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UWAGA!
Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przed
rozpoczĊciem korzystania z urządzenia naleĪy zapoznaü siĊ
z doáączonym do urządzenia podrĊcznikiem „Informacje na
temat bezpieczeĔstwa produktu i dziaáania fal radiowych”,
który zawiera instrukcje gwarantujące bezpieczne
uĪytkowanie, uwagi dotyczące energii o czĊstotliwoĞci
radiowej oraz instrukcje umoĪliwiające sprawdzenie
zgodnoĞci urządzenia z odnoĞnymi normami i regulacjami
prawnymi.

Tabela czĊstotliwoĞci
Kanaá
1
2
3
4
5
6

CzĊst. (MHz) Kanaá CzĊst. (MHz) Kanaá CzĊst. (MHz)
446,00625
7
446,08125
13
446,15625
446,01875
8
446,09375
14
446,16875
446,03125
9
446,10625
15
446,18125
446,04375
10
446,11875
16
446,19375
446,05625
11
446,13125
446,06875
12
446,14375

Uwaga: *wyáącznie kanaáy 1 do 8 są dostĊpne domyĞlnie. Kanaáy 9 do 16
muszą zostaü aktywowane przez uĪytkownika przed ich
wybraniem. Kanaáy 9 do 16 powinny byü uĪywane tylko
w krajach, gdzie te czĊstotliwoĞci są dozwolone przez wáadze
paĔstwowe. Kanaáy 9 do 16 nie są dozwolone w Rosji.

ZawartoĞü opakowania
ZawartoĞü opakowania

T62

Radiotelefon

2

Zaczep do paska

2

Akumulator

2

Zasilacz

1

Arkusz z naklejkami (16 szt.)

1

Instrukcja obsáugi

1

Naklejki do personalizacji:
Naklejki zostaáy doáączone w celu personalizacji i áatwiejszej
lokalizacji radiotelefonów. Puste naklejki naleĪy opisywaü za
pomocą niezmywalnego markera.
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polski

INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZEēSTWA PRODUKTU
I DZIAàANIA FAL RADIOWYCH
RADIOTELEFONÓW PRZENOĝNYCH

Funkcje i dane techniczne

polski

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 kanaáów PMR. UĪytkownik ma moĪliwoĞü rozbudowy
do 16 kanaáów w krajach, gdzie jest to dozwolone przez
wáadze paĔstwowe.
121 kodów podrzĊdnych (38 kodów CTCSS i 83 kody
DCS)
ZasiĊg do 8 km*
iVOX/funkcja VOX
àatwe parowanie
20 wybieralnych dĨwiĊków wezwania
PodĞwietlany ciekáokrystaliczny wyĞwietlacz LCD
DĨwiĊk zakoĔczenia transmisji
Záącze micro-USB do áadowania
WskaĨnik poziomu áadowania baterii
Monitor kanaáu
Skanowanie kanaáu
Podwójny monitor kanaáu
Blokada klawiatury
Automatyczne sterowanie wyciszania szumów
Automatyczne powtarzanie (przewijanie)
Alarm niskiego poziomu baterii
DĨwiĊki klawiszy [wá./wyá.]
ħródáo zasilania: akumulator NiMH / 3 baterie alkaliczne
AA
Czas pracy baterii: 16 godzin (w typowych warunkach)

Uwaga: *zasiĊg moĪe ulegaü zmianie w zaleĪnoĞci od warunków
Ğrodowiskowych i/lub topograficznych.
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1
2
3
Antena

4
5

polski

Radiowe przyciski sterowania i wyĞwietlacza

8
9
10
11

Gniazdo akcesoriów

6
7

Ekran

Zasilanie
Blokada
Menu
GáoĞnik

Przycisk PTT
Skanowanie/
monitorowanie
PrzewiĔ
DĨwiĊk wezwania
Przycisk áatwego
parowania

Mikrofon

Port áadowania
micro-USB

Miejsce na naklejki do
personalizacji

1. Kanaá [1–8/* 1–16]
2. DĨwiĊki poáączeĔ
[wyá., 1–20]
3. DĨwiĊk koĔca nadawania
[wá./wyá.]
4. Podwójny monitor kanaáu
5. DĨwiĊki klawiszy
[wá./wyá.]
6. àatwe parowanie
7. Poziom gáoĞnoĞci [0–7]
8. WskaĨnik poziomu
naáadowania
akumulatora [3 poziomy]

