3. Założyć pokrywę komory baterii.

Poziom baterii i alarm niskiego poziomu baterii
Oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana.
Miga, kiedy bateria jest bliska rozładowania, należy
natychmiast wymienić baterie.

Podstawowa obsługa radia

Podręcznik
użytkownika
TLKR T40/T41

Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy przeczytać niniejszy
przewodnik referencyjny.

Polski

Regulacja głośności
Wyregulować głośność naciskając przyciski

Włączenie/wyłączanie radia
Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU/
radio.

, aby włączyć/wyłączyć

i

.

Regulacja dźwięku (tony klawiszy)
Radio emituje sygnał dźwiękowy przy każdym wciśnięciu przycisku (z
wyjątkiem przycisku PTT).
Wcisnąć i przytrzymać przycisk podczas włączania radia aby
wyłączyć dźwięk.
Aby włączyć ten dźwięk, należy wyłączyć i ponownie włączyć radio
bez naciskania przycisku .

*68015000921*

Wybór kanału

68015000921-C(PL)
KEM-ML37202-04A

Podręcznik użytkownika TLKR T40/T41

PL

Działanie energii o częstotliwości radiowej i przewodnik dotyczący bezpieczeństwa radiotelefonów
przenośnych
Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dołączonym do
zestawu podręcznikiem „Działanie energii o częstotliwości radiowej i
przewodnik dotyczący bezpieczeństwa”, który zawiera instrukcje
gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące energii o
częstotliwości radiowej.

Zawartość opakowania
•
•
•

Aby przeprowadzić rozmowę, obydwa radia należy ustawić na ten
sam kanał.
Aby wybrać kanał:
1. MENU/ aby wejść do menu.
2.
lub
– wybrany kanał.
3. Nacisnąć przycisk PTT aby potwierdzić wybór.

Rozmowa przez radio
1. Przysunąć radio do ust na odległość 5–8 cm.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PTT, aby mówić.
Na wyświetlaczu pojawi się ikona
.
3. Zwolnić przycisk PTT. Teraz możesz odbierać nadchodzące
połączenia. W takim przypadku na ekranie pojawi się ikona . Aby
odpowiedzieć, należy powtórzyć procedurę od kroku 1.

Note: Jeżeli nadajesz przez 60 sekund, radio emituje
sygnał limitu czasu TX Time Out i miga ikona
.
Radio przestanie transmitować.

Nawigacja po menu

1. Nacisnąć przycisk MENU/ aby wejść do menu.
2. Kolejne naciśnięcia przycisku MENU/ spowodują przechodzenie
przez funkcje menu.
3. Wykonać jedną z poniższych czynności aby wyjść z funkcji menu:
a.Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU/ .
b.Nacisnąć przycisk PTT.
c.Poczekać10 sekund do automatycznego przejścia urządzenia w
“normalny” tryb pracy.

Radio TLKR T40/T41* (2 szt.)
Zatrzask do paska (2 szt.)
Podręcznik użytkownika TLKR T40/T41

Urządzenia sterujące radiotelefonu

Antena

Funkcje radia
Dźwięk wezwania
Radio jest wyposażone w dźwięk wezwania.
Aby wysłać dźwięk wywołania, naciśnij przycisk

Przycisk
wywołania

/ .

Tryb skanowania kanału

Przycisk
PTT

Przyciski
głośności/
kanału

Przycisk
menu/zasilanie

Umożliwia skanowanie aktywnych kanałów. Po wykryciu aktywności
radio pozostaje na tym kanale (przez 2 sekundy). Aby nadawać na
tym kanale, naciśnij przycisk PTT. Kiedy aktywność na tym kanale się
skończy, radio będzie skanować inne kanały.
Aby włączyć skanowanie kanału:
4. MENU/ aby wejść do menu. Przechodzić przez kolejne pozycje
do momentu gdy
zacznie migać.
5. / aby włączyć skanowanie kanału.
MENU/ lub PTT aby wyłączyć tryb skanowania.

