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Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje na temat bezpieczeństwa produktu
i działania fal radiowych dla radiotelefonów
przenośnych

PRZESTROGA:
Użytkowanie tego radiotelefonu jest
ograniczone wyłącznie do celów zawodowych.
Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy zapoznać się z podręcznikiem „Informacje na
temat bezpieczeństwa produktu i działania fal
radiowych dwukierunkowych radiotelefonów
przenośnych”, który zawiera instrukcje gwarantujące
bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące
energii o częstotliwości radiowej.
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Wersja oprogramowania
Wszystkie funkcje opisane w poniższych sekcjach są
obsługiwane przez oprogramowanie w wersji
R02.20.02.0000 lub nowszej.

Patrz Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i
wersji Codeplug na str. 212, aby określić oprogramowanie
radiotelefonu.

Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub
administratora.
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Prawa autorskie
Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym
dokumencie mogą obejmować autorskie programy
komputerowe firmy Motorola Solutions. Prawo w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie Motorola
Solutions pewne wyłączne prawa do programów
komputerowych chronionych prawem autorskim. Wszelkie
chronione prawem autorskim programy firmy Motorola
Solutions zawarte w produktach Motorola opisanych w tym
dokumencie nie mogą być kopiowane ani reprodukowane
w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy
Motorola Solutions.
© 2020 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być
powielana, przesyłana, przechowywana w systemie
wyszukiwania danych ani tłumaczona na żaden język lub
język komputerowy, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola
Solutions, Inc.

Ponadto zakup produktów firmy Motorola Solutions 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 Solutions.
Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od opłat
licencja, jaka zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji
sprzedaży produktu.

Zastrzeżenie
Należy pamiętać, że niektóre z funkcji, instalacje i
możliwości opisane w tym dokumencie mogą nie mieć
zastosowania do lub nie być licencjonowane do użytku z
określonym systemem, lub mogą być zależne od cech
określonej przewoźnej jednostki abonenckiej lub
konfiguracji niektórych parametrów. Aby uzyskać więcej
informacji, należy zwrócić się do osoby kontaktowej firmy
Motorola Solutions.

Znaki towarowe
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 należą do odpowiednich
właścicieli.
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Zwartość Open Source
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie typu Open
Source. Korzystanie z niego jest objęte licencją. Pełną
zawartość not prawnych dotyczących oprogramowania
Open Source oraz kwestii przypisania własności można
znaleźć na nośniku instalacyjnym produktu.

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) dotycząca
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE)

 Dyrektywa WEEE wymaga, aby produkty
sprzedawane do krajów Unii Europejskiej były oznaczone
etykietą z symbolem przekreślonego kosza, umieszczoną
na urządzeniu (lub, w niektórych przypadkach, na
opakowaniu).

Zgodnie z definicją dyrektywy WEEE etykieta z symbolem
przekreślonego kosza oznacza, że klienci i użytkownicy
końcowi w krajach UE nie mogą wyrzucać sprzętu ani
akcesoriów elektrycznych i elektronicznych wraz z
odpadami gospodarczymi.

Klienci i użytkownicy końcowi w krajach Unii Europejskiej
powinni uzyskać informacje na temat zbiórki odpadów w

danym państwie u miejscowego sprzedawcy urządzeń lub
w centrum serwisowym.
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Prawa autorskie do
oprogramowania
komputerowego
Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym
podręczniku mogą obejmować autorskie oprogramowanie
firmy Motorola Solutions umieszczone w pamięci
półprzewodnikowej lub na innych nośnikach. Prawo
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajów
chroni interes firmy Motorola Solutions w zakresie
wyłączności własności programów komputerowych, w tym
m.in. wyłącznego prawa do kopiowania lub reprodukcji w
dowolnej formie programów komputerowych objętych
prawami autorskimi. Zgodnie z powyższym, żaden program
komputerowy firmy Motorola Solutions objęty prawami
autorskimi, zawarty w urządzeniach firmy Motorola
Solutions opisywanych w niniejszym podręczniku, nie może
być skopiowany, powielony, poddany modyfikacji,
przetwarzaniu wstecznemu lub dystrybucji w jakiejkolwiek
formie bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy
Motorola Solutions. Ponadto zakup produktów firmy
Motorola Solutions 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
Solutions. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od
opłat licencja, jaka zgodnie z prawem jest
skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Technologia kodowania głosu AMBE+2™ wykorzystana w
tym produkcie jest chroniona przez prawa firmy Digital
Voice Systems Inc. dotyczące własności intelektualnej, z
prawami patentowymi i autorskimi oraz tajemnicą handlową
włącznie.

Technologia kodowania głosu jest licencjonowania
wyłącznie do użytku z tym wyposażeniem komunikacyjnym.
Zabronione jest dekompilowanie, inżynieria wsteczna lub
demontowanie kodu obiektowego albo konwertowanie go w
inny sposób do czytelnej formy przez użytkowników
korzystających z powyższej technologii.

U.S. Nr partii: 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390,
5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511,
5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 i 5,195,166.
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Konserwowanie
radiotelefonu
Ten punkt opisuje podstawowe środki ostrożności
dotyczące obsługi radiotelefonu.

Tabela 1: Specyfikacja IP

Specyfikacja IP Opis

IP67 Zapewnia odporność
radiotelefonu na
niekorzystne warunki
terenowe, takie jak
zanurzenie w wodzie.

PRZESTROGA:
Radiotelefonu nie wolno demontować. Może to
spowodować uszkodzenie uszczelek i utratę
szczelności urządzenia. Konserwację należy
przeprowadzać w serwisie, wyposażonym w sprzęt
do testowania i wymiany uszczelek radiotelefonu.

• Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy nim
potrząsnąć, aby osuszyć zamoczony głośnik i mikrofon.
Woda może obniżyć wydajność pracy urządzenia.

• Jeżeli akumulator radiotelefonu był narażony na
działanie wody, przed jego ponownym montażem
należy oczyścić i wysuszyć styki zarówno akumulatora,
jak i radiotelefonu. Pozostałości wody mogą
spowodować spięcie.

• Jeżeli radiotelefon został zanurzony w substancji
powodującej korozję (np.woda morska), należy
urządzenie oraz akumulator wymyć w słodkiej wodzie, a
następnie osuszyć.

• Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni radiotelefonu
należy stosować roztwór łagodnego płynu do mycia
naczyń i słodkiej wody (np. jedna łyżeczka detergentu
na 4 l wody).

• Nie przetykaj otworu wentylacyjnego umieszczonego na
obudowie radia poniżej styków akumulatora. Służy on
do wyrównania ciśnienia wewnątrz urządzenia. W
przeciwnym wypadku może dojść do utraty szczelności
radiotelefonu.

• Nie zaklejaj ani nie zasłaniaj w żaden sposób tego
otworu.

• Dbaj o to, aby do otworu nie dostały się żadne tłuste
substancje.

• Radiotelefon z właściwie zamontowaną anteną może
zostać zanurzony w wodzie do głębokości 1 metra, na
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maksymalnie 30 minut. Przekroczenie limitu czasu lub
niezamontowanie anteny może spowodować
uszkodzenie radiotelefonu.

• Podczas czyszczenia urządzenia nie korzystaj ze
sprężonych środków w aerozolu — w ten sposób
możesz przekroczyć dopuszczalne ciśnienie, a woda
dostanie się do środka.
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Introduction (Wprowadzenie)
Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje funkcje Twoich
radiotelefonów.

Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może
dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub
administratorem systemu, aby uzyskać następujące
informacje:

• Czy radiotelefon jest zaprogramowany z
uwzględnieniem ustawień wstępnych kanałów
konwencjonalnych?

• Które przyciski zostały zaprogramowane w celu
zapewnienia dostępu do innych funkcji?

• Jakie opcjonalne akcesoria mogą być zgodne z
wymaganiami użytkownika?

• Jakie są najlepsze praktyki wykorzystania radiotelefonu
w celu zapewnienia efektywnej komunikacji?

• Jakie procedury konserwacji pomagają przedłużyć
okres eksploatacji radiotelefonu?

Informacje dotyczące ikon
Ikony używane w niniejszej instrukcji oznaczają funkcje
obsługiwane w standardowym trybie analogowym lub
cyfrowym.

Oznacza funkcję obsługiwaną wyłącznie w
standardowym trybie analogowym.

Oznacza funkcję obsługiwaną wyłącznie w
standardowym trybie cyfrowym.

Obie ikony nie wyświetlają się dla funkcji dostępnych w
obu trybach standardowych – analogowym i cyfrowym.

Tryby konwencjonalny analogowy i
cyfrowy
Każdy kanał radiotelefonu można skonfigurować jako
konwencjonalny kanał analogowy lub cyfrowy.

1: Pokrętło wyboru kanałów
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Niektóre funkcje nie są dostępne podczas przełączania z
trybu cyfrowego na analogowy. Ikony dla funkcji cyfrowych
odzwierciedlają tę zmianę: będą widoczne w kolorze
szarym. Wyłączone funkcje są ukryte w menu.

Niektóre funkcje radiotelefonu są dostępne zarówno w
trybie analogowym, jak i cyfrowym. Niewielkie różnice w
działaniu poszczególnych funkcji nie wpływają na ogólne
parametry i wydajność urządzenia.

UWAGA:
Radiotelefon przełącza się również pomiędzy
trybem analogowym a cyfrowym podczas
wyszukiwania w dwóch trybach. Dodatkowe
informacje: Skanowanie na str. 294.

IP Site Connect
Funkcja pozwala na rozszerzenie łączności
konwencjonalnej poza zasięg jednej stacji, łącząc wiele z
nich w sieć protokołów internetowych (IP). Jest to
konwencjonalny tryb dla wielu stacji.

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w
zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowej stacji,
aby wysyłać lub odbierać połączenia/transmisję danych.
Odbywa się to automatycznie lub poprzez obsługę ręczną,
w zależności od ustawień.

W przypadku automatycznego wyszukiwania stacji
radiotelefon skanuje wszystkie dostępne stacje, gdy sygnał
z obecnej stacji jest słaby lub gdy radiotelefon nie wykrywa
żadnego sygnału z obecnej stacji. Następnie radiotelefon
synchronizuje się z przemiennikiem o najsilniejszej wartości
wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka
kolejnej dostępnej w zasięgu stacji z listy roamingowej
(choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie
się z nią łączy.

UWAGA:
Dla każdego kanału można włączyć albo
Skanowanie, albo Roaming – nigdy obie funkcje
jednocześnie.

Kanały, dla których włączono tę funkcję, można dodać do
wybranej listy roamingowej. Radiotelefon automatycznie
przeszukuje kanały na liście roamingowej, aby
zlokalizować najlepszą stację. Lista roamingowa obsługuje
maksymalnie 16 kanałów (łącznie z wybranym kanałem).

UWAGA:
Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać
ręcznie. Więcej informacji można uzyskać od
sprzedawcy.
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Capacity Plus — Pojedyncza stacja
Capacity Plus — Pojedyncza stacja to konfiguracja
trunkingowa systemu radiowego MOTOTRBO, która
korzysta z określonej puli kanałów do obsługi setek
użytkowników i nawet 254 grup. Funkcja ta pozwala na
skuteczne wykorzystywanie dostępnej liczby
zaprogramowanych kanałów w trybie przemiennika.

W przypadku naciśnięcia przycisku programowalnego do
obsługi funkcji niedostępnej w Capacity Plus — Pojedyncza
stacja zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.

Radiotelefon ma również funkcje dostępne w
konwencjonalnym trybie cyfrowym, IP Site Connect i
Capacity Plus — Pojedyncza stacja. Jednak niewielkie
różnice w działaniu poszczególnych funkcji nie wpływają na
ogólne parametry i wydajność urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji można
uzyskać u sprzedawcy lub administratora systemu.

Capacity Plus — Wiele stacji
Capacity Plus — Wiele stacji, to wielokanałowa
konfiguracja łączności trunkingowej z obsługą wielu stacji
systemu MOTOTRBO. Łączy w sobie najlepsze cechy
konfiguracji Capacity Plus i IP Site Connect.

System Capacity Plus — Wiele stacji pozwala na
rozszerzenie łączności trunkingowej poza zasięg jednej
stacji, łącząc się z różnymi dostępnymi stacjami
połączonymi za pomocą sieci IP. Daje ona również lepszą
przepustowość dzięki łącznemu wykorzystaniu dostępnych
zaprogramowanych kanałów, obsługiwanych przez każdą
dostępną stację.

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w
zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowej stacji,
aby wysyłać lub odbierać połączenia/transmisję danych.
Zależnie od skonfigurowanych ustawień radiotelefon jest
przełączany automatycznie lub ręcznie.

Po wybraniu automatycznej zmiany ustawień, gdy sygnał
aktualnie używanej stacji jest słaby lub nie można uzyskać
sygnału aktualnie używanej stacji, urządzenie skanuje
wszystkie dostępne stacje. Następnie synchronizuje się
ono z przemiennikiem o najsilniejszej wartości RSSI.

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka
kolejnej dostępnej w zasięgu sieci z listy roamingowej
(choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie
się z nią łączy.

Kanały z włączonym systemem Capacity Plus — Wiele
stacji można dodać do dowolnej listy roamingowej.
Radiotelefon przeszukuje te kanały w trakcie
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automatycznego roamingu, aby wyszukać najlepsze
miejsce.

UWAGA:
Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać
ręcznie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca
lub administrator systemu.

Podobnie jak w systemie Capacity Plus — Pojedyncza
stacja, ikony funkcji nie mających zastosowania w Capacity
Plus — Wiele stacji nie są dostępne w menu. W przypadku
naciśnięcia przycisku programowalnego do obsługi funkcji
niedostępnej w systemie Capacity Plus — Wiele stacji
zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.
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Wprowadzenie
Rozdział Wprowadzenie zawiera instrukcje przygotowania
radiotelefonu do użycia.

Ładowanie akumulatora
W celu uzyskania najlepszej wydajności radiotelefon jest
zasilany zatwierdzonym przez firmę Motorola Solutions
akumulatorem litowo-jonowym (Li-lon).

• Akumulator należy ładować wyłącznie w
bezpiecznym środowisku. Po naładowaniu
akumulatora należy odłożyć radiotelefon na co
najmniej 3 minuty.

• Aby uniknąć uszkodzeń i naruszenia warunków
gwarancji, należy ładować akumulator przy użyciu
ładowarki firmy Motorola Solutions dokładnie tak, jak
opisano w instrukcji obsługi ładowarki.

• Akumulator należy ładować wyłącznie w
bezpiecznym środowisku. Po naładowaniu
akumulatora należy odłożyć radiotelefon na co
najmniej 3 minuty.

• Jeśli podczas ładowania akumulator jest podłączony
do radiotelefonu, upewnij się, że radiotelefon został
wyłączony.

• Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, nowy
akumulator należy ładować od 14 do 16 godzin
przed pierwszym użyciem.