12
13
14
9. Stan [Nadawanie]
10. Stan [Odbiór]
11. WskaĨnik
skanowania
12. Blokada klawiatury
13. iVOX [wyá., L1, L2,
L3] VOX [wyá., L1,
L2, L3]
14. Kod podrzĊdny
[0–121]

Uwaga: *wyáącznie kanaáy 1 do 8 są dostĊpne domyĞlnie.
Kanaáy 9 do 16 muszą zostaü aktywowane przez
uĪytkownika przed ich wybraniem.
Kanaáy 9 do 16 powinny byü uĪywane tylko w krajach,
gdzie te czĊstotliwoĞci są dozwolone przez wáadze
paĔstwowe. Kanaáy 9 do 16 nie są dozwolone w Rosji.
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Instalowanie akumulatora

polski

KaĪdy radiotelefon moĪe korzystaü z 1 akumulatora NiMH
lub 3 baterii alkalicznych AA. Urządzenie emituje sygnaá
dĨwiĊkowy, gdy poziom naáadowania jest niski.
1. Upewnij siĊ, Īe radio jest wyáączone.
2. Aby usunąü pokrywĊ komory baterii, naciĞnij klapkĊ
u doáu pokrywy komory.
3. W przypadku akumulatorów NiMH wáóĪ zestaw
akumulatorów ze znakami i
skierowanymi w stronĊ
uĪytkownika. NaleĪy przestrzegaü biegunowoĞci.
W przypadku stosowania baterii alkalicznych AA,
wáóĪ baterie. NaleĪy przestrzegaü biegunowoĞci.
4. Zamknij pokrywĊ komory baterii.

Miernik naáadowania akumulatora
Liczba wyĞwietlanych pasków (0–3) baterii oznacza poziom
naáadowania akumulatora. Gdy pozostanie jeden segment,
radiotelefon zacznie emitowaü sygnaáy dĨwiĊkowe,
powtarzane co jakiĞ czas lub po zwolnieniu przycisku PTT
(alarm niskiego poziomu energii).
Konserwacja akumulatora
1. NieuĪywany akumulator NiMH naleĪy áadowaü co
najmniej raz na trzy miesiące.
2. W przypadku dáuĪszego przechowywania wyjmij
akumulator z radiotelefonu.
3. Przechowuj akumulator NiMH w temperaturze od -20°C
do 35°C w warunkach niskiej wilgotnoĞci. Unikaj kontaktu
akumulatora z wilgocią lub czynnikami korozyjnymi.
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Korzystanie z áadowarki micro-USB
àadowarka micro-USB umoĪliwia áadowanie akumulatorów
NiMH.
1. Wyáącz urządzenie przed rozpoczĊciem áadowania.
2. Podáącz kabel micro-USB do záącza áadowania microUSB w radiotelefonie. Podáącz drugi koniec áadowarki
micro-USB do Ğciennego gniazdka elektrycznego.
3. Pusty akumulator zostanie w peáni naáadowany w ciągu
8 godzin.
4. Pasek miernika akumulatora porusza siĊ w trakcie
áadowania.
Uwaga: zaleca siĊ wyáączenie radiotelefonu podczas áadowania. Nawet
jeĪeli zasilanie jest wáączone podczas áadowania, to uĪytkownik
moĪe nie byü w stanie przesáaü wiadomoĞci, kiedy akumulator
jest caákowicie rozáadowany. Przed przystąpieniem do przesyáania
wiadomoĞci naleĪy odczekaü, aĪ na wskaĨniku ukaĪe siĊ jeden
pasek.
W razie przechodzenia pomiĊdzy gorącym a zimnym
otoczeniem nie naleĪy áadowaü akumulatora NiMH, dopóki
temperatura siĊ nie wyrówna (zwykle okoáo 20 minut).
Aby uzyskaü optymalną ĪywotnoĞü akumulatora, naleĪy
odáączyü radiotelefon od áadowarki w ciągu 16 godzin. Nie wolno
przechowywaü radiotelefonu podáączonego do áadowarki.

