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Wkładanie akumulatora

Kontrolka stanu
Wskaźnik

Stan

Stan
akumulatora

Świeci na zielono

W użyciu

Całkowicie naładowany

Miga na zielono

Działa

90% naładowania

Świeci na czerwono
Miga na czerwono

Urządzenie wyłączone

Informacje o poziomie naładowania akumulatora
Informacja

Włóż górną część akumulatora do komory w pokazany sposób.
Zatrzaśnij akumulator, ostrożnie dociskając jego dolną część.

Nawiązywanie połączenia z siecią
Uszkodzony lub
Wchodzenie w tryb DMO
niewłaściwy akumulator

Świeci na pomarańczowo Tryb blokowania transmisji działa
Kanał jest zajęty w trybie DMO
Akumulator oczekuje
Przychodzące połączenie
Miga na pomarańczowo
na ładowanie
prywatne lub telefoniczne
Nie świeci

Sposób trzymania odbiornika radiowego

Szybkie ładowanie

Nie działa

Podłączanie anteny

Opis
W pełni naładowany (80% – 100% pojemności)
Średni (60% – 80% pojemności)
Niski (25% – 60% pojemności)
Bardzo niski (5% – 25% pojemności)
Poniżej 5% pojemności

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy
Aby odblokować/zablokować klawisze, naciśnij przycisk Menu, a następnie
przycisk nawigacyjny w lewo.

Pierwsze kroki

1 Gniazdo akcesoriów
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Przed podłączeniem anteny wyłącz radiotelefon.
Dopasuj dolną część anteny do gwintu w górnej części radiotelefonu.
Przymocuj ją, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie używaj
siły.

Radiotelefon posiada dwa mikrofony: mikrofon górny do
obsługi trybu simpleks/rozmów prywatnych i mikrofon dolny
do rozmów przypominających telefoniczne w trybie dupleks.
Przy niskim poziomie głośności (tryb dupleks) należy
trzymać radiotelefon w taki sposób jak zwykły telefon.
Należy mówić do mikrofonu dolnego. Należy słuchać przez
słuchawkę. Antenę należy trzymać w odległości co najmniej
2,5 cm od głowy i reszty ciała.

Przy wysokim poziomie głośności (tryb simpleks) należy
trzymać radiotelefon pionowo. Mikrofon górny powinien
znajdować się w odległości od 5 do 10 centymetrów od
ust. Należy mówić do mikrofonu górnego. Dźwięk
wydobywa się z głośnika wewnętrznego radiotelefonu.
Antenę należy trzymać w odległości co najmniej 2,5 cm
od głowy i reszty ciała.

Odblokowywanie radiotelefonu

Konserwacja radiotelefonu

Po włączeniu radiotelefon może być zablokowany. Aby odblokować
radiotelefon po włączeniu, wprowadź w oknie dialogowym kod, używając
przycisków nawigacyjnych.
Domyślny kod odblokowujący to 0000. Operator może zmienić ten kod przed
przekazaniem radiotelefonu użytkownikowi.

Nigdy nie należy zostawiać radiotelefonu lub akumulatora w skrajnej
temperaturze (powyżej 85°C), na przykład za szybą pod działaniem bardzo
gorących promieni słonecznych.
Nie wolno zanurzać radiotelefonu w wodzie.
Do czyszczenia radiotelefonu należy używać zwilżonej lub antystatycznej
szmatki. Nie używaj szmatki suchej lub naładowanej elektrostatycznie.

Ikony
Ikona

Motorola w Internecie

Opis funkcji i powiązane dokumenty są dostępne pod adresem:
https://emeaonline.motorola.com/

Informacje prawne dotyczące oprogramowania typu
Open Source

Ikony

Dostępne pod adresem: https://emeaonline.motorola.com/
także informacje o dysku DVD z oprogramowaniem CPS
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Włączanie/wyłączanie radiotelefonu
Opis

Ikona

Aby włączyć/wyłączyć radiotelefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk On/Off
(Wł./Wył).