• Aby zapewnić optymalną żywotność i odpowiednie
parametry akumulatora, należy zawsze ładować
akumulator IMPRES za pomocą ładowarki IMPRES.

Akumulatory IMPRES ładowane wyłącznie za
pomocą ładowarek IMPRES otrzymują 6-miesięczne
przedłużenie gwarancji na pojemność ponad okres
gwarancji dla standardowych akumulatorów
Motorola Solutions Premium.

Montaż akumulatora
Postępuj zgodnie z procedurą, aby podłączyć baterię do
radiotelefonu.

Jeśli podłączony jest radiotelefon z akumulatorem innym
niż firmy Motorola Solutions, rozlegnie się dźwięk alertu,
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wyświetlacz pokaże komunikat Nieznany akumulator, a
ikona akumulatora będzie nieaktywna.

1 Ustaw akumulator zgodnie z prowadnicami na
tylnym panelu obudowy radiotelefonu.

2 Dociśnij akumulator zdecydowanie i przesuń do
góry, tak aby został zablokowany w odpowiednim

położeniu.

3 Przesuń zatrzask akumulatora do położenia
zablokowanego.

Podłączanie anteny
Wyłącz radiotelefon.

Wsuń antenę w złącze i obróć ją w prawo.

UWAGA:
Aby zapewnić najlepszą ochronę przed wodą
i kurzem, upewnij się, że antena jest
dokładnie zamocowana.

UWAGA:
Aby wyjąć antenę, należy obrócić ją w lewo.

PRZESTROGA:
Aby uniknąć uszkodzenia, wymień uszkodzoną
antenę wyłącznie na antenę MOTOTRBO.
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Instalacja zaczepu na pasek

1 Aby zamocować zaczep paska, ustaw szczeliny
zgodnie z tymi w akumulatorze i dociśnij aż
usłyszysz kliknięcie.

2 Aby zdjąć zaczep, odsuń klamrę paska od
akumulatora za pomocą klucza. Następnie przesuń
zatrzask w górę i odłącz od radiotelefonu.

Nakładanie osłony złącza
uniwersalnego
Złącze uniwersalne znajduje się na bocznym panelu
obudowy radiotelefonu po stronie anteny. Służy do
podłączania akcesoriów MOTOTRBO do radiotelefonu.

Gdy nie korzysta się ze złącza uniwersalnego, należy
nakładać osłonę złącza uniwersalnego lub osłonę
przeciwpyłową.

1 Umieść ścięty koniec pokrywy w szczelinach
powyżej złącza uniwersalnego.

2 Przyciśnij pokrywę przeciwpyłową w dół, aby
zamocować ją prawidłowo na złączu uniwersalnym.
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3 Zabezpiecz pokrywę złącza, obracając śrubę
skrzydełkową w prawo.

Włączanie radiotelefonu

Obróć pokrętło Wł./Wł./Regulacja głośności w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż
do kliknięcia.

W razie powodzenia sygnalizacja będzie następująca:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

UWAGA:
Jeśli funkcja dźwięków/alertów jest wyłączona,
sygnał uruchamiania nie zostanie wyemitowany.

• Zielona dioda LED świeci się.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat MOTOTRBO (TM),
a następnie powitalna wiadomość lub obraz.

• Uruchomi się ekran główny.

Jeśli wskaźnik LED jest wyłączony, ekran główny nie
zostanie podświetlony podczas uruchamiania.

UWAGA:
Podczas początkowego uruchomienia po
aktualizacji oprogramowania do wersji
R02.07.00.0000 lub nowszej, aktualizacja
oprogramowania sprzętowego GNSS zajmuje 20
sekund. Po aktualizacji radiotelefon zostanie
zresetowany i włączony. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego jest dostępna
wyłącznie dla modeli przenośnych z najnowszą
wersją konfiguracji programowej i sprzętowej.

Jeśli radiotelefon nie włącza się, sprawdź akumulator.
Upewnij się, że akumulator jest naładowany i prawidłowo
zainstalowany. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli
radiotelefon nadal się nie włącza.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność radiotelefonu, wykonaj
jedną z poniższych czynności:

• Aby zwiększyć głośność, obróć pokrętło sterujące
Włącz/Wyłącz/Regulacja głośności w prawo.

• Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętło
sterujące Włącz/Wyłącz/Regulacja głośności w
lewo.
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UWAGA:
W radiotelefonie można zaprogramować
minimalną głośność. Nie będzie można
wyciszyć urządzenia poniżej tej wartości.
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Elementy sterujące
radiotelefonu
Ten rozdział wyjaśnia działanie przycisków i funkcji
sterujących radiotelefonu. 1

2
3

4

5
6
7
8
9

19

10

18
17

16
15
14
13
12

11 

1 Pokrętło wyboru kanałów

2 Pokrętło włączania/wyłączania/regulacji głośności

3 Dioda LED

4 Przycisk boczny 11

1 Te przyciski są programowalne.
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5 Przycisk Push-to-Talk (PTT)

6 Przycisk boczny 21

7 Przycisk boczny 31

8 Przycisk przedni P11

9 Przycisk Menu/OK

10 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny

11 Klawiatura

12 Przycisk Cofnij/Ekran główny

13 Przycisk przedni P21

14 Ekran

15 Mikrofon

16 Głośnik

17 Uniwersalne złącze akcesoriów

18 Przycisk Wywołanie alarmowe1

19 Antena

Używanie 4-kierunkowego przycisku
nawigacji

4-kierunkowy przycisk nawigacji  służy do przewijania
opcji, zwiększania/zmniejszania wartości oraz do nawigacji
pionowej.

Kategoria Kierunek

 lub  lub 

Menu Nawigacja
pionowa

-

Listy Nawigacja
pionowa

-

Zobacz
szczegóły

Nawigacja
pionowa

Poprzednia/
następna
pozycja

4-kierunkowego przycisku nawigacji  można używać
jako numeru, aliasu lub edytora tekstu.
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Kategoria
edytora

Kierunek

 lub  lub 

Numer - Lewa strona:
Usuń ostatnią
cyfrę

Prawa strona: -

Alias - Przesuń kursor
o jeden znak w
lewo/prawo-

Edytor tekstu Przesuń kursor
w górę/dół

Przesuń kursor
o jeden znak w
prawo/lewo

Wartości
numeryczne

Zwiększ/
Zmniejsz

Przesuń kursor
o jeden znak w
prawo/lewo

Korzystanie z klawiatury
Korzystając z klawiatury alfanumerycznej (format 3 x 4), można uzyskać dostęp do funkcji radiotelefonu. W przypadku
wielu znaków konieczne jest wielokrotne naciśnięcie przycisków. W poniższej tabeli podano liczbę naciśnięć przycisku
konieczną do wpisania wymaganego znaku.

Kluc
z

Liczba naciśnięć przycisku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 . , ? ! @ & ' % — : * #
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Kluc
z

Liczba naciśnięć przycisku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C 2

D E F 3

G H I 4

J K L 5
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Kluc
z

Liczba naciśnięć przycisku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M N O 6

P Q R S (Nr
ref.:
S)

7

T U V 8

W X Z Z 9
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Kluc
z

Liczba naciśnięć przycisku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 UWAGA:
Wciśnięcie powoduje wpisanie symbolu „0”, a przytrzymanie uaktywni funkcję CAPS
LOCK (wpisywanie dużych liter). Kolejne długie naciśnięcie powoduje dezaktywację
funkcji CAPS.

