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Pokrętło/przycisk Wł.

Kolorowy wyświetlacz

Przycisk Wł.-Wył./Zakończ/Powrót

Przycisk podświetlenia

Przycisk głośnika

Zewnętrzny przycisk alarmowy

Przycisk Wyślij

Czterokierunkowy przycisk nawigacji

Wskaźnik LED stanu

Mikrofon

Przycisk PTT (push-to-talk)

Port mikrofonu przenośnego

Przycisk alarmowyKlawiatura alfanumeryczna

Przycisk uniwersalny

Przycisk Menu

W
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Blokowanie/odblokowywanie przycisków

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, 
a następnie naciśnij przycisk *.

Odblokowywanie radiotelefonu

Radiotelefon może być zablokowany po włączeniu zasilania. Aby odblokować 
radiotelefon, wprowadź kod po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

Początkowo skonfigurowany jest kod odblokowujący 0000. Operator może 
jednak zmienić ten numer przed przekazaniem radiotelefonu użytkownikowi.

Przycisk alarmowy

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uaktywnić tryb alarmowy.

Po wyłączeniu radiotelefonu naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć 
radiotelefon w trybie alarmowym (jeżeli funkcja została skonfigurowana przez 
operatora).

Wskaźnik LED stanu

Wskaźnik

Zielony (włączony)

Zielony (miga)

Czerwony (włączony)

Czerwony (miga)

Pomarańczowy (włączony)

Pomarańczowy (miga)

Brak wskazań

Stan

Używany

Usługa dostępna

Usługa niedostępna

Podłączanie do sieci/aktywacja trybu DMO

Blokowanie nadawania włączone
Kanał zajęty w trybie DMO

Przychodzące połączenie prywatne 
lub telefoniczne

Wyłączony

Ekran główny

1

2 Obszar przycisku uniwersalnego

Obszar ikony stanu 3

4 Obszar wyświetlania

Ikona menu

Przyciski uniwersalne

Naciśnij przycisk uniwersalny, aby wybrać opcję widoczną na ekranie 
bezpośrednio obok niego.

Na ekranie głównym obok górnego przycisku uniwersalnego zostanie 
wyświetlona opcja Kontak. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do 
listy kontaktów.

Przycisk Menu

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić:

- Menu (gdy nie są wykonywane żadne operacje). Za pomocą menu można 
sterować ustawieniami radiotelefonu. Struktura menu jest hierarchiczna. 
Opcje menu zapewniają dostęp do kolejnych list opcji nazywanych podmenu.

- Menu kontekstowe (gdy ikona kontekstowa jest włączona), aby wyświetlić 
listę elementów dostępnych w bieżącym menu.

Pokrętło

Operator może zaprogramować pokrętło do następujących zastosowań:

1. Dwie funkcje - pokrętło jest używane zarówno do sterowania głośnością, jak 
i do przewijania list. Naciśnięcie pokrętła powoduje przełączenie trybu regulacji 
głośności i przewijania list (konfiguracja domyślna).

2. Przewijanie list - pokrętło jest używane do przewijania list (np. list grup 
rozmównych) lub elementów menu. W tym przypadku głośność można regulować 
tylko przy użyciu menu lub akcesoriów zewnętrznych (jeżeli są zainstalowane).

3. Sterowanie głośnością - pokrętło jest używane tylko do sterowania głośnością. 
Obrócenie pokrętła w prawo powoduje zwiększenie głośności. Naciśnij i przytrzymaj 
pokrętło, aby je zablokować. Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj 
pokrętło. Wyłączenie zasilania również powoduje odblokowanie pokrętła.

Prawidłowe postępowanie z radiotelefonem
Aby wyczyścić głowicę sterującą, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki.
Nie używaj tkanin suchych lub naładowanych elektrostatycznie.
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When printed by Motorola

Jeżeli funkcja aktywnego mikrofonu jest włączona, poczekaj na wyświetlenie komunikatu 
„Mik. ratunk. wł” i zacznij mówić do mikrofonu bez naciskania przycisku PTT.
Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny Wyjdź.
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Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie rozsądnych ilości w celach 
ułatwienia użytkowania produktów firmy Motorola jest dozwolone. Kopiowanie w innych 
celach, wprowadzanie zmian, dodawanie treści lub innego typu przetwarzanie niniejszego 
dokumentu jest zabronione. Za oryginał uznawany jest tylko niniejszy dokument zapisany 
w postaci elektronicznej. Duplikaty są uznawane za kopie. Motorola Solutions, Inc. ani jej 
jednostki zależne i podmioty stowarzyszone nie zapewniają poprawności tego rodzaju kopii.