Wáączanie i wyáączanie radiotelefonu
Aby wáączyü lub wyáączyü radiotelefon, naleĪy nacisnąü
i przytrzymaü przycisk zasilania.
1. Radiotelefon wydaje po wáączeniu dĨwiĊk i na krótko
wyĞwietla wszystkie ikony dostĊpnych funkcji.
2. Na wyĞwietlaczu wyĞwietlany jest bieĪący kanaá,
kod i wszystkie funkcje, które są wáączone.

Przycisk monitorowania

W trybie gotowoĞci nacisnąü przycisk lub , aby wyĞwietliü
bieĪącą wartoĞü. Ponownie nacisnąü przycisk lub ,
aby zmieniü ustawienie gáoĞnoĞci.
1. Nacisnąü przycisk , aby zwiĊkszyü gáoĞnoĞü.
2. Nacisnąü przycisk , aby zmniejszyü gáoĞnoĞü.
Nie naleĪy trzymaü urządzenia blisko ucha. JeĞli poziom
gáoĞnoĞci jest ustawiony zbyt wysoko, moĪe uszkodziü
sáuch. Aby wyciszyü gáoĞnik, naleĪy ustawiü „0”.

NaciĞnij i przytrzymaj przycisk
Skanowanie/monitorowanie
przez 3 sekundy, aby wáączyü tryb monitorowania i posáuchaü
sáabych sygnaáów na bieĪącym kanale. MoĪesz takĪe
sáuchaü na odpowiednim poziomie gáoĞnoĞci, gdy sygnaáy
nie są odbierane. DziĊki temu moĪna w razie potrzeby
dostosowaü poziom gáoĞnoĞci.

Mówienie i sáuchanie
Aby komunikacja byáa moĪliwa, wszystkie radiotelefony
w tej samej grupie naleĪy ustawiü na ten sam kanaá i kod
podrzĊdny.
1. PrzysuĔ radiotelefon do ust na odlegáoĞü 2–3 cm.
2. NaciĞnij przycisk PTT i mów, trzymając go. Na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ ikona przesyáania
.
3. Zwolnij przycisk PTT. Teraz moĪesz odbieraü
nadchodzące poáączenia. W takim przypadku na ekranie
pojawi siĊ ikona odbioru .
Aby uzyskaü maksymalną czystoĞü dĨwiĊku, naleĪy trzymaü
radiotelefon 2 do 3 centymetrów od ust i podczas mówienia
unikaü zakrywania mikrofonu.

Licznik limitu czasu przycisku Push-to-Talk
Aby zapobiec przypadkowym transmisjom i przedáuĪyü
ĪywotnoĞü akumulatora, urządzenie emituje ciągáy dĨwiĊk
ostrzegawczy i zatrzymuje transmisjĊ, jeĞli przycisk PTT jest
przyciĞniĊty bez przerwy przez 60 sekund.

Opcje menu
Uwaga: *wyáącznie kanaáy 1 do 8 są dostĊpne domyĞlnie. Kanaáy 9 do 16
muszą zostaü aktywowane przez uĪytkownika przed ich
wybraniem.
Kanaáy 9 do 16 powinny byü uĪywane tylko w krajach, gdzie te
czĊstotliwoĞci są dozwolone przez wáadze paĔstwowe. Kanaáy
9 do 16 nie są dozwolone w Rosji.

ZasiĊg rozmów
Konstrukcja radiotelefonu pozwala na zmaksymalizowanie
wydajnoĞci i zwiĊkszenie zasiĊgu transmisji. Upewnij siĊ,
Īe radiotelefony są co najmniej 5 metrów od siebie.
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Ustawienie gáoĞnoĞci

Wybieranie kanaáu
Kanaá to czĊstotliwoĞü uĪywana do nadawania.
1. NaciĞnij przycisk Menu, aĪ numer kanaáu zacznie migaü.

polski

Tryb dwukierunkowy
Klawisz menu

2. NaciĞnij lub , aby zmieniü kanaá. Dáugie naciĞniĊcie
przycisków umoĪliwia szybkie przewijanie kanaáów
w celu przeglądania kodów.