* lub
del

UWAGA:
Wciśnięcie podczas wpisywania tekstu powoduje usunięcie znaku. Naciśnięcie podczas
wpisywania cyfr powoduje wpisanie znaku „*”.

# lub
spacj
a

UWAGA:
Wciśnięcie podczas wpisywania tekstu spowoduje wstawienie spacji. Naciśnięcie podczas
wprowadzania cyfr powoduje umieszczenie symbolu „#”. Długie naciśnięcie powoduje
zmianę metody wprowadzania tekstu.

UWAGA:
W języku arabskim tekst jest wpisywany od prawej strony do lewej.
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Capacity Max
Capacity Max to system radiotelefonów trunkingowych
oparty na kanałach sterowania MOTOTRBO.

Cyfrowe radiotelefony MOTOTRBO są sprzedawane przez
Motorola Solutions przede wszystkim dla użytkowników
biznesowych i przemysłu. MOTOTRBO wykorzystuje
standard Digital Mobile Radio (DMR) Europejskiego
Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), czyli
dwuslotowy wielodostęp z podziałem czasowym (TDMA),
do jednoczesnego przesyłania głosu i danych w kanale
12,5 kHz (odpowiednik 6,25 kHz).

Przycisk Push-to-Talk
Przycisk Push-to-Talk (PTT) służy dwóm podstawowym
celom.

• Po nawiązaniu połączenia przycisk PTT umożliwia
nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w
danym połączeniu. Mikrofon jest włączany po
naciśnięciu przycisku PTT.

• Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk PTT
umożliwia zainicjowanie nowego połączenia.

Naciśnij dłużej przycisk PTT, aby rozmawiać. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.

Jeśli została włączona opcja Sygnał zezwolenia na
rozmowę, przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na
zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Programowalne przyciski
W zależności od długości naciśnięcia przycisku,
sprzedawca może zaprogramować przyciski jako skróty do
funkcji radiotelefonu.

Krótkie naciśnięcie
Szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany
czas.

UWAGA:
Więcej informacji na temat zaprogramowanego
czasu naciśnięcia przycisku alarmowego: Tryb
alarmowy na str. 317.
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Konfigurowalne funkcje
radiotelefonu
Sprzedawca lub administrator systemu może przypisać do
programowalnych przycisków następujące funkcje
radiotelefonu.

Profile dźwięku
Pozwala wybrać odpowiedni profil audio.

Przekierowanie dźwięku
Pozwala przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy
głośnikiem radiotelefonu a głośnikami zewnętrznymi.

Przełączanie audio
Przełącza routing audio pomiędzy wewnętrznym
głośnikiem radiotelefonu a podłączonym głośnikiem
zewnętrznym.

Kontakty
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.

Alert połączenia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów,
umożliwiając wybranie kontaktu, do którego ma zostać
wysłany alert o połączeniu.

Dziennik połączeń
Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.

Tryb awaryjny
W zależności od zaprogramowanej konfiguracji
powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu
awaryjnego.

Inteligentny dźwięk
Włącza lub wyłącza inteligentny dźwięk.

Wybieranie ręczne
Inicjuje połączenie indywidualne przez wprowadzenie
dowolnego ID użytkownika.

Ręczny roaming miejsca
Włącza ręczne wyszukiwanie stacji.

AGC mikrofonu
Włącza i wyłącza automatyczne wzmocnienie
wewnętrznego mikrofonu (AGC).

Powiadomienia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy powiadomień.

Szybki dostęp
Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane
połączenie z rozgłaszaniem, indywidualne, telefoniczne
lub grupowe, alert połączenia lub szybką wiadomość
tekstową.

Funkcja płytki opcji
Włączenie lub wyłączenie funkcji płytki opcji dla
kanałów uaktywnianych płytką opcji.
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Telefon
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów
telefonu.

Prywatne
Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.

Alias oraz ID radiotelefonu
Wyświetla alias oraz identyfikator radiotelefonu.

Zdalny nasłuch
Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez
sygnalizowania.

Resetowanie kanału głównego
Ustawia nowy kanał główny.

Wyciszanie przypomnienia kanału głównego
Wycisza przypomnienia kanału głównego.

Informacje o stacji
Wyświetla nazwę i ID bieżącej stacji w systemie
Capacity Max.

Odtwarzanie wiadomości głosowych powiadomień
obszarowych dla bieżącej stacji, gdy opcja
Odczytywanie powiadomień jest włączona.

Blokada stacji
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać
tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon
będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Stan
Pozwala wybrać menu listy stanu.

Kontrola telemetrii
Kontroluje końcówkę wyjściową radiotelefonu lokalnego
lub zdalnego.

Wiadomość tekstowa
Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.

Wybieranie poziomu priorytetu wezwania
Umożliwia przełączenie poziomu priorytetu połączeń na
wysoki lub normalny.

Wzmocnienie głoski „r”
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
wzmocnienia głoski „r”.

Zapowiedź głosowa wł./wył.
Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.

Wybór obszaru
Umożliwia wybór strefy z listy.
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Konfigurowalne ustawienia/
narzędzia
Poniższe funkcje i ustawienia radiotelefonu można
przypisać do przycisków programowalnych.

Tony/Alerty
Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i
alerty.

Podświetlenie
Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

Jasność podświetlenia
Służy do regulacji poziomu jasności.

Tryb wyświetlania
Włącza i wyłącza tryb dzienny/nocny wyświetlacza.

Blokada klawiatury
Włącza lub wyłącza blokadę klawiatury.

Poziom mocy
Przełącza między wysokim i niskim poziomem mocy
nadawania.

Dostęp do
zaprogramowanych funkcji
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do
zaprogramowanych funkcji.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk. Przejdź do 
krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby wejść do funkcji menu, a

następnie naciśnij  , aby wybrać funkcję lub
wejść do dodatkowego menu.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  , aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
ponowne wyświetlenie ekranu głównego.
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Radiotelefon automatycznie ukrywa menu po
zdefiniowanym okresie braku aktywności i ponownie
wyświetla ekran główny.

Wskaźniki statusu
Ten rozdział opisuje ikony, wskaźniki stanu oraz sygnały
dźwiękowe radiotelefonu.

Ikony
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) radiotelefonu -
rozdzielczość 132 x 90 pikseli, 256 kolorów - pokazuje stan
radiotelefonu, tekst oraz menu. Na wyświetlaczu
radiotelefonu pojawiają się następujące ikony.

Tabela 2: Ikony na wyświetlaczu
Poniższe ikony pojawiają się na pasku stanu, który widnieje
w górnej części wyświetlacza radiotelefonu. Ikony są
położone po lewej stronie i uporządkowane według
kolejności występowania lub użycia. Ikony są także
określone dla danego kanału.

Battery (Akumulator)
Liczba wyświetlanych pasków (0–4)
oznacza poziom naładowania
akumulatora. Ikona miga, gdy
akumulator jest słaby.

DGNA
Radiotelefon jest w grupie rozmównej
DGNA.

Alarm
Radiotelefon jest przełączony do trybu
awaryjnego.

GNSS dostępny
Funkcja GNSS jest włączona. Ikona
świeci się, gdy dostępne jest
położenie ustalone.

GNSS niedostępny
Funkcja GNSS jest włączona, ale
dane z satelity nie są odbierane.

Duże ilości danych
Radiotelefon odbiera duże ilości
danych i kanał jest zajęty.
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Tryb wyciszony
Tryb wyciszenia jest włączony, a
głośnik wyciszony.

Zdarzenia
Na liście powiadomień znajduje się co
najmniej jedno przeoczone zdarzenie.

