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1. A rádió megismerése

1.1 Alkatrészek 

1.2 AZ ALKATRÉSZEK ISMERTETÉSE 

Szám Név Szám Név 

1 Antenna 10 Lámpa 

2 Előlapi kamera 11 Hátlap 

3 LCD-kijelző 12 Hangszóró 

4 Vissza gomb 13 PTT gomb 



Szám Név Szám Név 

5 Kezdőképernyő gomb 14 Hangerő gomb 

6 Távolság- és 
fényérzékelő 

15 Bekapcsológomb 

7 Többfunkciós 
gomb 

16 USB-csatlakozó/ 
töltőaljzat 

8 Mikrofon 17 SOS gomb 

9 Hátoldali kamera 18 Fülhallgató-csatlakozó 

2. ÜZEMBE HELYEZÉS

2.1 A SIM-kártya/microSD-kártya/ 

akkumulátor behelyezése 
A rádió legyen kikapcsolt állapotban, mielőtt behelyezi 

a SIM-kártyát vagy a microSD-kártyát. 

1. Távolítsa el a hátlapot. 



2. Tartsa a SIM-kártyát úgy, hogy a fémérintkezők lefelé 

nézzenek, és a vágott sarkánál fogva csúsztassa be 

a kártyát a foglalatba az alábbi ábrán látható módon. 

Megjegyzés: A rádióban két SIM-kártyafoglalat található, 

ezek elnevezése SIM1 és SIM2. A Settings (Beállítások) >SIM 

cards (SIM-kártyák) menüben beállíthatja az elsődleges SIM-

kártyát a mobiladat-forgalomhoz, a hívásokhoz és az SMS-

ekhez. Ha a SIM1 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának 

a mobiladat-forgalomhoz, akkor a SIM1 a 2G/3G/4G 

hálózatokat, a SIM2 pedig csak a 2G/3G hálózatokat 

támogatja. Ha a SIM2 kártyát választja elsődleges SIM-

kártyának a mobiladat-forgalomhoz, akkor a SIM2 a 2G/3G/4G 

hálózatokat, a SIM1 pedig csak a 2G/3G hálózatokat 

támogatja. 

Például: A SIM1 foglalatba egy China Telecom kártya, a SIM2 

foglalatba pedig egy China Mobile kártya van behelyezve. Ha 

a SIM1 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának, akkor az 

eszköz jelzi, hogy a SIM1 a 4G hálózathoz, a SIM2 pedig a G 

(2G GPRS) hálózathoz csatlakozik.  



Ha a SIM2 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának, akkor 

az eszköz jelzi, hogy a SIM1 a 3G hálózathoz, a SIM2 pedig 

a 4G hálózathoz csatlakozik. 

3. Helyezze be a microSD-kártyát a foglalatba az ábrán 

látható módon. 



4. Igazítsa egymáshoz a rádió és az akkumulátor 

csatlakozóit, és csúsztassa be az akkumulátort 

a fémérintkezőket tartalmazó rekeszbe (1. lépés). Ezután 

óvatosan nyomja le az akkumulátort, amíg az a helyére nem

rögzül (2. lépés). 

5. Helyezze vissza a hátlapot a rádióra, és addig nyomja 

lefelé, amíg a rögzítőelemek biztonságosan meg nem fogják 

a hátlapot. 



2.2 A SIM-kártya/microSD-kártya 
eltávolítása Akkumulátor 
A rádió legyen kikapcsolt állapotban, 

mielőtt eltávolítja a SIM-kártyát és a microSD-kártyát. 

1. Távolítsa el a hátlapot. 

2. Távolítsa el az akkumulátort. 

3. Csúsztassa ki a SIM-kártyát a foglalatból. 

4. Csúsztassa ki a microSD-kártyát a foglalatból, és zárja le

a fedelet. 

2.3 Az akkumulátor töltése 

MEGJEGYZÉS: 
A Caltta Technologies Co., Ltd. által jóváhagyott hálózati adaptert 

és adatkábelt használjon. A nem jóváhagyott hálózati adapterek 

vagy adatkábelek az akkumulátor felrobbanásához vagy az 

eszköz károsodásához vezethetnek. 

