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Instalowanie akumulatora

Podłączanie anteny

Odblokowywanie radiotelefonu

Trzymanie radiotelefonu

Prawidłowe postępowanie z radiotelefonem

Akumulator należy instalować tylko w bezpiecznych warunkach.
Wyjmij akumulator z ochronnego opakowania z białego papieru.
Włóż akumulator do radiotelefonu w sposób przedstawiony na ilustracji.
Ostrożnie wsuń akumulator, aby zablokować go w odpowiednim położeniu.

Radiotelefon jest wyposażony w dwa mikrofony: górny mikrofon do obsługi 
połączeń dyspozytorskich lub prywatnych w trybie simpleksu oraz mikrofon 
dolny do obsługi połączeń telefonicznych w trybie dupleksu.
W przypadku niskiego poziomu audio trzymaj radiotelefon tak, jak zwykły telefon. 
Mów do dolnego mikrofonu. Słuchaj, korzystając ze słuchawki dousznej. Antena 
nie powinna znajdować się w odległości mniejszej niż 2,5 cm od głowy i ciała.

W przypadku wysokiego poziomu audio trzymaj radiotelefon w pozycji pionowej, 
tak aby mikrofon znajdował się w odległości 5–10 cm od ust. Mów do górnego 
mikrofonu. Słuchaj, korzystając z wewnętrznego głośnika radiotelefonu. Antena 
nie powinna znajdować się w odległości mniejszej niż 2,5 cm od głowy i ciała.

Antenę należy podłączać tylko w bezpiecznych warunkach. 
Przed podłączeniem anteny wyłącz radiotelefon.
Dopasuj dolną część anteny do podstawy mocowanej przy użyciu śruby 
w górnej części radiotelefonu .
Obróć antenę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do 
chwili, kiedy zostanie zablokowana w odpowiednim położeniu. Nie wolno 
wywierać nadmiernego nacisku.

Radiotelefon może być zablokowany podczas włączania zasilania. 
Aby odblokować radiotelefon po włączeniu zasilania, po wyświetleniu 
odpowiedniego monitu należy wprowadzić żądany kod przy użyciu programowej 
klawiatury numerycznej.
Początkowo skonfigurowany jest kod odblokowujący 0000. Usługodawca może 
jednak zmienić ten numer przed przekazaniem radiotelefonu użytkownikowi.

Nie zostawiaj radiotelefonu lub akumulatora w miejscach narażonych na działanie 
wysokiej temperatury (powyżej 60°C), na przykład za szybą samochodu w silnie 
nasłonecznionym miejscu.
Nie zanurzaj radiotelefonu w wodzie.
Aby wyczyścić radiotelefon, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki. 
Nie używaj tkanin suchych lub naładowanych elektrostatycznie.

Wskaźnik LED stanu

Wskaźnik

Zielony (włączony)

Zielony (miga)

Czerwony (miga)

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

Informacja o pojemności baterii

Informacje

Zielona ikona

Żółta ikona

Czerwona ikona

Kontur ikony

Komunikat Low battery 
(Niski poziom mocy akumulatora)

Opis

Naładowany 
(50%–100% pojemności)
Częściowo naładowany
(20%–50% pojemności)

Niski poziom naładowania
(10%–20% pojemności)

Bardzo niski poziom naładowania
(5%–10% pojemności)

Mniej niż 5% pojemności

Blokowanie/odblokowywanie przycisków
Aby odblokować lub zablokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, 
a następnie naciśnij lewy przycisk nawigacji.1
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Antena

Przycisk alarmowy

Głośnik

Programowalny przycisk boczny

Mikrofon górny

Kolorowy wyświetlacz

Przycisk Menu

Przycisk Wł.-Wył./Zakończ/Powrót

Przycisk Wyślij

Mikrofon dolny

Złącze boczne

Zatrzask akumulatora

Przycisk głośnika

Czterokierunkowy przycisk nawigacji

Przycisk uniwersalny

Wskaźnik LED

Przycisk PTT (push-to-talk)

Słuchawka douszna

Programowalne pokrętło
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When printed by Motorola

Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny Exit (Zakończ).
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Szczegółowe informacje na temat radiotelefonu
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Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Inicjowanie połączenia prywatnego w trybie simpleksuUżywanie menu radiotelefonu

Aby włączyć lub wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył.

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 Powrót.

Wybieranie trybu trunkingowego/łączności bezpośredniej

Inicjowanie połączenia grupowego w trybie TMO/DMO

Na ekranie głównym naciśnij Optns (Opcje) i wybierz opcję Trunked Mode 
(Tryb TMO) lub Direct Mode (Tryb DMO).

Na ekranie głównym wybierz numer przy użyciu programowej klawiatury numerycznej 
(naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk nawigacji). 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 Messages > New Message (Wiadomości > 
Nowa wiadomość). Wpisz wiadomość. Wybierz opcję Send (Wyślij). Wybierz odbiorcę 
wiadomości. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Send (Wyślij) lub naciśnij przycisk 
Wyślij.

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

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.

Inicjowanie alarmowego połączenia grupowego 
w trybie TMO/DMO
Włącz tryb TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy. Alarm 
alarmowy jest wysyłany 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. Jeżeli funkcja aktywnego mikrofonu jest włączona, poczekaj na 
wyświetlenie komunikatu „Emgcy Mic On” i zacznij mówić do mikrofonu bez 
naciskania przycisku PTT.

Ikona Opis

Odebrano nową wiadomość

Nowa wiadomość

Packet Data

GPS

WAP

Szyfrowanie całej komunikacji

Funkcja Man Down jest aktywna

Ikony

Alert funkcji Man Down

Usterka Man Down

Logowanie RUI

Transmisja danych pakietowych RUI

Wywoływanie

Skrzynka WAP

RMS

Ikona Opis

Usługa dostępna (TMO)

Usługa niedostępna (TMO)

Natężenie sygnału

Tryb bezpośredni (DMO)

Tryb bramki (DMO)

Tryb przekaźnika (DMO)

Tryb alarmowy

Przewijanie grup rozmównych

Poziom naładowania akumulatora

Dzwonki wyciszone 
(wszystkie/simpleks/dupleks)

Cicho

Głośno

Głośnik wyłączony

Skanowanie (TMO)
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