
   

Beszédrögzítés licensz a Caltta PH ipari adóvevőkhöz 

A Caltta Technologies számos, megvásárolható licensszel tette bővíthetővé DMR adóvevőinek 

szolgáltatásválasztékát. Jelen dokumentumban a beszédrögzítés funkciót szeretnénk bemutatni 

felhasználóink számára. A hasonló DMR készülékek esetében általában elérhető a Call record, vagyis 

a beszédrögzítés funkció, azonban a Caltta PH szériás adóvevők esetében a digitális mód mellett ez 

analóg módban is működik. Létezik továbbá egy Live (élő) rögzítés funkció is. 

A rádiók saját memóriájukban 20 óra beszédforgalmat tudnak tárolni. 

Ha megtelik a rádió memóriája, akkor a legrégebbi felvétel törlődik. Mindig annak a helyére kerül a 

legújabb rögzített tartalom. 

 

 

1. A beszédrögzítés menete: 

Ha aktív a licensz, akkor a rádió főmenüjében válasszuk az utolsó lehetőséget (Record). 

Ebbe belépve három almenüt találunk: 

 



   

Analóg vagy DMR beszédrögzítés az ON lehetőség kiválasztásával indítható el. Az OFF gomb 

segítségével pedig megállíthatjuk ezt. 

2. Live Record 

Ez a funkció minden hangot rögzít, amit a rádió mikrofonja érzékel. Ez folyamatos hangrögzítést 

jelent, ha bekapcsoljuk. A rögzítést viszont megszakítja az analóg és a digitális adatforgalom is. Az 

előző pontban ismertetett ON és OFF gombbal kapcsolhatjuk ki és be a funkciót. 

 

3. Play Back 

Ebben a menüpontban a korábban rögzített felvételeket játszhatjuk le. Ezeket a felvételeket csak 

egyben játszhatjuk le a rádión (a felvételek sorrendjétől függően). A felvételben nem tudunk előre 

vagy hátra tekerni. A felvétel lejátszását az ON gombbal indítjuk, az OFF gombbal pedig megállítjuk. 

 

4. Egyéb lejátszás és dokumentálási lehetőség 

Lehetőségünk van a rögzített hangfájl lejátszására és mentésére PC-n a Record Analyser segítségével. 

A RecordAnalyser programot az Anico Kft. technikusaitól szerezhetjük be. A programot minden 



   

esetben a háttértár gyökérkönyvtárába másoljuk, ne tegyük azon belüli alkönyvtárba! A rádiót 

adatkábel segítségével csatlakoztatjuk a PC-hez. 

A felhasználónevet és jelszót az Anico technikusaitól kapod meg a licensz megvásárlásakor. 

A szoftver elindítása után be kell olvastatnunk vele a rádiót. Ezt a „connect radio” gombbal tehetjük 

meg. A program használatáról itt találsz videós beszámolót: Caltta DMR analóg / digitális kézi 

adóvevő - beszédrögzítés funkció 

 

A beolvasott memóriatartalmak kiválasztása után az export gombra kattintsunk, ezután a program 

listázza a beszédforgalmat. 

 

A kiválasztott fájlt a Play gombbal tudjuk lejátszani. WAV fájltípusban menthetjük ezeket a 

felvételeket a dedikált gomb segítségével (Save as wav file). A lementett állományt a RecordAnalyser 

https://youtu.be/axyaNT262w0
https://youtu.be/axyaNT262w0


   

programunk könyvtárában találjuk meg. Ha már nincs szükségünk a készüléken egy állományra, azt 

törölhetjük is. Ezt a Clear Radio Record gombbal tudjuk megtenni. 