Witryna Motorola Online
Podręcznik użytkownika omawiający funkcje oraz powiązana dokumentacja
Dostępne pod adresem: https://emeaonline.motorola.com/

Uwagi prawne dotyczące oprogramowania Open Source
są dostępne pod adresem: https://emeaonline.motorola.com/
oraz na płycie DVD Customer Programming Software (CPS)

Szczegółowe informacje na temat radiotelefonu
Witryna internetowa firmy Motorola jest dostępna pod adresem: 
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są zarejestrowane 
w  Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA  (US Patent & Trademark Office).
Wszelkie inne nazwy produktów i usług należą do odpowiednich właścicieli.
©2012 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Włączanie/wyłączanie radiotelefonu
Aby włączyć lub wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył.

Używanie menu radiotelefonu
Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk Menu.
Aby przewinąć menu, naciśnij górny lub dolny przycisk nawigacji.
Aby wybrać element menu, naciśnij przycisk Wybierz lub prawy przycisk nawigacji.
Aby przejść do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk Wstecz lub lewy przycisk 
nawigacji.
Aby opuścić element menu, naciśnij przycisk Wstecz.

Wybieranie trybu trunkingowego/łączności 
bezpośredniej
Na ekranie głównym naciśnij Opcje i wybierz opcję Tryb TMO lub Tryb DMO.

Inicjowanie połączenia prywatnego w trybie simpleksu
Wybierz numer na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk PTT. Zabrzmi sygnał 
dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Poczekaj aż do chwili, kiedy rozmówca 
przestanie mówić do mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał 
zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij 
mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT. Aby zakończyć połączenie, 
naciśnij przycisk Zakończ.

Inicjowanie połączenia prywatnego/telefonicznego/
wewnętrznego w trybie dupleksu
Wybierz numer na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk Wyślij. Zabrzmi sygnał 
dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Aby zakończyć połączenie, naciśnij 
przycisk Zakończ.

Wysyłanie nowej wiadomości
Naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Nowa wiadom. Wpisz 
wiadomość. Wybierz opcję Wyślij. Wybierz odbiorcę wiadomości. Aby wysłać 
wiadomość, wybierz opcję Wyślij lub naciśnij przycisk Wyślij.

Wysyłanie wiadomości dotyczącej stanu
Wybierz żądaną grupę, a następnie naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje 
Wiadomości > Wyślij status. Wybierz stan i naciśnij przycisk Wyślij lub PTT.

Inicjowanie połączenia grupowego w trybie TMO/DMO
Włącz tryb TMO lub DMO. Przejdź do żądanej grupy na ekranie głównym przy 
użyciu przycisku nawigacyjnego. Naciśnij przycisk Wybierz (jeśli został 
skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał 
zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie 
zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Wybieranie trybu bramki/przekaźnika
W trybie bramki radiotelefon obsługuje interfejs między trybami DMO i TMO.
W trybie przekaźnika radiotelefon wzmacnia pole zasięgu trybu DMO, ponownie 
przesyłając odebrane informacje.
Na ekranie głównym naciśnij Opcje i wybierz opcję Tryb Gateway lub Tryb 
przekaźnik.

Inicjowanie alarmowego połączenia grupowego w trybie 
TMO/DMO
Włącz tryb TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy. Wezwanie 
alarmowe jest wysyłane automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. 
Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został 
skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, 
zwolnij przycisk PTT.

Ikona Opis
Wszystkie tony wyłączone oraz wyciszone 

dzwonki dupleks i simpleks

Dzwonki wyciszone (simpleks/dupleks)

Sygnały dźwiękowe i świetlne

Odebrano nową wiadomość

Nowa wiadomość

Dane pakietowe

GPS

Ikony

WAP

Szyfrowanie całej komunikacji

Logowanie RUI

Transmisja danych pakietowych RUI

Wywoływanie

Skrzynka WAP

RMS

Ikona Opis

Usługa dostępna (TMO)

Usługa niedostępna (TMO)

Natężenie sygnału

Tryb bezpośredni (DMO)

Komunikacja w trybie bramki (DMO)

Komunikacja w trybie przekaźnika 
(DMO)

Tryb bramki

PTT do DMO/TMO w trybie bramki

Tryb przekaźnika

Tryb alarmowy

Przewijanie grup rozmównych

Głośnik włączony/wyłączony

Jedna/dwie głowice sterujące

Skanowanie (TMO)

Skrócony podręcznik

Trunking lokalny
Trunking lokalny pozwala na komunikowanie się za pomocą więcej niż jednego 
radiotelefonu z tej samej lokalizacji, w przypadku gdy zawodzi połączenie między 
lokalizacją a infrastrukturą. (Dostępność trybu zależy od ustawień operatora). Gdy 
radiotelefon połączy się z trunkingiem lokalnym, odtwarzany jest specjalny sygnał, 
wyświetlany jest komunikat, a wyświetlane ikony i przyciski uniwersalne zmieniają kolor 
na zielony.