Płytka opcjonalna
Płytka opcji jest włączona. (Płytka
opcji tylko w zgodnych modelach)

Niedziałająca płytka opcji
Płytka opcji jest wyłączona.

Czas opóźnienia programowania
bezprzewodowego

Wskazuje czas pozostały do
automatycznego zrestartowania
radiotelefonu.

 lub 
Poziom mocy

Radiotelefon jest ustawiony na niski
lub wysoki poziom mocy.

Priorytet 1
Wskazuje grupę konwersacyjną o
priorytecie 1.

Priorytet 2
Wskazuje grupę konwersacyjną o
priorytecie 2.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału
(RSSI)

Liczba wyświetlanych pasków
oznacza natężenie sygnału
radiowego. Cztery paski oznaczają
najsilniejszy sygnał. Ta ikona jest
wyświetlana tylko podczas odbierania
sygnału.

Zawieszenie odpowiedzi
Zawieszenie odpowiedzi jest
włączone.

Tylko dzwonek
Tryb dzwonienia jest włączony.

Organ bezpieczeństwa
Funkcja prywatności jest włączona.
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Wspólna częstotliwość
Sygnalizuje, że telefon jest trwale
przyłączony do wspólnego kanału
sterującego.

Tryb cichy
Włączono tryb cichy.

Roaming
Funkcja szukania sieci jest włączona.

Stan
Wskazuje nowy status wiadomości.

Dźwięki wyłączone
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.

Odbezpieczono
Funkcja prywatności jest wyłączona.

Tabela 3: Zaawansowane ikony menu
Poniższe ikony znajdują się na wyświetlaczu obok pozycji
menu i oferują możliwość wyboru jednej z dwóch opcji lub
wskazują, że istnieje podmenu zawierające dwie opcje.

Pole wyboru (zaznaczone)
Oznacza, że opcja została wybrana.

Pole wyboru (puste)
Oznacza, że opcja nie została
wybrana.

Pole wypełnione na czarno
Oznacza opcję wybraną dla pozycji
menu zawierającej podmenu.

Tabela 4: Symbole połączenia
Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu
podczas połączenia. Te ikony pojawiają się w Liście
kontaktów i oznaczają typ aliasu lub ID.

Wysoki prior. poł.
Sygnalizuje, że włączony jest wysoki
poziom priorytetu połączenia

Połączenie DGNA
Oznacza trwające połączenie DGNA.
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Połączenie grupowe/ogólne
Oznacza aktywne połączenie grupowe
lub ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias
(nazwę) lub identyfikator (numer)
grupy.

Połączenie telefoniczne jako
połączenie grupowe/ogólne

Informuje, że trwa połączenie
telefoniczne jako połączenie grupowe/
ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias
(nazwę) lub identyfikator (numer)
grupy.

Połączenie telefoniczne jako
połączenie prywatne

Informuje, że trwa połączenie
telefoniczne jako połączenie
prywatne.

Wskazuje na liście kontaktów alias
telefonu (nazwę) lub identyfikator
(numer).

Połączenie prywatne
Oznacza aktywne połączenie
prywatne. Na liście kontaktów
oznacza alias (nazwisko) lub
identyfikator (numer) abonenta.

Tabela 5: Ikony kodów zadań
Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu
w folderze kodów zadań.

Wszystkie zadania
Wyświetla listę wszystkich zadań.

Nowe zadania
Wyświetla nowe zadania.

W toku
Zadania są transmitowane. Ta ikona
jest widoczna przed podaniem
informacji, że kodow zadań nie udało
się wysłać lub zostały wysłane
pomyślnie.
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Nie można wysłać
Nie można wysłać zadań.

Wysłana pomyślnie
Zadania zostały pomyślnie wysłane.

Priorytet 1
Wskazuje poziom priorytetu 1 dla
zadań.

Priorytet 2
Wskazuje poziom priorytetu 2 dla
zadań.

Priorytet 3
Wskazuje poziom priorytetu 3 dla
zadań.

Tabela 6: Miniikony powiadomienia
Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu
po podjęciu działania wykonania czynności.

Nieskuteczna transmisja (Negatywny)
Czynność zakończona
niepowodzeniem.

Skuteczna transmisja (Pozytywny)
Czynność zakończona powodzeniem.

Nadawanie w toku (Przejściowy)
Nadawanie. Ta ikona jest widoczna
przed podaniem informacji czy
transmisja była skuteczna, czy nie.

Tabela 7: Ikony wysłanych pozycji
W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w
folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące
ikony.

 lub
W toku

Wiadomość tekstowa do aliasu lub
identyfikatora abonenta oczekuje na
wysłanie, po czym następuje
oczekiwanie na potwierdzenie.
Wiadomość tekstowa do aliasu lub
identyfikatora grupy oczekuje na
wysłanie.

polski

52  



 lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa
– przeczytano

Wiadomość została przeczytana.

 lub
Wiadomość pojedyncza lub grupowa
– nie przeczytano

Wiadomość nie została przeczytana.

 lub
Nie można wysłać

Wiadomość tekstowa nie może
zostać wysłana.

 lub

Wysłana pomyślnie
Wiadomość została wysłana.

Dioda LED
Dioda LED pokazuje stan operacyjny radiotelefonu.

Migające światło czerwone
Auto-test podczas uruchamiania nie powiódł się.

Radiotelefon odbiera transmisję alarmową.

Radiotelefon nadaje przy niskim poziomie naładowania
akumulatora.

Radiotelefon znalazł się poza zasięgiem ARTS, jeśli
skonfigurowano.

Tryb wyciszenia jest włączony.

Zielone światło ciągłe
Radiotelefon jest w trakcie uruchamiania.

Radiotelefon nadaje.

Radiotelefon wysyła alert połączenia lub transmisję
alarmową.

Migające światło zielone
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane.

Radiotelefon odbiera transmisję programowania
bezprzewodowego.

Radiotelefon wykrywa aktywność programowania
bezprzewodowego.
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UWAGA:
Aktywność ta może oddziaływać lub może nie
oddziaływać na zaprogramowany kanał
radiotelefonu ze względu na charakter protokołu
cyfrowego.

Podwójne miganie zielonego światła
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Migające światło żółte
Radiotelefon musi odpowiedzieć na alert połączenia.

Podwójnie migające światło żółte
Roaming automatyczny jest włączony.

Radiotelefon szuka nowej sieci.

Radiotelefon musi odpowiedzieć na grupowy alert
połączenia.

Radiotelefon jest zablokowany.

Dźwięki
Poniżej przedstawiono sygnały, które wybrzmiewają w
głośniku radiotelefonu.

Wysoki sygnał

Niski sygnał

Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie
stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na
odbierane dane.

Sygnał ciągły
Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.

Dźwięk okresowy
Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji
radiotelefonu. Dźwięk jest włączany, przerywany i
powtarzany automatycznie.

Sygnał powtarzany
Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy
zostanie przerwany przez użytkownika.
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Sygnał jednorazowy
Emitowany jednokrotnie przez krótki czas
skonfigurawany przez radiotelefon.

Sygnały wskaźnikowe
Sygnały dźwiękowe wskazują status radiotelefonu po
działaniu zmierzającym do wykonania konkretnego
zadania.

Dźwięk informacyjny

Dźwięk ostrzegawczy

Rejestracja
Istnieje wiele komunikatów związanych z rejestracją, które
użytkownik radiotelefonu może otrzymać.