Alább az eszközhöz kapott hálózati adapter és USB-

kábel használatát ismertetjük: 

1. Csatlakoztassa a rádiót a hálózati adapterhez. 

2. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos váltóáramú 

konnektorhoz. 



3. Húzza ki a töltőt, miután az akkumulátor 

teljesen feltöltődött. 

MEGJEGYZÉS: 
Az USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatva 

is töltheti a rádiót. 

Az eszközt csak 0 ℃  és 45 ℃  közötti környezeti 

hőmérsékleten lehet tölteni. 

2.4 Be- és kikapcsolás 
1. A bekapcsoláshoz nyomja meg, majd tartsa lenyomva

a bekapcsológombot, amíg az LCD-kijelző fel nem villan. 

2. A kikapcsoláshoz nyomja meg, majd tartsa lenyomva

a bekapcsológombot, majd válassza a Power off 

(Kikapcsolás) lehetőséget. 

2.5 Biztonsági beállítások 
1. PIN-kód beállítása a kezdőoldalon: Settings 

(Beállítások) > Security (Biztonság) > Screen Lock 

(Képernyőzár) > PIN (PIN-kód). 

A PIN-kód segítségével megakadályozható a rádió 

jogellenes használata. A PIN-kódot kikapcsolhatja, vagy

beállíthatja, hogy az eszköz minden bekapcsoláskor 

felszólítsa a felhasználót a megadására. 

2. A gyári konfiguráció visszaállítása a kezdőoldalon: 

Settings (Beállítások) > Backup & reset (Biztonsági mentés 

és visszaállítás) > Factory data reset Beállítások (Gyári 

adatok visszaállítása). A gyári konfiguráció visszaállításával 

néhány másodperc alatt törölhet minden adatot, például 

a rendszerbeállításokat és a felhasználói adatokat. 



3. Kezdőoldal
Bekapcsolást követően a rádió automatikusan 

megjeleníti a kezdőoldalt. 

A kezdőoldalon nyomja meg az eChat 
ikont az eChat alkalmazás aktiválásához. 

A kezdőoldalon nyomja meg a Névjegyzék 
ikont az eChat névjegyek megnyitásához. 

A kezdőoldalon nyomja meg a beállítások ikont 
az eChat  beállításainak a megnyitásához. 

A kezdőoldal a rádión futó eChat alkalmazás összes 

funkciójának kezdőpontja, itt találhatók az alkalmazások 

ikonjai, a modulok, a parancsikonok és a többi funkcióhoz 

tartalmazó elem. 



A rádió állapotát a kijelző tetején található állapotsávon 

ellenőrizheti. 

Az alábbi táblázatban láthatja a leggyakoribb 

állapotikonokat. 

Képernyőkép Némított mód 

Akkumulátorjelző Repülős üzemmód 

GPS bekapcsolva Adatletöltés 

Óra Wi-Fi-jelző 

Új üzenet Jelátviteli jelzés 

Nem fogadott hívás Fülhallgató 
csatlakoztatva 

microSD-kártya 
jelzője 

USB-eszköz 
csatlakoztatva 

Bluetooth 
bekapcsolva Hívás 

Teljes duplex hívás Félduplex hívás 

eChat alkalmazás Tárcsázó 
megjelenítése 

Hívás 
megszakítása/ 
elutasítása 

Hívás fogadása 



4. ALAPMŰVELETEK

4.1 Bejelentkezés 
A legelső bejelentkezéskor kattintson az 

eChat ikonra a kezdőoldalon. 

4.1.1 Válassza a Settings (Beállítások) > Server 
(Kiszolgáló) menüpontot. 
Válasszon a Domain login (Bejelentkezés tartományba) vagy 

a Server Login (Bejelentkezés kiszolgálóra) lehetőségek közül. 

• Ha a Domain login (Bejelentkezés tartományba) 

lehetőséget választja, adja meg saját eChat-

tartománynevét a Domain (Tartomány) mezőben, és adja 

meg a portot. Vagy kérje meg a forgalmazót a tartomány és a 

port konfigurálására. 