Kanał (1–8 / * 1–16)
Klawisz menu

3. NaciĞnij przycisk PTT, aby wyjĞü z menu, lub przycisk
Menu, aby kontynuowaü wprowadzanie ustawieĔ.

Kod podrzędny (0–121)
Klawisz menu
Dźwięki połączeń (wył., 1–20)
Klawisz menu
Wewnętrzne nadawanie uruchamiane
głosem/Nadawanie uruchamiane głosem
(iVOX,VOX) (wył., L1, L2, L3)
Klawisz menu

Klawisz menu

Kanał monitorowania dwóch kanałów (1–8 / *1–16)
Klawisz menu
Kod podrzędny monitorowania dwóch kanałów (0–121)
Klawisz menu
Dźwięki klawiatury (wł./wył.)
Klawisz menu
Dźwięk końca nadawania (wł./wył.)

Uwaga: radiotelefon ma domyĞlnie osiem kanaáów. W krajach, gdzie
16 kanaáów jest dozwolone, moĪna aktywowaü kanaáy 9 do 16
w nastĊpujący sposób:
1. NaciĞnij przycisk
Menu, aĪ numer kanaáu zacznie migaü.
2. NaciĞnij i przytrzymaj jednoczeĞnie przycisk
i
przez
3 sekundy, aĪ rozlegnie siĊ sygnaá dĨwiĊkowy i wyĞwietlony
zostanie komunikat „16 CH”.
Uwaga: *wyáącznie kanaáy 1 do 8 są dostĊpne domyĞlnie. Kanaáy 9 do 16
muszą zostaü aktywowane przez uĪytkownika przed ich
wybraniem. Kanaáy 9 do 16 powinny byü uĪywane tylko w
krajach, gdzie te czĊstotliwoĞci są dozwolone przez wáadze
paĔstwowe. Kanaáy 9 do 16 nie są dozwolone w Rosji.

Wybieranie kodu podrzĊdnego
Kody podrzĊdne pomagają minimalizowaü zakáócenia
poprzez blokowanie transmisji z nieznanych Ĩródeá.
Radiotelefon ma 121 kodów podrzĊdnych.
Aby ustawiü kod dla kanaáu:
1. NaciĞnij przycisk Menu , aĪ do wyĞwietlenia
migającego kodu.
2. NaciĞnij lub , aby wybraü kod. Przytrzymaj przycisk,
aby przyspieszyü przewijanie kodów.
3. NaciĞnij przycisk PTT, aby wyjĞü z menu, lub przycisk
Menu, aby kontynuowaü konfigurowanie.
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Radiotelefon moĪe przesyáaü róĪne sygnaáy wywoáania do
innych radiotelefonów w tej samej grupie, aby
poinformowaü, Īe uĪytkownik chce rozmawiaü. Radiotelefon
posiada 20 tonów wywoáania do wyboru.
Aby wybraü ton wywoáania:
1. NaciĞnij przycisk Menu , aĪ pojawi siĊ ikona dĨwiĊku
poáączeĔ . BieĪące ustawienie tonu wywoáania zacznie
migaü.
2. NaciĞnij przycisk
wywoáania.

lub

, aby zmieniü i odsáuchaü ton

3. NaciĞnij przycisk PTT, aby wyjĞü z menu, lub przycisk
Menu, aby kontynuowaü konfigurowanie.
W celu przesyáania tonu wywoáania do innych radiotelefonów
ustaw ten sam kanaá i kod podrzĊdny w radiotelefonie
i naciĞnij przycisk dĨwiĊku poáączeĔ .

àatwe parowanie

Funkcja áatwego parowania pozwala grupie uĪytkowników
radiotelefonów zaprogramowaü wszystkie radiotelefony na
ten sam kanaá i kod podrzĊdny równoczeĞnie. Dowolny
radiotelefon w grupie moĪe byü oznaczony jako „Gáówny”
i przekazaü swoje ustawienia kanaáu i kodu podrzĊdnego do
pozostaáych radiotelefonów w grupie w celu skopiowania
(Radiotelefony czáonków grupy).
1. Wybierz jeden radiotelefon i ustaw go jako „Gáówny”.
W tym radiotelefonie naleĪy zaprogramowaü kanaá i kod
podrzĊdny do wymaganych ustawieĔ (patrz czĊĞci
„Wybór kanaáu” i „Wybór kodu podrzĊdnego” w niniejszej
instrukcji obsáugi).