Blokada klawiatury

Głośnik
Mikrofon

Wyświetlacz
Przygotowanie radiotelefonu
1

4

2

5
6

3

1. Wskaźnik poziomu głośności
2. Wskaźnik nadawania/
odbierania
3. Wskaźnik blokady klawiatury
4. Wskaźnik skanowania
5. Poziom naładowania baterii
6. Wskaźnik kanału

Nacisnąć i przytrzymać
zablokować klawiaturę.
Nacisnąć i przytrzymać
odblokować klawiaturę.

/

do momentu gdy

pojawia się aby

/

do momentu gdy

znika aby

Tryb monitorowania
Umożliwia słuchanie słabych sygnałów na bieżącym kanale.
Aby włączyć tryb monitorowania:
1. MENU/ aby wejść do menu. Przechodzić przez kolejne pozycje
do momentu gdy ikona
zacznie mrugać.
2. Nacisnąć przycisk / dla ciągłego nasłuchiwania.
Ikona
nadal miga.
Aby wyłączyć tryb monitorowania:
Nacisnąć przycisk MENU/
Ikona

aby powrócić do trybu “normalnego”.

przestaje migać.

Dźwięk końca nadawania
Instalowanie akumulatora
1. Upewnić się, że radio jest wyłączone.
2. Aby usunąć pokrywę komory baterii, nacisnąć klapkę
u dołu pokrywy komory. Usunąć pokrywę. Zamontować
3 baterie AAA w komorze baterii.

Wskazuje koniec transmisji PTT. Jest słyszalny przez głośnik, kiedy
dźwięki przycisków są włączone. Nie jest słyszalny przez głośnik,
kiedy dźwięki przycisków są wyłączone.

Установка батареи

Wcisnąć i przytrzymać przycisk podczas włączania radia aby
włączyć dźwięk końca nadawania. Powtórzyć poprzedni krok aby
wyłączyć dźwięk końca nadawania.

1. Убедитесь, что радиомодуль ВЫКЛЮЧЕН.
2. Чтобы открыть крышку отсека батареи, надавите на нижнюю
часть крышки отсека. Извлеките крышку. Вставьте 3 батарейки
типа AAA в отсек батареи.
3. Установите крышку отсека батареи на место.

Automatyczne oszczędzanie energii
Aby lepiej wykorzystać baterie, radio przechodzi w tryb oszczędzania
energii po upływie 3 sekund bez transmisji. Radio może w tym trybie
odbierać połączenia

Kanały

8 PMR

Częstotliwość

446,00625 - 446,09375 MHz

Źródło zasilania

3 alkaliczne baterie AAA

Инструкция
пользователя
TLKR T40/T41

Zasięg

Do 4 km*

Русский

Czas pracy
baterii

16 godzin (w typowych warunkach)

Dane techniczne

Уровень заряда и уведомление о низком заряде
батареи
Показывает, что батарея полностью заряжена.
Мигает, когда заряд низкий; немедленно
замените батарею.

Работа радиомодуля

Прочтите данное руководство полностью перед попыткой работы
с устройством.

Включение/выключение радиомодуля

*Zasięg może ulegać zmianie w zależności od warunków
środowiskowych i/lub topograficznych.

Нажмите и удерживайте кнопку MENU/
выключения радиомодуля.

Tabela częstotliwości

Регулировка громкости

Kanał

Częstotliwość
(MHz)

Kanał

Częstotliwość
(MHz)