4.1.2 Fiók megadása 
Az eChat kezdőoldalának megnyitásához adja meg 

a felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Login 

(Bejelentkezés) lehetőségre. 



Szám Név Szám Név 

1 Fiókadatok 2 Állapotsáv 

3 Aktuális munkacsoport 4 Némítás gomb 

5 Névjegyek 6 Keresés 

7 Hívásnapló 8 Szoftveres PTT 
gomb 

9 Csoporttag 

1. A fiókadatok lekérdezéséhez, a verzió ellenőrzéséhez, 

a beállítások megadásához vagy a kijelentkezéshez 

kattintson a Fiókadatok ikonra. 

2. A csoport-, diszpécser- és névjegyadatok eléréséhez 

és új névjegyek létrehozásához kattintson a Névjegyek 

ikonra. 

3. A csoport-, névjegy- és diszpécseradatok szám 

szerinti kereséséhez kattintson a Keresés lehetőségre. 

4. Az állapotsáv jelzi az aktuális állapotot, a PTT gomb 

megnyomásával pedig munkacsoporthívást 

kezdeményezhet a készenléti üzemmódból. 

5. A munkacsoportot kék ikon jelzi. A fiók egynél több 

csoporthoz is tartozhat, de csak egy csoportot állíthat be 

munkacsoportnak. 

6. A hívásnapló sávján az összes hívási előzmény

megtekinthető. 

7. A csoporttagok és a csoport állapotának lekérdezéséhez 

nyomja meg a Csoporttag ikont. 

10 
Quick entry: vészhívás, 
csoport helymeghatározása, 
stb.



4.2 PTT-hívások kezdeményezése 

4.2.1 Beszédcsoporthívás kezdeményezése 
A bejelentkezést követően a rádió automatikusan csatlakozik 

a munkacsoporthíváshoz. 

Szó kéréséhez nyomja meg a PTT gombot. A foglalt értesítés 

azt jelenti, hogy egy másik felhasználó megelőzi Önt, 

a rezgés pedig azt jelenti, hogy a kapcsolódás sikeres volt. 

A szó átadásához engedje fel a PTT gombot. 

4.2.2 Félduplex privát hívások kezdeményezése 
Az eChat kezdőoldalán válassza a Contacts (Névjegyek) 

elemet, válasszon egy névjegyet vagy tagot, nyissa meg az 

adatait, majd válassza a Private Call (Privát hívás) menüt. 

Válasszon egy tagot a Call Record (Hívásnapló) részen, majd 

privát hívás kezdeményezéséhez kattintson a jobb felső sarokban 

található   ikonra. 

Az eChat kezdőoldalán kattintson a Contacts (Névjegyek) elemre, 

majd kattintson a  ikonra, írja be a fiókszámot, majd privát 

hívás kezdeményezéséhez kattintson a  ikonra a jobb alsó 

sarokban. 

4.2.3 Félduplex privát hívások fogadása A rádió 

rövid rezgés után automatikusan csatlakozik a félduplex privát 

híváshoz. A beszédhez a rezgés után nyomja meg, és tartsa 

lenyomva a PTT gombot, amikor senki más nem beszél. 



4.2.4 Félduplex privát hívás megszakítása 

A rendszer automatikusan megszakítja a félduplex privát 
hívásokat, ha azokban több mint 30 másodpercig nincs 
aktivitás. Ezután a felhasználó visszatér az eredeti 
munkacsoportba. 

A hívás szándékos megszakításához nyomja meg a 
gombot. 

4.2.5 Teljes duplex privát hívások 
kezdeményezése 
Az eChat kezdőoldalán kattintson a Contacts (Névjegyek) 

elemre, válasszon egy névjegyet vagy tagot, lépjen 

a részletes adatokra, majd válassza a Full Duplex Call (Teljes 

duplex hívás) menüt. Válasszon egy tagot a Call Record 

(Hívásnapló) területen, majd a teljes duplex privát hívás 

kezdeményezéséhez kattintson a jobb felső sarokban lévő 

  ikonra. 