Opis

Działa (TMO)

Migracja

Nie działa (TMO)

Niska głośność

Siła sygnału

Wysoka głośność

Tryb bezpośredni (DMO)

Słuchawka podłączona

Tryb alarmowy

Głośnik wyłączony

Skanowanie (TMO)

Odebrano nową wiadomość

Skanowanie priorytetowe (TMO)

Są nowe wiadomości

Poziom akumulatora

Włączone pakiety danych

Ładowanie akumulatora

Przesyłanie pakietów danych

Wszystkie dzwonki wyłączone

Duża moc fal radiowych

Dzwonek trybu simpleks wyłączony

Przyciski radiotelefonu zablokowane

Dzwonek trybu dupleks wyłączony

GPS

Korzystanie z menu radiotelefonu

Korzystanie z terminala

Odwiedź witrynę Motorola Solutions pod adresem:
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals
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Więcej informacji o radioodbiorniku

Aby wejść do menu, należy nacisnąć przycisk Menu.
Menu można przewijać, naciskając przyciski nawigacyjne w górę i w dół.
Aby wybrać element menu, należy nacisnąć przycisk Select (Wybierz) lub przycisk
nawigacyjny w prawo.
Aby wrócić do poprzedniego poziomu, należy nacisnąć przycisk Back (Wstecz) lub
przycisk nawigacyjny w lewo.
Aby opuścić ekran menu, należy nacisnąć przycisk Home (Ekran główny).

Wybór pracy w trybie trunkingu/trybie bezpośrednim
Będąc na ekranie głównym, naciśnij przycisk Optns (Opcje), aby wybrać tryb
trunkingu lub tryb bezpośredni.

Prowadzenie rozmowy grupowej TMO/DMO
Przejdź do trybu TMO lub DMO. Będąc na ekranie głównym, przejdź do wybranej
grupy. Naciśnij przycisk Select (Wybierz) (jeśli jest ustawiony). Naciśnij i
przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na dźwięk zezwolenia (jeśli jest ustawiony) i
zacznij mówić. Naciśnij przycisk PTT, aby słuchać.

Prowadzenie alarmowej rozmowy grupowej TMO/DMO
Przejdź do trybu TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Emergency
(Alarm). Komunikat alarmowy jest wysyłany automatycznie (jeśli jest ustawiony).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na dźwięk zezwolenia (jeśli jest
ustawiony) i zacznij mówić. Naciśnij przycisk PTT, aby słuchać.

Jeżeli korzystasz z funkcji Hot Mic, zaczekaj na wyświetlenie komunikatu Emgcy Mic
On (Mikrofon alarmowy jest włączony) i zacznij mówić bez naciskania przyciski PTT.
Aby opuścić tryb alarmowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk Exit (Wyjdź).

Prowadzenie rozmowy prywatnej w trybie simpleks
Będąc na ekranie głównym, wprowadź numer za pomocą programowej klawiatury
numerycznej (naciśnij i przytrzymaj ustawiony przycisk, domyślnie przycisk nawigacyjny
w prawo). Wybierz cyfry, używając pokrętła grup rozmówców. Naciśnij i zwolnij przycisk
PTT. Słychać dzwonek. Odbiorca połączenia odpowiada. Zaczekaj, aż odbiorca
połączenia skończy mówić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na dźwięk
zezwolenia (jeśli jest ustawiony) i zacznij mówić. Naciśnij przycisk PTT, aby słuchać.
Naciśnij przycisk końca, aby zakończyć połączenie.

Prowadzenie rozmowy prywatnej w trybie dupleks/trybie
telefonicznym/trybie połączenia PABX

Będąc na ekranie głównym, wprowadź numer za pomocą programowej klawiatury
numerycznej (naciśnij i przytrzymaj ustawiony przycisk, domyślnie przycisk nawigacyjny
w prawo). Wybierz cyfry, używając pokrętła grup rozmówców. Zmień typ połączenia,
naciskając przycisk Ctype (Typ połączenia). Naciśnij i zwolnij przycisk Send (Wyślij).
Słychać dzwonek. Odbiorca połączenia odpowiada. Naciśnij przycisk końca, aby
zakończyć połączenie.

Wysyłanie komunikatu o stanie
Wybierz grupę, a następnie naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno Messages
(Wiadomości) > Send Status (Wyślij stan). Wybierz stan i naciśnij przycisk Send
(Wyślij) lub przycisk PTT.