1

446,00625

5

446,05625

2

446,01875

6

446,06875

3

446,03125

7

446,08125

4

446,04375

8

446,09375

Отрегулируйте громкость нажатием кнопок

Czego nie obejmuje gwarancja

Usterki lub uszkodzenia wynikające z używania produktu
w sposób inny niż przewidziany lub nieprzestrzeganie instrukcji
zawartych w tym podręczniku użytkownika.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego używania,
wypadku lub zaniedbania.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z przeprowadzania niewłaściwych
prób, z eksploatacji, konserwacji, regulacji lub jakichkolwiek przeróbek
i modyfikacji.
Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba że jest to spowodowane
wadami materiałowymi lub niewłaściwym wykonawstwem.
Rozmontowanie lub naprawę wyrobu wykonaną w sposób wpływający
negatywnie na działanie wyrobu lub uniemożliwiający
przeprowadzenie odpowiedniej kontroli oraz testów w celu
zweryfikowania roszczenia z tytułu gwarancji.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z zasięgu.
Usterki lub uszkodzenia wynikające z zawilgocenia, zalania lub
zanieczyszczenia.
Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne części zewnętrzne, które
zostały porysowane lub uszkodzone w wyniku zwykłej eksploatacji
wyrobu.
Wyroby czasowo przekazane do używania.
Okresową konserwację i naprawę lub wymianę części
w związku z normalnym zużyciem.

Informacje o prawach autorskich

Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować
autorskie oprogramowanie firmy Motorola umieszczone w pamięci
półprzewodnikowej lub innych mediach. Prawo w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie Motorola pewne
wyłączne prawa do chronionych prawem autorskim programów,
między innymi wyłączne prawo do kopiowania lub reprodukowania
chronionego programu w dowolny sposób. Zgodnie z tym wszelkie
chronione prawem autorskim programy firmy Motorola zawarte w
produktach Motorola opisanych w tym podręczniku nie mogą być
kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, podlegać inżynierii
wstecznej lub być dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej
pisemnej zgody firmy Motorola. Ponadto zakup produktów firmy
Motorola nie może być uważany za przekazanie — w sposób
bezpośredni, dorozumiany, na podstawie wcześniejszych oświadczeń
lub w jakikolwiek inny — licencji chronionych prawami autorskimi,
patentami lub zgłoszeniami patentowymi, należących do firmy
Motorola. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od opłat
licencja, jaka zgodnie
z prawem jest skutkiem transakcji sprzedaży produktu.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane
logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane
na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich
właścicieli.
© 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

.

Радиомодуль издает короткий звуковой сигнал каждый раз при
нажатии одной из кнопок (кроме кнопки PTT).
Нажмите и удерживайте кнопку во время включения
радиомодуля для выключения звука.
Для включения звука выключите и включите радиомодуль снова,
не нажимая кнопку .

68015000921-C(RU)

Инструкция пользователя TLKR T40/T41

RU

Сведения о безопасности и воздействии
излучаемой радиочастотной энергии для
портативных приемопередающих
радиостанций

Выбор канала
Чтобы начать разговор, оба радиомодуля должны быть
настроены на один канал.
Для выбора канала:
1. Нажмите кнопку MENU/ для входа в меню.
2. С помощью клавиш
или
настройте требуемый канал.
Нажмите кнопку PTT для подтверждения выбора.

Разговор по радиомодулю

Внимание!
Перед использованием этого продукта ознакомьтесь с
прилагаемым к радиостанции буклетом "Сведения о
безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной
энергии", в котором содержатся инструкции по технике
безопасности и информация по воздействию радиочастотной
энергии, а также сведения о соответствии применимым
стандартам и нормативам.

Содержимое упаковки
•
•
•

и

Регулировка звука (Сигналы кнопок)

*68015000921*

Informacje dotyczące gwarancji

Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy Motorola
w miejscu zakupu dwukierunkowego radia Motorola i/lub oryginalnych
akcesoriów uzna roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni serwis
gwarancyjny.
Zwróć radio do dealera lub sprzedawcy, aby skorzystać
z serwisu gwarancyjnego. Nie zwracaj radia do firmy Motorola.
Aby móc skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić
paragon lub porównywalny zastępczy dowód opatrzony datą zakupu.
Dwukierunkowe radio powinno również zawierać wyraźnie widoczny
numer seryjny. Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywała, jeżeli
numery seryjne lub opisujące rodzaj telefonu komórkowego zostały
zmienione, usunięte, przeniesione z innego urządzenia lub jeżeli są
nieczytelne.