Rejestrowanie
Zazwyczaj zgłoszenie rejestracji jest wysyłane do systemu
w trakcie włączania zasilania, zmiany grupy rozmówców
lub podczas działania roamingu. Jeśli rejestracja

radiotelefonu w stacji się nie powiedzie, urządzenie
automatycznie spróbuje przełączyć się na inną stację.
Radiotelefon tymczasowo usuwa stację, w której próbował
się zarejestrować z listy roamingu.

Wskazanie oznacza, że radiotelefon jest zajęty
wyszukiwaniem stacji w trybie roamingu, lub że znalazł
stację, ale oczekuje na odpowiedź na zgłoszenie
rejestracji.

Po wyświetleniu na ekranie radiotelefonu komunikatu
Rejestrowanie urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a
żółta dioda LED mignie dwukrotnie, sygnalizując
wyszukiwanie stacji.

Jeśli komunikaty się utrzymują, użytkownik powinien
zmienić lokalizację lub, jeśli jest to dozwolone, wybrać inną
stację przy pomocy ręcznego skanowania kanałów.

Poza zasięgiem
Radiotelefon jest uznawany za znajdujący się poza
zasięgiem, gdy nie jest w stanie wykryć sygnału z systemu
lub z bieżącej stacji. Zazwyczaj wskazanie to oznacza, że
urządzenie znajduje się poza geograficznym zasięgiem
częstotliwości radiowej (RF) sygnału wychodzącego.
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Gdy komunikat Poza zasięgiem jest wyświetlany na
ekranie radiotelefonu, urządzenie emituje dźwięk
powtarzający się, a czerwona dioda LED zaczyna migać.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem
systemu, jeśli radiotelefon w dalszym ciągu pokazuje
komunikaty wskazujące, że jest poza zasięgiem, jeśli
znajduje się on na obszarze z dobrym zasięgiem
częstotliwości radiowej.

Powiązanie grupy rozmówców nie powiodło
się
Radiotelefon podejmuje próbę powiązania się z grupą
rozmówców określonych w kanałach lub za pomocą
ujednoliconego położenia pokrętła (UKP) podczas
rejestracji.

Radiotelefon, któremu nie uda się powiązać z grupą
rozmówców, nie może nawiązywać ani odbierać połączeń z
tą grupą rozmówców.

Gdy radiotelefon nie zostanie powiązany z grupą
rozmówców, na ekranie głównym pojawia się komunikat
Alias UKP na podświetlonym tle.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem
systemu, jeśli radiotelefon otrzymuje komunikaty o

niepowodzeniu przy próbach powiązania z grupą
rozmówców.

Odmowa rejestr.
Wskaźniki odmowy rejestracji są otrzymywane w
przypadku braku akceptacji rejestracji w systemie.

Radiotelefon nie podaje użytkownikowi konkretnego
powodu odmowy rejestracji. Zazwyczaj odmowa rejestracji
następuje, gdy operator systemu wyłączył dostęp
radiotelefonu do systemu.

Gdy nastąpi odmowa rejestracji radiotelefonu, na ekranie
urządzenia pojawi się komunikat Odmowa rejestracji, a
żółta dioda LED mignie dwukrotnie, sygnalizując
wyszukiwanie stacji.

Wybór strefy i kanału
Ten rozdział wyjaśnia, jak wybrać strefę lub kanał.

Radiotelefon można zaprogramować do obsługi
maksymalnie 250 stref Capacity Max, przy maksymalnej
liczbie 160 kanałów na strefę. Każda strefa Capacity Max
zawiera maksymalnie 16 pozycji możliwych do
przypisania.Każda strefa Capacity Max zawiera
maksymalnie 16 pozycji możliwych do przypisania.
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Wybieranie stref
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać określoną
strefę.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk wyboru
strefy. Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Strefy. Naciśnij

 , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  i obecną strefę.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej strefy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny
komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie
wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybieranie stref przy pomocy
Wyszukiwania aliasów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać wymaganą
strefę przy pomocy wyszukiwania aliasów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Strefy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje i obecną strefę.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
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pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5
Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny
komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie
wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybór rodzaju połączenia
Skorzystaj z pokrętła kanałów, aby wybrać typ połączenia.
Dostępne opcje: połączenie grupowe, połączenie z
rozgłaszaniem, połączenie ogólne oraz połączenie
indywidualne, w zależności od zaprogramowanych
ustawień radiotelefonu. Jeśli ustaw pokrętło wyboru kanału
na inną pozycję (która ma przypisany rodzaj połączenia).
Powoduje to, że radiotelefon ponownie rejestruje się w
systemie Capacity Max. Radiotelefon zostanie
zarejestrowany przy użyciu identyfikatora grupy

rozmówców, który zaprogramowano dla nowej pozycji
pokrętła wyboru kanałów wyznaczającej typ połączenia.

Radiotelefon nie działa po wybraniu niezaprogramowanego
kanału, dlatego należy wybrać zaprogramowany kanał przy
użyciu pokrętła wyboru kanałów.

Po wyświetleniu żądanej strefy (jeśli w radiotelefonie
jest wiele stref) pokrętło wyboru kanału wybierz typ
połączenia.

Wybieranie stacji
Stacja zapewnia zasięg w określonym obszarze. W sieci z
wieloma stacjami radiotelefon w systemie Capacity Max
automatycznie będzie wyszukiwać nową stację, jeśli
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poziom sygnału aktualnej stacji spadnie do
nieakceptowanego poziomu.

System Capacity Max może obsługiwać do 250 stacji.

Żądanie roamingu
Żądanie roamingu to informacja, że radiotelefon szuka
innej stacji, nawet jeśli poziom sygnału z bieżącej stacji jest
akceptowalny.

Jeśli brak dostępnych stacji:

• na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się informacja
Wyszukiwanie i przeszukiwanie stacji uwzględnionych
na liście będzie kontynuowane.

• Radiotelefon powróci do poprzedniej stacji, jeśli
wcześniejsza stacja nadal będzie niedostępna.

UWAGA:
Jest to funkcja zaprogramowana przez sprzedawcę.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Ręczny roaming
miejsca.

Usłyszysz sygnał oznaczający, że radiotelefon został
przełączony do nowej stacji. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat ID stacji <Numer stacji>.

Blokada stacji wł./wył.
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko
bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie
dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Blok miej.
Jeśli funkcja Blokada stacji jest włączona:

• Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że
radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji.

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz.
Zablok.

Jeśli funkcja Blokada stacji jest wyłączona:

• Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że
radiotelefon został odblokowany.

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz.
Odblok.
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Ograniczenie stacji
Administrator systemu radiotelefonicznego Capacity Max
może określić, z których stacji sieciowych może korzystać
radiotelefon.

Zmiana listy dozwolonych i niedozwolonych stacji nie
wymaga ponownego programowania radiotelefonu. Jeśli
radiotelefon spróbuje zarejestrować się w niedozwolonej
stacji, otrzyma informację na ten temat. Następnie
radiotelefon wyszuka inną stację sieciową.

Gdy występują ograniczenia dotyczące stacji, radiotelefon
wyświetla komunikat Odmowa rejestr., a żółta dioda LED
miga dwukrotnie, sygnalizując wyszukiwanie stacji.

Trunking stacji
Trunking stacji jest dostępny tylko w systemie Capacity
Max. Stacja musi być w stanie komunikować się z
kontrolerem trunkingu, aby rozwiązanie mogło być
uznawane za System trunkingowy.

Jeśli stacja nie może komunikować się z kontrolerem w
systemie, radiotelefon przejdzie w tryb Trunkingu stacji. W
trybie Trunkingu stacji radiotelefon okresowo sygnalizuje
użytkownikowi dźwiękiem i wizualnie informację o
ograniczonej funkcjonalności.

