vagy beszéd közti zajt is teljes hangerőre hozza, ezért használata nem 
javasolt. Ajánlott állapota: „OFF”.  
A „CONFIG” gomb újabb megnyomásakor a konfigurálás befejeződik, a modul újraindul a 
beállított paraméterekkel. A config beállítások tápfeszültség nélkül is megőrződnek.  
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Test mode: 
Tesztmódba belépés: A config üzemmódon  végigmenve az AGC config után a „CONFIG” 
nyomógombot megnyomni, elengedni, majd 200mSec-en belül újra megnyomni és 
nyomvatartani amíg a kijelzőn megjelenik a „Test mode! Press config button”.  
Teszt módban amíg nyomjuk a „CONFIG” nyomógombot addig a rádiót adásra kapcsolja és 
egy 1KHz frekvenciájú mérőhangot ad, miközben a kijelzőn a „Transmit test tone: 1KHz” 
felirat látható.  
A teszt módból kilépni a rádión érkező vétel jelzés segítségével lehet. (Vagy táp ki/be 
kapcsolással) 
 
 
 

  Az egység belseje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Parrot Electronic 
 
 
 
 
Segédlet: 
 
GM340,360,380 és GM Databox rádiók programozásánál fontos beállítani az alábbiakat 
NF-121 illesztése esetén: 
Per radio- GP IO lines- Debounce enable: pipát kivenni 
Per radio- GP IO lines - 3-as láb: „voice PTT” LOW 
Per radio- GP IO lines – 8-as láb: „carrier detect” vagy „PL detect” LOW igény szerint 
Per radio- Miscellaneous- Global- Ignition sense: bepipálni 
Per radio- Miscellaneous- Global- Ignition override: bepipálni 
Per radio- Miscellaneous- Microphone- Accessory mic. enable: bepipálni 
Per personality-Squelch-RX squelch mode: PL/DPL squelch (vagy carrier squelch ha nincs 
CTCSS) 
Per channel: megadni a frekvenciát, CTCSS-t , egyebeket. 
 
GM350 128ch és GM950 rádiók programozásánál fontos beállítani az alábbiakat NF-
121 illesztése esetén: 
Edit-Per Radio-GP IO Lines-GP1 (Pin3): PTT voice  
Edit-Per Radio-GP IO Lines-GP3 (Pin8): PL/DPL Detect, Low vagy Carrier Detect igény 
szerint 
Edit-Per Radio-GP IO Lines-Rx Audio: Filtered Squelched (csak GM350 128ch esetén) 
A GM-350 4ch változatnál a szükséges dolgok gyárilag hiányoznak az accessory csatlakozóról, így ez a modell csak átalakítás után 
használható! 
 
 
GM300 16csatornás Select-5 rádió programozásánál fontos beállítani az alábbiakat NF-
121 illesztése esetén: 
F4-CHANGE/VIEW,  F2-RADIO WIDE,  F9-OTHER ACCESSORY, PIN8-PL/DPL & CSQ 
Det-Output-No-Low 
A 8. lábon kívül a többi csatlakozóláb állapota lényegtelen. 
 
 
M10, M120 és GM300 8csatornás Select-5 néküli rádió programozásánál fontos 
beállítani az alábbiakat NF-121 illesztése esetén: 
Ezeknél a modelleknél az Accessory csatlakozó szoftveresen nem programozható, gyárilag 
megfelelő állapotban van.  
Viszont amennyiben vételnél CTCSS-t akarunk használni, egy vakdugót kell elhelyezni a 
mikrofon csatlakozó aljzatban, ami imitálja a tartóvillára felakasztott mikrofont a rádió 
számára. A dugóban a 3. és 4. lábnak kell összezárva lenni. Vakdugó, vagy földelt tartóvillára 
akasztott mikrofon nélkül a rádió CTCSS nélkül is venni fog, hiába van CTCSS programozva 
vételben.  
 
 
 