Az eChat kezdőoldalán kattintson a Contacts (Névjegyek) 

elemre, majd kattintson a  ikonra, írja be 

a fiókszámot, majd a teljes duplex privát hívás 

kezdeményezéséhez kattintson a  ikonra a jobb alsó 

sarokban. 

4.2.6 Teljes duplex privát hívások fogadása 

A bejövő teljes duplex privát hívásokat a csengőhang 

megszólalása jelzi. Kattintson a   ikonra a hívás 

fogadásához, vagy kattintson a   ikonra a hívás 

elutasításához. 

4.2.7 Teljes duplex privát hívások megszakítása 



A teljes duplex privát hívások megszakításához nyomja 

meg a  ikont. 

4.2.8 Munkacsoport váltása 
Az eChat kezdőoldalán kattintson a Settings (Beállítások) 

elemre, majd a Set Workgroup (Munkacsoport beállítása) 

menüre. A menüben minden csoport megjelenik, válasszon 

egyet ezek közül. 

Válasszon egy csoportot a Call Record (Hívásnapló) területen, 

és lépjen a részletes adatokra. Itt kattintson a jobb felső 

sarokban található ... menüre, majd a Set As Fast Group 

(Beállítás gyorscsoportként) lehetőségre. 

4.3 Multimédiás szolgáltatás 
Az eChat kezdőoldalán kattintson a Contacts (Névjegyek) 

elemre, válasszon egy csoportot vagy tagot, és kattintson 

a  ikonra a szerkesztő megnyitásához. Itt 

hangüzeneteket, rövid üzeneteket, képeket, fájlokat és 

videókat küldhet. 

A szerkesztési oldal a Call Record (Hívásnapló) részről is 

elérhető. 

Amikor rövid üzenet érkezik, a Call Record (Hívásnapló) 

részen megjelenik egy felugró ablak. Ha erre kattint, további 

információkat tudhat meg az üzenetről. 



4.5 Csoporttagok lekérdezése 
Válassza ki a célcsoportot, majd kattintson a jobb alsó sarokban 

található   ikonra. Ekkor megjelenik a csoporttag, valamint 

a csoporttag állapota. 

4.6 Kijelentkezés 
Válassza a Logout (Kijelentkezés) lehetőséget, vagy az Exit 

(Kilépés) lehetőséget az alábbi útvonalon: eChat kezdőoldal 

-> eChat -> Account Information (Fiókadatok) -> Exit 

(Kilépés). 



5. FONTOSABB MŰSZAKI
ADATOK
Technológiák LTE/WCDMA/GSM 

Frekvencia 

LTE TDD: B38/B39/B40/B41FDD: 
B1/B3/B20/B28 

WCDMA B1/B8 

GSM B3/B8 

VoLTE Támogatás 

Méret 
(hosszúság*szélesség*m
agasság) 

136*66*20,5 mm (antenna 
nélkül) 

Súly kb. 250 g (antennával és 
akkumulátorral) 

Kijelző 4,0 hüvelykes LCD, 800x480 

Akkumulátor 14,8 Wh (4000 mAh, 3,7 V) 

Csatlakozók MicroUSB-csatlakozó,3,5 
mm-es audio jack 

Memória (RAM+ROM) 2 GB + 16 GB 

Külső memória microSD-kártyák 
támogatása,128 GB-ig 

Kamera 
Hátlapi: 13 megapixel, 
vakuval, AF, CMOS Előlapi: 
5 megapixel, CMOS 

Bluetooth BT 2.1 + EDR/4.0 

WLAN WiFi 802.11b/g/n, 2,4 GHz, 
Wi-Fi hotspot funkció 



Helyadatok GPS/Glonass/ AGPS 
támogatása 

Hangszóró Hátlapi: 36 mm, 
professzionális Hangszóró 

Kártyafoglalatok 2 db SIM, 1 db microSD 

Töltés Micro USB-töltő 

Multimédia 

Kép JPG, 3120*4208 képpontig 

Videó 3GP, 1080p felbontásig ,30 
fps-ig 

Hangok 
rögzítése AMR 

Hangok 
lejátszása 

MIDI/AMR/MP3/AAC+/QCP/ 
WAV/WMA 

Video 
lejátszása 

MP4/H263/H264/3GP 1080p 
felbontásig, 30 fps-ig 

Por- és vízállóság IP54 

Megbízhatóság MIL-STD-810 G 

6. SZOFTVERVERZIÓ
Ez a rádió az eChat szoftver 2.x verziójával használható 

(az x helyén a 0 és a 9 közötti arab számok állhatnak). 