Gdy radiotelefon pracuje w trybie Trunkingu stacji,
wyświetlany jest komunikat Trunking stacji i emitowany
jest dźwięk powtarzający się.

Radiotelefony w trybie Trunkingu stacji są nadal w stanie
wykonywać połączenia grupowe i prywatne oraz wysyłać
wiadomości tekstowe do innych radiotelefonów w obrębie
tej samej stacji. Konsole głosowe, rejestratory zapisu,
bramki telefoniczne i aplikacje danych nie są w stanie
komunikować się z radiotelefonami w obrębie stacji.

Po przejściu w tryb Trunkingu stacji radiotelefon, który
wykonuje połączenia z innymi stacjami, będzie w stanie
komunikować się wyłącznie z innymi radiotelefonami w
obrębie tej samej stacji. Komunikacja z i do pozostałych
stacji zostanie utracona.

UWAGA:
Jeśli istnieje wiele stacji, które obsługują bieżącą
lokalizację radiotelefonu, i jedna z nich wejdzie w
tryb Trunkingu stacji, radiotelefon będzie
nawiązywać połączenie w roamingu z inną stacją,
która znajduje się w jego zasięgu.

Połączenia
Ten rozdział opisuje, w jaki sposób odbierać, wykonywać,
przerywać i odpowiadać na połączenia.
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Po wybraniu kanału możesz wybrać alias albo ID abonenta
lub grupy przy pomocy jednej z poniższych funkcji:
Wyszukiwanie aliasu

Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy
mikrofonu z klawiaturą.

Lista kontaktów
Ta metoda pozwala na bezpośredni dostęp do Listy
kontaktów.

Wybieranie ręczne (za pomocą Kontaktów)
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań
indywidualnych i telefonicznych przy pomocy mikrofonu
z klawiaturą.

Zaprogramowane klawisze numeryczne
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy
mikrofonu z klawiaturą.

UWAGA:
Do przycisku numerycznego można przypisać
tylko jeden alias lub ID, ale z jednym aliasem lub
ID może być skojarzonych kilka przycisków
numerycznych. Wszystkie klawisze na
mikrofonie z klawiaturą mogą zostać przypisane.
Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów
do programowalnych przycisków numerycznych
na str. 299.

Zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

Do przycisku Szybkiego dostępu można przypisać
jedno ID przy pomocy krótkiego lub długiego
naciśnięcia programowalnego przycisku. W
radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków
Szybkiego dostępu.

Przycisk programowalny
Ta metoda jest używana tylko w przypadku połączeń
telefonicznych .
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Połączenia grupowe
Radiotelefon musi być skonfigurowany jako część grupy,
aby otrzymywać lub wykonywać połączenia od/do
użytkowników grupy.

Inicjowanie połączeń grupowych
Aby zainicjować połączenie z grupą użytkowników,
radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej
grupy.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID. Patrz Wybór rodzaju połączenia na str. 58.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Pierwsza linia tekstu
pokazuje ikoną Połączenia grupowego oraz alias.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenia grupowego oraz alias lub ID, jak
również alias lub ID radiotelefonu nadającego.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie grupowe.
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Inicjowanie połączeń grupowych przy
pomocy Listy kontaktów

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.
W pierwszym wierszu znajduje się alias lub
identyfikator abonenta. W drugim zobaczysz napis
Połączenie grupowe wraz z ikoną połączenia
grupowego.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenie grupowe oraz alias lub
identyfikator, a następnie alias lub identyfikator
radiotelefonu nadającego.

7 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu
zobaczysz komunikat Połączenie zakończone.
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Inicjowanie połączeń grupowych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
grupowe przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
numerycznego przypisanego do aliasu lub ID
podczas przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. W prawym górnym
rogu wyświetlacza pojawia się ikona Połączenia
grupowego. Pierwsza inia tekstu pokazuje alias
rozmówcy.Druga linia tekstu wyświetla status dla
Połączenia grupowego.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje alias
docelowego radiotelefonu.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.Radiotelefon
powróci do ekranu, który był wyświetlany przed
zainicjowaniem połączenia.
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Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie grupowe.

Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Inicjowanie połączeń grupowych przy
pomocy Wyszukiwania aliasów 
Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub
wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego
aliasu abonenta. Ta funkcja jest dostępna tylko po
wyświetleniu listy kontaktów.Jeżeli radiotelefon docelowy
jest niedostępny, usłyszysz krótki sygnał i na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Odbiorca niedostępny.
Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed
zainicjowaniem testu radiowego.

UWAGA:

Naciśnij przycisk  lub  , aby zakończyć
wyszukiwanie aliasu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się identyfikator radiotelefonu docelowego,
typ połączenia i ikona Połączenie.
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6 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

7 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

8 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie grupowe.

Odbieranie połączeń grupowych
Odbieranie połączenia grupowego:

• Zielona dioda LED miga.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania
grupowego.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja
wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon
zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest
wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk
PTT, aby odpowiedzieć.

• Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe,
naciśnij przycisk PTT, aby wyłączyć dźwięk z
transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do
odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.
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2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Połączenie z rozgłaszaniem 
Połączenie z rozgłaszaniem to jednokierunkowe połączenie
głosowe od dowolnego użytkownika do całej grupy
rozmówców.

Funkcja połączeń z rozgłaszaniem umożliwia transmisję do
grupy rozmówców tylko użytkownikowi inicjującemu
połączenie, natomiast odbiorcy połączenia nie mogą
odpowiadać.

W trybie rozgłaszania inicjator może także zakończyć
połączenie z rozgłaszaniem. Aby odebrać połączenie od
grupy użytkowników lub zadzwonić do grupy

użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako
członek grupy.

Nawiązywanie połączeń z
rozgłaszaniem 

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID. Patrz Wybór rodzaju połączenia na str. 58.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia grupowego oraz alias.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

polski

  67



Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk  ,
aby zakończyć połączenie z rozgłaszaniem.

Nawiązywanie połączeń z
rozgłaszaniem przy użyciu listy
kontaktów 

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zielona dioda LED miga.
W pierwszym wierszu znajduje się alias lub
identyfikator abonenta. W drugim zobaczysz napis

Połączenie grupowe wraz z ikoną połączenia
grupowego.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk  ,
aby zakończyć połączenie z rozgłaszaniem.

Inicjowanie połączeń z rozgłaszaniem
przy pomocy programowalnego
przycisku numerycznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia z
rozgłaszaniem przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.
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1 Długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
numerycznego przypisanego do aliasu lub ID
podczas przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.W prawym górnym
rogu wyświetlacza pojawia się ikona Połączenia
grupowego. Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias
rozmówcy.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk  ,
aby zakończyć połączenie z rozgłaszaniem.

Odbieranie połączeń z rozgłaszaniem 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia z
rozgłaszaniem w radiotelefonie.

Odbieranie połączenia z rozgłaszaniem:

• Zielona dioda LED miga.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania
grupowego.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

polski

  69



UWAGA:
Odbiorcy nie mogą prowadzić odsłuchu podczas
połączenia z rozgłaszaniem. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Zakaz odsłuchu. Dźwięk
oznaczający zakaz odsłuchu zostanie
wyemitowany, jeżeli przycisk PTT został wciśnięty
podczas połączenia z rozgłaszaniem.

Połączenie prywatne
Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny
radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego
radiotelefonu.

Połączenia prywatne można skonfigurować na dwa
sposoby.