2. Aby skopiowaü kanaá i kod podrzĊdny do wszystkich
pozostaáych radiotelefonów czáonków grupy, naciĞnij
i przytrzymaj przycisk w radiotelefonach czáonków
grupy, aĪ do usáyszenia sygnaáu dĨwiĊkowego. Zwolnij
przycisk po sygnale i poczekaj na transmisjĊ z gáównego
radiotelefonu.
Uwaga:
• Zostanie wyĞwietlona migająca ikona . Jest to potwierdzenie,
Īe radiotelefon jest w trybie prostego parowania i czeka na
odbieranie ustawieĔ kanaáu i kodu podrzĊdnego od gáównego
radiotelefonu. Radiotelefony wszystkich czáonków grupy
pozostaną w tym trybie przez 3 minuty.
• Wszyscy uĪytkownicy w grupie skáadającej siĊ z wielu
radiotelefonów powinni podjąü ten krok w tym samym czasie,
dziĊki czemu wszystkie radiotelefony bĊdą zaprogramowane
jednoczeĞnie.

3. NaciĞnij i przytrzymaj przycisk gáównego radiotelefonu,
aĪ usáyszysz podwójny sygnaá dĨwiĊkowy.
Uwaga:
• Po wyemitowaniu podwójnego sygnaáu dĨwiĊkowego ustawienia
kanaáu i kodu podrzĊdnego radiotelefonu zostaną przesáane
i odebrane przez pozostaáe radiotelefony innych czáonków grupy.
• Gáówny radiotelefon musi wysáaü te ustawienia, gdy wszystkie
radiotelefony czáonków grupy znajdują siĊ w prostym trybie
parowania, w przeciwnym razie sygnaá nie zostanie odebrany.
• UĪytkownik gáównego radiotelefonu musi pamiĊtaü, aby nie
zwalniaü przycisku po pierwszym (pojedynczym) sygnale
dĨwiĊkowym, w przeciwnym razie radiotelefon bĊdzie kolejnym
radiotelefonem w grupie. JeĞli tak siĊ stanie, moĪna nacisnąü
przycisk PTT, aby wyjĞü i wykonaü ponownie czynnoĞci opisane
w punkcie #3.
• JeĞli gáówny radiotelefon jest ustawiony na kanaá od 9 do 16,
upewnij siĊ, Īe wszystkie radiotelefony czáonków grupy mają
uruchomione kanaáy 9 do 16.
• W przypadku, gdy radiotelefon czáonka grupy z oĞmioma
kanaáami jest parowany w trybie áatwego parowania na kanale
9 lub wyĪszym przez gáówny radiotelefon, proces ten zakoĔczy
siĊ niepowodzeniem, co jest sygnalizowane przez trzy krótkie
sygnaáy dĨwiĊkowe i wyĞwietlenie komunikatu „ERR”.
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Ustawienie i nadawanie sygnaáów
wywoáania

polski

WewnĊtrzne nadawanie uruchamiane
gáosem/Nadawanie uruchamiane gáosem
(
/
)
Zamiast przycisku PTT, transmisjĊ rozpoczyna siĊ, mówiąc
do mikrofonu radiotelefonu lub akcesorium.
L3 = wysoka czuáoĞü — w cichym otoczeniu
L2 = Ğrednia czuáoĞü — w typowym otoczeniu
L1 = niska czuáoĞü — w haáaĞliwym otoczeniu

1. NaciĞnij przycisk Menu, aĪ na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
ikona
. JeĞli akcesorium dĨwiĊkowe jest
podáączone, bĊdzie wyĞwietlana ikona
. BieĪące
ustawienie (wyá., L1–L3) zacznie migaü.
2. NaciĞnij przycisk
mikrofonu.

lub

, aby wybraü poziom czuáoĞci

3. NaciĞnij przycisk PTT, aby wyjĞü z menu, lub przycisk
Menu, aby kontynuowaü konfigurowanie.
Uwaga: podczas korzystania z funkcji iVOX/VOX moĪe wystąpiü maáe
opóĨnienie.

