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Ovládání a funkce
AN/PRC 343
ACRE verze: ACRE2

v2.7.1

Exkluzivní vlastnictví 102nd. Právo na změnu vyhrazeno.
Omezení distribuce: Distribuce omezena výhradně na 102nd
a hráče hrající podle pravidel a postupů na serverech komunity.
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Úvod
1.

AN / PRC-343je osobní rádio s krátkým dosahem. Původně známé jako
Marconi H4855 v britské službě. Je navrženo tak, aby ho nesl každý člen
družstva a má 16 kanálů v 16 blocích (celkem 256 kanálů) s dosahem až
500 metrů. Nedisponuje žádným digitálním displejem, takže veškeré
ovládací prvky jsou čistě analogové. Radio neumí mit uložených více
kanálů, neumí kanály pojmenovat nebo změnit dosah.
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Ovládání
2.

Toto rozhraní lze otevřít defaultním nastavením ACRE -> ALT+CTRL+CAPSLOCK nebo Výběrem v
ACE menu nebo dvojklikem na vysílačku v Inventáři.

2.1
Ovladač hlasitosti
Levé kliknutí na Ovladač hlasitosti zvýší hlasitost rádia o 20% -> až na
maximum 100%, zatímco kliknutí pravým tlačítkem jej sníží na minimum - > až
na 0%.

2.2
Ovládání kanálů
Levým kliknutím na Přepínač kanálů zvýšíte kanál o 1, pravým kliknutím jej
snížíte. Aktuální kanál se také zobrazí vlevo dole, když začnete vysílat. Ovladač
kanálu má 16 různých kanálů. Pokud chcete získat přístup k dalším kanálům,
musíte kliknout levým tlačítkem na Rukojeť, která vám nabízí následující
zobrazení, (viz. Další strana).
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Levým kliknutím na Ovladač bloků kanálu zvýšíte blok o jeden -> až na
maximum 16, pravým kliknutím jej snížíte. Během přenosu se zobrazí aktuální
blok. Změna bloku nemá žádný vliv na nastavení hlasitosti a Přepínače kanálu.
Pokud jste na bloku 1 kanálu 13 a změníte blok o jeden, budete na bloku 2
kanálu 13, což je jiný kanál.

102nd - HR
http://www.102nd.cz/
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