для включения/

Радиомодуль TLKR T40/T41* (2 шт.)
Поясная застежка (2 шт.)
Инструкция по эксплуатации TLKR T40/T41

1. Держите радиомодуль на расстоянии 5-8 см ото рта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT во время разговора.
На экране появится значок
.
3. Отпустите кнопку PTT. Теперь вы сможете получать входящие
вызовы. При получении входящего вызова на экране появится
значок . Чтобы ответить на вызов, повторите процедуру с
шага 1.
Примечание: При продолжительности передачи более
60 секунд радиомодуль издает сигнал
"таймаут" и мигает значок
. Радиомодуль
прекратит передачу.

Навигация по меню

Управление радио

Антенна

Кнопка
вызова

1. Для входа в меню нажмите кнопку MENU/ .
2. С помощью повторных нажатий кнопки MENU/ можно
передвигаться по меню.
3. Для выхода из функции меню выполните одно из следующих
действий:
a.Нажмите и удерживайте кнопку MENU/ .
b.Нажмите кнопку PTT.
c.Подождите 10 секунд, пока устройство автоматически не
вернется в режим "Норм.".

Функции радиомодуля
Сигнал вызова

Кнопка PTT
Кнопки
громкости/
каналов

Кнопка меню/
питания

Динамик
Микрофон

4

2

5
6

3

/

.

Режим поиска канала
Позволяет радиомодулю искать активные каналы. При обнаружении
активности радиомодуль закрепляется (остается) на этом канале
(в течение 2 секунд). Чтобы начать передачу на данном канале,
нажмите кнопку PTT. При остановке активности на выбранном
канале радиомодуль продолжит поиск других каналов.
Для включения поиска каналов:
1. Нажмите MENU/ для входа в режим меню. Продолжайте,
.
пока не начнет мигать
2. Нажмите
/ для включения поиска каналов.
Нажмите MENU/ или PTT для выключения режима поиска.

Блокировка кнопок

Дисплей
Подготовка радиомодуля
1

Радиомодуль оснащен сигналом вызова.
Для передачи сигнала вызова нажмите кнопку

1. Индикатор уровня
громкости
2. Индикатор передачи/
получения сигнала
3. Индикатор блокировки
клавиатуры
4. Индикатор поиска
5. Уровень заряда батареи
6. Индикатор канала

Нажмите и удерживайте /
клавиатуры.
Нажмите и удерживайте /
разблокировки клавиатуры.

до появления
до исчезновения

для блокировки
для

Режим наблюдения
Позволяет слушать слабые сигналы на текущем канале.
Для включения режима монитора:
1. Нажмите кнопку MENU/ для входа в меню. Двигайтесь по
меню, пока значок
не начнет мигать.
2. Нажмите кнопку / для продолжительного прослушивания.
Значок
продолжает мигать.

Для выключения режима монитора:
Нажмите кнопку MENU/ для возврата в режим "Норм."
Значок
перестает мигать.

Сигнал окончания передачи
Звучит в конце передачи PTT. Его можно услышать в динамике
при включенном сигнале кнопки. Его нельзя услышать в динамике
при выключенном сигнале кнопки.
Нажмите и удерживайте кнопку во время включения
радиомодуля для включения сигнала окончания передачи.
Повторите для выключения сигнала окончания передачи.

Автоматическое энергосбережение
Для продления времени работы от батареи радиомодуль
запрограммирован переходить в режим энергосбережения при
отсутствии передач сигнала в течение 3 секунд. В данном режиме
радиомодуль может принимать передачи.