Podwójny monitor kanaáu
Pozwala na naprzemienne skanowanie bieĪącego i innego
kanaáu.
Aby ustawiü inny kanaá i wáączyü funkcjĊ monitorowania
dwóch kanaáów:
1. NaciĞnij i przytrzymaj przycisk Menu , aĪ pojawi siĊ
ikona funkcji monitorowania dwóch kanaáów
. Ikona
monitorowania dwóch kanaáów bĊdzie migaü.
2. Za pomocą przycisku
przycisk Menu .
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lub

wybierz kanaá i naciĞnij

3. NaciĞnij przycisk lub , aby wybraü kod podrzĊdny.
4. NaciĞnij przycisk PTT lub poczekaj na zakoĔczenie
czasu, aby aktywowaü funkcjĊ monitorowania dwóch
kanaáów. Ekran bĊdzie siĊ zmieniaá pomiĊdzy kanaáem
gáównym a kanaáem monitorowania dwóch kanaáów.
5. Aby zakoĔczyü funkcjĊ monitorowania dwóch kanaáów,
naciĞnij przycisk Menu.
Uwaga: w przypadku wyboru tych samych kanaáów i kodów podrzĊdnych
monitorowanie dwóch kanaáów nie dziaáa.

DĨwiĊki klawiszy
UĪytkownik moĪe wáączyü lub wyáączyü dĨwiĊki klawiatury.
DĨwiĊk naciĞniĊcia przycisku jest sáyszalny przy kaĪdym
jego naciĞniĊciu.
1. NaciĞnij przycisk Menu , aĪ pojawi siĊ ikona dĨwiĊków
klawiszy . Opcja wá./wyá. aktualnego ustawienia bĊdzie
migaü.
2. NaciĞnij

lub

, aby wáączyü lub wyáączyü ustawienie.

3. NaciĞnij przycisk PTT, aby potwierdziü, lub przycisk
Menu, aby kontynuowaü konfigurowanie.

DĨwiĊk zakoĔczenia transmisji
Radiotelefon moĪna ustawiü tak, aby po zakoĔczeniu
transmisji nadawaá unikalny ton. Jest jak powiedzenie „roger”
lub „odbiór” i informuje, Īe uĪytkownik skoĔczyá mówiü.
1. NaciĞnij przycisk Menu, aĪ pojawi siĊ ikona dĨwiĊku
koĔca nadawania . Opcja wá./wyá. aktualnego
ustawienia bĊdzie migaü.
2. NaciĞnij lub , aby wáączyü lub wyáączyü ustawienie.
3. NaciĞnij przycisk PTT, aby ustawiü, lub przycisk
aby kontynuowaü ustawianie.

Menu,

Blokada klawiatury

3. Aby odblokowaü radiotelefon, naciĞnij przycisk
i przytrzymaj, aĪ wskaĨnik blokady klawiatury

Key Lock
zniknie.

Skanowanie
Funkcja skanowania pozwala na:
• Przeszukiwanie wszystkich kanaáów pod kątem transmisji
od nieznanych uczestników komunikacji.
•

Wyszukiwanie osób z grupy, które przypadkowo zmieniáy
kanaáy.
• Szybkie wyszukiwanie nieuĪywanych kanaáów do
wáasnego uĪytku.
Aby wyszukiwanie byáo bardziej efektywne, dostĊpna
jest funkcja priorytetu i dwa tryby skanowania
(podstawowy i zaawansowany).
• Podstawowe skanowanie uĪywa kombinacji kanaáów
i kodów ustawionych dla kaĪdego kanaáu (lub z domyĞlną
wartoĞcią kodu 1).
• Skanowanie zaawansowane skanuje wszystkie kanaáy
w poszukiwaniu wszelkich kodów, wykrywa kaĪdy kod
w uĪyciu i tymczasowo korzysta z jego wartoĞci dla
danego kanaáu.