7. TARTOZÉKOK
Ez a rádió a CALTTA által gyártott, a standard csomagban 

szereplő tartozékokkal működik együtt. 



Az eszköz a következő  

szimbólummal van megjelölve:  

MAGYAR-HU 
A CALTTA ezennel kijelenti, hogy az e700 típusú 

rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.  

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 

internetcímen érhető el: http://www.caltta.com/en/ 

download.aspx 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Ne kezdeményezzen, és ne fogadjon 
hívásokat vezetés közben. Ne írjon 
üzenetet vezetés közben. 

Hívás közben tartsa legalább 5 mm-re 
a rádiót a testétől. 

Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. 

A rádió képes magas hangerő elérésére. 

http://www.caltta.com/en/


Ne hallgassa hosszabb ideig magas 
hangerőn a rádiót, mivel ez 
halláskárosodást okozhat. Legyen 
óvatos, amikor a rádiót a füléhez közel 
tartja, miközben a kihangosítót használja. 

Kerülje az érintkezést a mágneses 
tárgyakkal. 

Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól 
és más elektronikus orvostechnikai 
eszközöktől. 

Kapcsolja ki az eszközt, amikor 
a kórházakban és más egészségügyi 
intézményekben erre kérik. 

Kapcsolja ki az eszközt, amikor 
a repülőgépeken és a repülőtereken erre 
kérik. 

Kapcsolja ki az eszközt, ha robbanékony 
anyagok és folyadékok közelében 
tartózkodik. 

Ne használja benzinkutakon. 



Előfordulhat, hogy a rádió erős vagy 
villogó fényt bocsát ki. 

A rádiót ne dobja tűzbe. 

Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. 

Kerülje a folyadékokkal való érintkezést. 
Tartsa szárazon a rádiót. 

Ne próbálja meg szétszerelni 
a rádiót. 

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. 

A csatlakoztatható eszközöket 

a csatlakozóaljzat közelében kell 

felszerelni, hogy azok könnyen 

hozzáférhetőek legyenek. 

Ne hagyatkozzon a rádióra, mint 
a vészhelyzeti kommunikáció 
elsődleges eszközére. 



AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI 
INFORMÁCIÓK 

A CALTTA által nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis 

akkumulátorok, töltők vagy hálózati adapterek használata 

károsíthatja a készüléket, lerövidítheti annak élettartamát, 

vagy tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhat. 

Az ajánlott üzemi hőmérséklet –20℃  – +60℃ , a tárolási 

hőmérséklet pedig –40℃  – +85 ℃ . A szélsőséges 

hőmérséklet károsíthatja az eszközt, és csökkentheti az 

eszköz és az akkumulátor töltési kapacitását és élettartamát. 

Ne szerelje szét, ne préselje össze és ne szúrja át a készüléket, 
mivel ez robbanást vagy tüzet okozhat. 

Ne tegye a készüléket vagy az akkumulátort hőt termelő 

berendezésekre, például mikrohullámú sütőkre, tűzhelyekre 

vagy radiátorokra, se ilyen berendezések belsejébe. Tartsa 

távol a készüléket és az akkumulátort a túlzott hőtől és 

a közvetlen napfénytől. Ellenkező esetben az eszköz vagy az 

akkumulátor túlmelegedhet, ami robbanást vagy tüzet okozhat. 



• Ne vállalkozzon a berendezés akkumulátorának saját kezű 

cseréjére. Az akkumulátort csak a CALTTA vagy a CALTTA 

hivatalos szolgáltatója cserélheti ki. 

• Kérjük, húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen 

fel van töltve. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor 

élettartamát. 

• Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, félig töltse fel az 

akkumulátort, majd tegye hűvös, száraz helyre. 

• Ha az akkumulátor megrongálódik, vagy púposodás vagy 

szivárgás jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a használatot, és 

a cserével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a CALTTA 

vállalattal vagy a CALTTA hivatalos szolgáltatójával. 

Fajlagos abszorpciós ráta (SAR) Ez a 

mobileszköz egy rádiós adóvevő. Úgy alkották meg, hogy ne 

lépje túl a nemzetközi ajánlások által megszabott, 

a rádióhullámoknak való 

kitettségre vonatkozó korlátokat. Ezeket az irányelveket egy 

független tudományos szervezet, az ICNIRP állította össze, és az 

ezekben meghatározott biztonsági korlátok kortól és egészségi 

állapottól függetlenül minden személy védelmét garantálják. 

Az irányelvekben szerepel egy mértékegység, 

amelynek fajlagos elnyelési mérték, avagy SAR a neve. 

MEGJEGYZÉSEK:



A mobileszközök SAR-határértéke 2 W/kg. Ennek az eszköznek a 

fejnél mért legmagasabb SAR-értéke 1,410 W/kg*, a testtől 5 

mm távolságban mérve pedig 1,664 

W/kg*. Mivel a mobileszközök számos funkciót kínálnak, más 

pozícióban is használhatók, például a használó testén, amint ez 

a jelen felhasználói kézikönyvében is szerepel. 

A SAR-értéket az eszköz legnagyobb sugárzási 

teljesítményénél mérjük, ezért az eszköz használata során a 

tényleges SAR-érték a fentinél tipikusan alacsonyabb. Ez annak 

eredménye, hogy az eszköz automatikusan változtatja a 

teljesítményszintet, hogy mindig a lehető legalacsonyabb 

teljesítményleadás mellett kommunikáljon a hálózattal. 

*A teszteket az EN 50360, az EN 50566, 

az EN 50663 és az EN 62479 szabványok előírásai szerint 

végezzük. 

CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Cím: 12F, Building G2, International E-City,  

Nan-shan, Shenzhen, China, 518055 

Tel.: +86-755-26774767 

Webhely: www.caltta.com 

Adatvédelmi nyilatkozat: A CALTTA TECHNOLOGIES CO., 
LTD. a kritikus kommunikációs megoldások vezető 

szolgáltatója. A vállalat műszaki és szervezeti 

intézkedésekkel védi a felhasználók személyes adatait.



Jognyilatkozat

A ZTE CALLTA e700  típusú rádió  magyar nyelvű 
használati kézikönyv bármilyen alkotóeleme 
(szöveg, kép, grafika) az ANICO Kft. szellemi 
alkotása, amely nem másolható, nem átruházható 
és nem továbbértékesíthető. Bárminemű 
felhasználása csak is az ANICO Kft. írásbeli 
engedélyével használható fel. A másodközlésnek 
meg kell felelnie – többek között – a Polgári 
Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a sajtóról szóló 1986. 
évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. Az ANICO 
Kft. engedélye nélkül a használati kézikönyv 
bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön) on-line 
vagy nyomtatott reprodukálása tilos.  
Előzetes írásos engedély nélkül a használati 
kézikönyv tartalmi elemei nem helyezhetők el sem 
nyilvános, sem zárt adatbázisban. A használati 
kézikönyv tartalmi és formai alkotórészei közlési 
engedély esetén sem változtatható meg, és nem 
használhatók fel a használati kézikönyv tartalmától 
eltérő célra. A használati kézikönyv tartalmának 
szerzői joga az ANICO Kft.-t illeti meg, kivéve azt az 
eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás 
van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban 
egyéb közlés történik. Az ANICO Kft. által közzétett, 
harmadik személy szellemi alkotásait felhasználni 
kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 
rendelkezései szerint lehetséges. 

Anico Kft.  
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 125, Pf.:47. Tel.: 
42/507-620 
E-mail: mail@anico.hu 
www.radioamatorwebshop.eu www.anico.hu
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