анализу для создания аналога или распространять каким бы то
ни было способом без явного письменного разрешения компании
Motorola. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не
приведет, прямо, косвенно, процессуально или каким-либо иным
образом, к передаче лицензии на авторские права, патенты или
запатентованные приложения Motorola, кроме обычной
неисключительной лицензии на использование, которая
возникает по закону при продаже продукта.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и
стилизованный логотип M являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании Motorola
Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все
прочие товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.
© 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

Технические характеристики
Каналы

Дисплей
Підготовка радіопристрою до використання
1

4

2

5
6

3

1. Індикатор рівня гучності
2. Індикатор передачі/прийому
повідомлення
3. Індикатор блокування
клавіатури
4. Індикатор сканування
5. Індикатор рівня заряду
акумулятора
6. Індикатор каналу

Установлення акумулятора
1. Спершу вимкніть радіопристрій.
2. Щоб зняти кришку відсіку акумулятора, натисніть на фіксатор
внизу кришки. Зніміть кришку. Вставте 3 батареї розміром AAA
у відсік.
3. Поверніть кришку відсіку на місце.

Рівень заряду акумулятора та сповіщення про
низький рівень заряду

8 PMR

Частота

446.00625 - 446.09375 МГц

Источник
питания

3 щелочных батарейки типа AAA

Диапазон

До 4 км*

Время работы
от батареи

16 часов (в условиях стандартного
использования)

Вказує на те, що акумулятор повністю заряджено.

*Диапазон может изменяться в зависимости от окружающих
и/или топографических условий

Таблица частот

Блимає, якщо рівень заряду занизький;
невідкладно замініть батареї.

Посібник
користувача
TLKR T40/T41

Основні інструкції з експлуатації

Українська

Увімкнення та вимкнення радіопристрою
, щоб вимкнути або

Канал

Частота (МГц)

Канал

Частота (МГц)

1

446.00625

5

446.05625

Регулювання гучності

2

446.01875

6

446.06875

Регулюйте рівень гучності за допомогою кнопок

3

446.03125

7

446.08125

4

446.04375

8

446.09375

Налаштування сигналів (сигналів клавіатури)

Гарантийная информация

Авторизованный дилер Motorola или магазин, в котором вы
приобрели приемопередаточный радиомодуль и/или
оригинальные аксессуары, заменит устройство по гарантии или
осуществит гарантийное обслуживание.
Для запроса гарантийного обслуживания верните устройство
дилеру или продавцу. Не возвращайте устройство компании
Motorola.
Чтобы иметь право на получение гарантийного обслуживания,
вы должны предоставить чек или заменяющий его документ,
подтверждающий покупку, с датой покупки. Приемопередаточная
радиоустановка должна также иметь серийный номер. Гарантия
теряет силу, если серийный номер устройства был изменен,
удален, стерт или сделан нечитаемым.

Что не покрывается гарантией.

Дефекты или ущерб, возникшие в результате использования
изделия иным образом, помимо его основного назначения,
а также в результате игнорирования инструкций в настоящем
руководстве пользователя.
Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильного
использования, несчастного случая или по неосторожности.
Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильной
проверки, работы, обслуживания, настройки или любого
изменения конструкции прибора.
Поломку или повреждение антенн, за исключением повреждений,
связанных непосредственно с дефектами материала или
качества сборки.
Изделия, разобранные или отремонтированные таким образом,
что это повлияло на качество работы или делает невозможным
проверку и тестирование на соответствие гарантийным
требованиям.
Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильного
диапазона.
Дефекты или ущерб, возникшие в результате воздействия влаги,
жидкости или погружения в воду.
Все пластиковые поверхности и другие внешние части прибора,
поцарапанные или поврежденные в результате нормального
использования.
Изделия, сданные в аренду на временной основе.
Периодическое обслуживание и ремонт или замена деталей
в результате нормального использования и износа оборудования.