Priorytet ma „kanaá gáówny” (tj. kanaá i kod podrzĊdny
ustawiony w radiotelefonie uĪytkownika w chwili
uruchomienia skanowania). Oznacza to, Īe pierwszy
kanaá (i kod) są skanowane czĊĞciej niĪ pozostaáe
siedem kanaáów i radiotelefon szybko zareaguje na
wszelkie aktywnoĞci wystĊpujące na tym priorytetowym
kanale.
Aby uruchomiü podstawowe skanowanie:
1. NaciĞnij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie .
Na wyĞwietlaczu radiotelefonu pojawi siĊ ikona
skanowania , a urządzenie zacznie sprawdzaü kolejne
kombinacje kanaáów i kodów.
2. Gdy urządzenie wykryje aktywnoĞci pasujące do
kombinacji kanaáu i kodu podrzĊdnego, zatrzyma
skanowanie i zacznie odtwarzaü dĨwiĊk transmisji.
3. Aby odpowiedzieü i porozmawiaü z osobą, która nadaje,
naleĪy nacisnąü przycisk PTT w ciągu piĊciu sekund od
koĔca transmisji.
4. Radiotelefon wznowi sprawdzanie kanaáów po upáywie
5 sekund od koĔca kaĪdej wykrytej aktywnoĞci.
5. NaciĞnij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie ,
aby przerwaü skanowanie.
Aby rozpocząü zaawansowane skanowanie:
1. Ustaw kod podrzĊdny kanaáu domowego na wartoĞü
„zero” lub wyá.
2. NaciĞnij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie .
Ikona skanowania pojawi siĊ na wyĞwietlaczu,
a urządzenie zacznie sprawdzaü kolejne kanaáy. Kody
podrzĊdne nie bĊdą filtrowaü sáyszalnych transmisji.
3. Gdy urządzenie wykryje aktywnoĞci z jakimkolwiek
kodem (lub bez kodu), zatrzyma skanowanie i odtworzy
dĨwiĊk transmisji. KaĪdy kod podrzĊdny, który moĪe byü
uĪywany przez osoby trzecie, bĊdzie wykryty i wyĞwietlony.
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•

Aby uniknąü przypadkowej zmiany ustawieĔ
radiotelefonu:
1. NaciĞnij i przytrzymaj przycisk Key Lock , aĪ zostanie
wyĞwietlona ikona wskaĨnika blokady klawiatury .
2. W trybie blokady moĪna wáączaü i wyáączaü áącznoĞü
radiową, zmieniaü poziom gáoĞnoĞci, odbieraü, nadawaü,
wysyáaü dĨwiĊki poáączeĔ, wysyáaü komunikaty
alarmowe, a takĪe monitorowaü kanaáy. Wszystkie
pozostaáe funkcje pozostają zablokowane.

polski

4. Aby odpowiedzieü i porozmawiaü z osobą nadającą,
naleĪy nacisnąü przycisk PTT w ciągu piĊciu sekund od
zakoĔczenia transmisji.
5. Radiotelefon wznowi sprawdzanie kanaáów po upáywie
5 sekund od koĔca kaĪdej wykrytej aktywnoĞci.
6. NaciĞnij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie ,
aby przerwaü skanowanie.
Uwaga:
1. NaciĞniĊcie przycisku PTT podczas sprawdzania kolejnych
nieaktywnych kanaáów spowoduje, Īe transmisja bĊdzie siĊ
odbywaü na kanale gáównym. MoĪna równieĪ zatrzymaü skanowanie
w dowolnym momencie, naciskając przycisk Skanowanie/
monitorowanie .
2. Skanowanie moĪna natychmiast wznowiü poprzez krótkie
naciĞniĊcie
lub , jeĞli radiotelefon zatrzyma siĊ na
niepoĪądanej transmisji.
3. JeĪeli radiotelefon wielokrotnie zatrzyma siĊ na niepoĪądanej
transmisji, uĪytkownik moĪe tymczasowo usunąü dany kanaá z listy
skanowania, naciskając i przytrzymując przez 3 s przycisk
lub .
W ten sposób moĪna usunąü wiĊcej niĪ jeden kanaá.
4. Aby przywróciü kanaáy na listĊ skanowania lub je z niej usunąü,
naleĪy wyáączyü radiotelefon, a nastĊpnie wáączyü go ponownie lub
wyáączyü i ponownie wáączyü tryb skanowania, naciskając przycisk
Skanowanie/monitorowanie .
5. Z listy skanowania nie moĪna usunąü „kanaáu gáównego”.
6. W trybie zaawansowanego skanowania wykryty kod bĊdzie
wykorzystywany tylko w jednej transmisji. NaleĪy zapisaü kod,
zakoĔczyü skanowanie i ustawiü wykryty kod na danym kanale,
aby byá na nim stale uĪywany.
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Informacje dotyczące gwarancji
Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy Motorola
Solutions w miejscu zakupu dwukierunkowego radia
Motorola Solutions i/lub oryginalnych akcesoriów uzna
roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni serwis gwarancyjny.
Zwróü radiotelefon do dealera lub sprzedawcy,
aby skorzystaü z serwisu gwarancyjnego. Nie zwracaj
radiotelefonu do firmy Motorola Solutions.
Aby móc skorzystaü z serwisu gwarancyjnego, naleĪy
przedstawiü paragon lub porównywalny zastĊpczy dowód
opatrzony datą zakupu. Dwukierunkowy radiotelefon
powinien równieĪ mieü wyraĨnie widoczny numer seryjny.
Niniejsza gwarancja nie bĊdzie obowiązywaáa, jeĪeli numery
seryjne lub opisujące rodzaj telefonu komórkowego zostaáy
zmienione, usuniĊte, przeniesione z innego urządzenia lub
jeĪeli są nieczytelne.