Данные об авторских правах

Описанные в данном руководстве изделия компании Motorola
могут содержать защищенные авторскими правами
компьютерные программы компании Motorola, хранящиеся на
полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы США
и других стран сохраняют за компанией Motorola определенные
исключительные права относительно компьютерных программ,
защищенных авторскими правами, включая, но не ограничиваясь
исключительным правом на копирование или воспроизведение
в любой форме, защищенных авторским правом компьютерных
программ. В связи с этим никакие компьютерные программы
компании Motorola, содержащиеся в изделиях Motorola,
описанных в настоящем руководстве, не разрешается
копировать, воспроизводить, изменять, подвергать инженерному
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Посібник користувача TLKR T40/T41

Відомості щодо свідомого ставлення до впливу
енергії радіочастотного випромінювання та
посібник із безпечної експлуатації портативного
пристрою двостороннього радіозв'язку

Щоб здійснити радіообмін зі співрозмовником, обидва
радіопристрої має бути налаштовано на однаковий канал.
Щоб вибрати канал, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку MENU/ , щоб увійти до загального меню.
2.
або , щоб обрати необхідний канал.
3. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку PTT.

Дисплей

Увага!

Перед використанням цього виробу прочитайте надані в комплекті
з пристроєм відомості щодо свідомого ставлення до впливу
енергії радіочастотного випромінювання та посібник із безпечної
експлуатації, в якому також наведено дані щодо відповідності
пристрою чинним стандартам та нормам.

Підготовка радіопристрою до використання
1

4

2

5

Вміст комплекту

•
•
•

.

Вибір радіоканалу
UK

6

Радіопристрої TLKR T40/T41* (2 пристрої)
Поясний затискач (2 шт.)
Посібник користувача TLKR T40/T41

3

Елементи керування радіопристроєм
Антена

Кнопка
виклику

1. Індикатор рівня гучності
2. Індикатор передачі/прийому
повідомлення
3. Індикатор блокування
клавіатури
4. Індикатор сканування
5. Індикатор рівня заряду
акумулятора
6. Індикатор каналу

Установлення акумулятора
1. Спершу вимкніть радіопристрій.
2. Щоб зняти кришку відсіку акумулятора, натисніть на фіксатор
внизу кришки. Зніміть кришку. Вставте 3 батареї розміром AAA
у відсік.
3. Поверніть кришку відсіку на місце.

Рівень заряду акумулятора та сповіщення про
низький рівень заряду
Вказує на те, що акумулятор повністю заряджено.

Кнопка
PTT
Кнопка меню/
живлення

Кнопки
регулювання
гучності/
перемикання
каналів

Блимає, якщо рівень заряду занизький;
невідкладно замініть батареї.

Основні інструкції з експлуатації
Перш ніж приступити до експлуатації пристрою, прочитайте цей
посібник із використання повністю.

Натисніть і утримуйте кнопку MENU/
ввімкнути радіопристрій.
Мікрофон

Канали

8 каналів PMR

Частота

446,00625–446,09375 МГц

Джерело
живлення

3 лужні батареї розміром AAA

Радіус дії

до 4 км*

Ресурс
акумулятора

16 годин (за стандартних експлуатаційних
умов)

Щоб здійснити радіообмін зі співрозмовником, обидва
радіопристрої має бути налаштовано на однаковий канал.
Щоб вибрати канал, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку MENU/ , щоб увійти до загального меню.
2.
або , щоб обрати необхідний канал.
3. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку PTT.

Радіообмін

*Радіус дії може змінюватися залежно від умов навколишнього
середовища та/або топографічних умов.

1. Тримайте радіопристрій на відстані 5–8 сантиметрів від
губ.

Таблиця частот

2. Натисніть і утримуйте кнопку PTT під час передачі
повідомлення. На дисплеї з'явиться піктограма
.
3. Відпустіть кнопку PTT. Тепер радіопристрій готовий до
приймання повідомлень. Під час прийому повідомлень на
дисплеї відображається піктограма . Щоб відповісти на
повідомлення, повторіть дії кроку 1.
Примітка. Під час передавання повідомлення впродовж 60
секунд лунає сигнал обмеження часу передачі TX,
.
а на дисплеї відображається піктограма
Передачу повідомлення буде припинено.
1. Щоб відкрити меню, натисніть кнопку MENU/ .
2. Для переходу між параметрами меню продовжуйте натискати
кнопку MENU/ .
3. Щоб вийти з меню, виконайте одну з таких дій:
a. Натисніть і утримуйте кнопку MENU/ .
b.Натисніть кнопку PTT.
c.Зачекайте 10 секунд, доки радіопристрій автоматично
повернеться до звичайного режиму роботи.

, щоб вимкнути або

Регулювання гучності
Регулюйте рівень гучності за допомогою кнопок

Сигнал тонального виклику
Радіопристрій підтримує передавання сигналів тонального
виклику.
Щоб передати сигнал, натисніть кнопку

/

.

Режим сканування каналів
У цьому режимі радіопристрій здійснює сканування каналів на
наявність радіообміну в них. За виявлення радіообміну в каналі,
радіопристрій перемикається на активний канал і призупиняється
на ньому (на 2 секунди). Щоб здійснити передачу на цьому каналі,
натисніть кнопку PTT. Коли радіообмін на активному каналі буде
завершено, радіопристрій продовжить сканування інших каналів.
Щоб активувати сканування каналів, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку MENU/ , щоб увійти до меню. Продовжуйте
перехід між параметрами меню, доки на дисплеї не почне
блимати піктограма
.
2.
/ для активації сканування каналів.
Натисніть кнопку MENU/ або PTT, щоб вийти з режиму
сканування.

Блокування клавіатури
Натисніть і утримуйте кнопку / , доки на дисплеї не з'явиться
піктограма блокування клавіатури .
Натисніть і утримуйте кнопку / , доки піктограма
дисплея, що означатиме розблокування клавіатури.

не зникне з

Режим моніторингу
Дозволяє здійснювати моніторинг слабких сигналів у поточному
каналі.
Щоб активувати режим моніторингу, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку MENU/ , щоб увійти до меню. Продовжуйте
перехід між параметрами меню, доки на дисплеї не почне
блимати піктограма
.
2. Натисніть кнопку / постійного моніторингу. Піктограма
блиматиме на дисплеї.
Щоб вимкнути режим моніторингу, виконайте такі дії:
Натисніть кнопку MENU/ , щоб повернутися у звичайний
режим роботи. Піктограма

припинить блимати.

Сигнал підтвердження прийому

Увімкнення та вимкнення радіопристрою
Динамік

Вибір радіоканалу

Функції радіопристрою
та

Кожне натискання кнопок радіопристрою супроводжується
звуковим сигналом (окрім випадків натискання тангенти PTT).
Щоб вимкнути відтворення звукових сигналів, натисніть і
утримуйте кнопку увімкненого радіопристрою.
Щоб увімкнути відтворення звуків, вимкніть і знов увімкніть
радіопристрій, не натискаючи кнопку .

*68015000921*

Характеристики

Навігація по меню

Перш ніж приступити до експлуатації пристрою, прочитайте цей
посібник із використання повністю.

Натисніть і утримуйте кнопку MENU/
ввімкнути радіопристрій.

Щоб увімкнути відтворення звуків, вимкніть і знов увімкніть
радіопристрій, не натискаючи кнопку .

Відтворення цього сигналу означає закінчення передачі
повідомлення за допомогою кнопки PTT. Сигнал
відтворюватиметься через динамік радіопристрою, якщо сигнали
клавіатури не було деактивовано. Сигнал не відтворюватиметься
через динамік радіопристрою, якщо сигнали клавіатури було
деактивовано.
Щоб увімкнути чи вимкнути відтворення сигналу підтвердження
прийому, натисніть і утримуйте кнопку увімкненого
радіопристрою. Повторіть дії кроку з інструкціями щодо вимкнення
відтворення сигналу підтвердження прийому.