Informacje o prawach autorskich

•

Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym podrĊczniku
mogą obejmowaü autorskie oprogramowanie firmy Motorola
Solutions umieszczone w pamiĊci póáprzewodnikowej lub na
innych noĞnikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach zapewnia firmie Motorola Solutions pewne wyáączne
prawa do chronionych prawem autorskim programów,
miĊdzy innymi wyáączne prawo do kopiowania lub
reprodukowania chronionego programu w dowolny sposób.
Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim
programy firmy Motorola Solutions zawarte w produktach
Motorola opisanych w tym podrĊczniku nie mogą byü
kopiowane ani reprodukowane w jakikolwiek sposób
bez wyraĨnej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions.
Ponadto zakup produktów firmy Motorola Solutions nie moĪe
byü uwaĪany za przekazanie – w sposób bezpoĞredni,
dorozumiany, na podstawie wczeĞniejszych oĞwiadczeĔ lub
w jakikolwiek inny – licencji chronionych prawami autorskimi,
patentami lub zgáoszeniami patentowymi, naleĪących do
firmy Motorola Solutions. Wyjątek stanowi zwykáa,
niewyáączna, wolna od opáat licencja, jaka zgodnie z prawem
jest skutkiem transakcji sprzedaĪy produktów.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Usterki lub uszkodzenia wynikające z uĪywania produktu
w sposób inny niĪ przewidziany lub nieprzestrzeganie
instrukcji zawartych w tym podrĊczniku uĪytkownika.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z niewáaĞciwego
uĪywania, wypadku lub zaniedbania.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z przeprowadzania
niewáaĞciwych prób, z eksploatacji, konserwacji, regulacji
lub jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji.
Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba Īe jest to
spowodowane wadami materiaáowymi lub niewáaĞciwym
wykonawstwem.
Rozmontowanie lub naprawa wyrobu wykonana w sposób
wpáywający negatywnie na dziaáanie wyrobu lub
uniemoĪliwiający przeprowadzenie odpowiedniej kontroli
oraz testów w celu zweryfikowania roszczenia z tytuáu
gwarancji.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z zasiĊgu.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z zawilgocenia,
zalania lub zanieczyszczenia.
Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne czĊĞci
zewnĊtrzne, które zostaáy porysowane lub uszkodzone
w wyniku zwykáej eksploatacji wyrobu.
Wyroby czasowo przekazane do uĪywania.
Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana czĊĞci
w związku z normalnym zuĪyciem.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz
stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeĪonymi
znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i
są uĪywane na zasadach licencji. Wszystkie inne znaki
towarowe naleĪą do odpowiednich wáaĞcicieli.
© 2017 r. Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeĪone.
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Czego nie obejmuje gwarancja
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