Канал

Част. МГц

Канал

Част. МГц

1

446,00625

5

446,05625

2

446,01875

6

446,06875

3

446,03125

7

446,08125

4

446,04375

8

446,09375

Інформація про гарантію
Розгляд претензій за гарантійними зобов'язаннями та гарантійне
обслуговування здійснюються уповноваженим дилером компанії
Motorola або компанією-продавцем радіопристроїв та
оригінальних аксесуарів Motorola.
За всіма питаннями гарантійного обслуговування слід звертатися
до уповноваженого дилера або компанії-продавця. Не слід
повертати придбані радіопристрої до компанії Motorola.
Із метою підтвердження права на гарантійне обслуговування
необхідно надати чек або інший документ, що підтверджує факт
придбання пристрою, із вказаною датою придбання. На
радіопристрої має бути чітко видний його серійний номер.
Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на вироби, тип і
серійний номер яких був змінений, видалений, стертий або став
нерозбірливим.

На що гарантія не розповсюджується
Дефекти або пошкодження, що виникли в результаті нецільового
використання даного виробу або недотримання інструкцій,
наведених у цьому посібнику користувача.
Дефекти або пошкодження, що виникли через неправильне
використання, у результаті нещасних випадків або недбалого
поводження.
Дефекти або пошкодження, що виникли в результаті
неправильного тестування, експлуатації, обслуговування,
налаштування, а також будь-яких змінень або модифікацій.
Поломка або пошкодження антени, за винятком тих випадків, коли
це безпосередньо пов'язано із дефектами матеріалів або
виробництва.
Вироби, які було розібрано або відремонтовано в такий спосіб,
який призвів до погіршення їхніх експлуатаційних характеристик
або завадив проведенню належної оцінки та випробувань
пристрою для підтвердження претензій за гарантійними
зобов'язаннями.
Дефекти або пошкодження через невідповідну відстань
використання.
Дефекти або пошкодження, спричинені потраплянням рідини або
вологи до пристрою.
Подряпини або пошкодження будь-яких пластикових поверхонь та
інших зовнішніх компонентів виробу, що виникли під час
нормальної експлуатації.
Вироби, які здавалися в оренду.
Періодичне обслуговування, ремонт або заміна компонентів у
зв'язку із нормальною експлуатацією та зношуванням.

Інформація щодо авторських прав
До складу представлених у даному посібнику продуктів компанії
Motorola можуть входити комп'ютерні програми, що зберігаються у
напівпровідниковій пам'яті або на інших носіях. Законодавством
США та інших країн передбачені певні виключні права компанії
Motorola на захищені авторським правом комп'ютерні програми,
включаючи, поміж іншого, виключне право на копіювання або
відтворення у будь-який спосіб захищених авторським правом
комп'ютерних програм. Зважаючи на це, забороняється у будьякий спосіб копіювати, відтворювати, змінювати, здійснювати
зворотне проектування або розповсюджувати будь-які захищені
авторськими правами комп'ютерні програми компанії Motorola, що
входять до складу описаних у цьому посібнику продуктів компанії
Motorola, без попередньої письмової згоди компанії Motorola.
Окрім того, придбання продукції компанії Motorola жодним чином
не є прямим або непрямим наданням будь-якої ліцензії на об'єкти
авторського права, патентів або заяв на отримання патентів
компанії Motorola, чи то на підставі позбавлення права
заперечування, чи то з інших причин, окрім звичайної невиключної
ліцензії на використання, яка за законом надається під час
продажу продукту.

Автоматична економія енергії
та

.

Налаштування сигналів (сигналів клавіатури)
Кожне натискання кнопок радіопристрою супроводжується
звуковим сигналом (окрім випадків натискання тангенти PTT).
Щоб вимкнути відтворення звукових сигналів, натисніть і
утримуйте кнопку увімкненого радіопристрою.

Для забезпечення оптимального ресурсу батареї за відсутності
радіообміну протягом 3 секунд радіопристрій переходить у режим
економії енергії. Однак, у цьому режимі радіопристрій може
приймати повідомлення
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