• Pierwszy typ połączenia nosi nazwę Off Air Call Set-Up
(OACSU). System OACSU konfiguruje połączenie po
przeprowadzeniu testu radiowego i automatycznie
nawiązuje połączenie.

• Drugi typ połączenia to Full Off Air Call Set-Up
(FOACSU). System FOACSU również konfiguruje
połączenie po przeprowadzeniu testu radiowego.
Jednak w systemie FOACSU nawiązanie połączenia
wymaga potwierdzenia użytkownika, który może je
odebrać lub odrzucić.

Typ połączenia jest konfigurowany przez administratora
systemu.

Jeśli radiotelefon docelowy nie jest dostępny przed
skonfigurowaniem połączenia indywidualnego, wystąpią
następujące zdarzenia:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

• Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed
zainicjowaniem testu radiowego.

UWAGA:
Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w
stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne

naciskając przycisk .

Inicjowanie połączeń prywatnych
W celu zainicjowania połączenia prywatnego należy
odpowiednio zaprogramować radiotelefon. Jeśli ta funkcja
nie jest włączona, w przypadku zainicjowania połączenia
użytkownik usłyszy sygnał ostrzegawczy.Jeśli radiotelefon
docelowy nie jest dostępny, użytkownik usłyszy krótki
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sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz wyświetli komunikat
Strona niedostępna.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego
abonenta. Patrz Wybór rodzaju połączenia na str.
58.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia indywidualnego, alias
abonenta oraz stan połączenia.

3 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

5 Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Rozlegnie się
krótki sygnał dźwiękowy.Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Wyw. zakończ.
Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w
stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne

naciskając przycisk .

Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
prywatne przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
numerycznego przypisanego do aliasu lub ID
podczas przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

polski

  71



Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
ikonę połączenia indywidualnego, identyfikator lub
alias abonenta oraz stan połączenia.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje alias
docelowego radiotelefonu.

5 Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Usłyszysz krótki
sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Zarówno inicjator wywołania, jak i odbiorcy są w
stanie zakończyć trwające połączenie prywatne,

naciskając przycisk .

Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy Wyszukiwania aliasów
Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub
wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego
aliasu abonenta. Ta funkcja jest dostępna tylko po
wyświetleniu listy kontaktów.

UWAGA:

Naciśnij przycisk  lub  , aby zakończyć
wyszukiwanie aliasu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się identyfikator radiotelefonu docelowego,
typ połączenia i ikona Wywołanie indywidualne.

6 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

7 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

8 Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Usłyszysz krótki
sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Zarówno inicjator wywołania, jak i odbiorcy są w
stanie zakończyć trwające połączenie prywatne,

naciskając przycisk .

Nawiązywanie połączenia prywatnego
przy użyciu przycisku szybkiego
połączenia
Funkcja szybkiego połączenia umożliwia łatwe
nawiązywanie połączenia prywatnego o wstępnie
określonym aliasie lub identyfikatorze. Ta funkcja może
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zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia
programowanego przycisku.

Do przycisku szybkiego połączenia można przypisać tylko
jeden alias lub identyfikator. W radiotelefonie można
zaprogramować wiele przycisków szybkiego połączenia.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk szybkiego
połączenia, aby nawiązać połączenie prywatne o
wstępnie zdefiniowanym aliasie lub identyfikatorze.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Dioda LED świeci na zielono.

Na wyświetlaczu pojawi się alias lub identyfikator
połączenia prywatnego.

3 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na
rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie
mówić do mikrofonu.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda
LED zacznie migać.

W razie braku aktywności głosowej przez
zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w
stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne

naciskając przycisk .

Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy ręcznego wybierania

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Numeru

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

• Edytuj ID abonenta, z którym połączono się

poprzednio, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
alias docelowego radiotelefonu.

7 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

8 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się ID
lub alias nadającego użytkownika.

9 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton

powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Zarówno inicjator wywołania, jak i odbiorcy są w
stanie zakończyć trwające połączenie prywatne,

naciskając przycisk .

Odbieranie połączeń prywatnych
Po otrzymaniu połączenia prywatnego skonfigurowanego
jako Off Air Call Poradnik dotyczący ustawień (OACSU):

• Zielona dioda LED miga.

• Ikona połączenia prywatnego jest widoczna w prawym
górnym rogu.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
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• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

UWAGA:
W zależności od ustawień urządzenia, tj.
zastosowania systemu OACSU albo Full Off Air Call
Set-Up (FOACSU), odbieranie połączeń
indywidualnych może, ale nie musi, wymagać
potwierdzenia przez użytkownika.

W systemie OACSU radiotelefon wyłącza
wyciszenie, a połączenie zostanie automatycznie
odebrane.

Odbieranie połączeń prywatnych
Po otrzymaniu połączenia prywatnego skonfigurowanego
jako Full Off Air Call Set-Up (FOACSU):

• Zielona dioda LED miga.

• Ikona połączenia prywatnego jest widoczna w prawym
górnym rogu.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

1 Aby odebrać połączenie indywidualne,
skonfigurowane jako FOACSU, wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij przycisk  lub , aby Odebrać i

naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie
indywidualne.

• Naciśnij przycisk PTT przy dowolnej pozycji.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.
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UWAGA:
Zarówno inicjator wywołania, jak i odbiorcy są
w stanie zakończyć trwające połączenie

prywatne, naciskając przycisk .

Odrzucanie połączeń prywatnych
Po otrzymaniu połączenia prywatnego skonfigurowanego
jako Full Off Air Call Set-Up (FOACSU):

• Zielona dioda LED miga.

• Ikona połączenia prywatnego jest widoczna w prawym
górnym rogu.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

Aby odrzucić połączenie indywidualne,
skonfigurowane jako FOACSU, wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać Odrzuć

i naciśnij przycisk , aby odrzucić połączenie
indywidualne.

• Naciśnij przycisk , aby odrzucić połączenie
indywidualne.

Połączenia ogólne 
Połączenie ogólne jest inicjowane przez pojedynczy
radiotelefon i kierowane do wszystkich radiotelefonów w
obrębie stacji lub do wszystkich radiotelefonów w obrębie
kilku stacji, zależnie od konfiguracji systemu.

Połączenie ogólne jest wykorzystywane do przekazywania
ważnych komunikatów, które wymagają uwagi
użytkownika. Użytkownicy korzystający z systemu nie
mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

System Capacity Max obsługuje połączenia ogólne stacji i
w trybie wielu stacji. Administrator systemu może
skonfigurować jedną lub obie funkcje w radiotelefonie.

UWAGA:
Abonenci mogą obsługiwać ogólnosystemowe
połączenia ogólne, ale infrastruktura firmy Motorola
Solutions nie obsługuje takich połączeń.

Odbieranie połączeń ogólnych 
Po odebraniu połączenia ogólnego:
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• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Zielona dioda LED miga.

• W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona
Połączenia grupowego.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Druga linia tekstu wyświetla wszystkie połączenia,
połączenie ogólne stacji oraz połączenie w
trybie wielu stacji w zależności od typu
konfiguracji.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon powraca do
ekranu sprzed odebrania połączenia ogólnego.

Jeżeli włączona jest funkcja Sygnalizacja wolnego kanału,
przez chwilę rozbrzmiewa sygnał alertu, gdy nadający
radiotelefon zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał
jest wolny i można odpowiedzieć. Nie można odpowiadać
na połączenie ogólne.

UWAGA:
Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego,
jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas
odbierania połączenia. Podczas połączenia
ogólnego nie można kontynuować nawigacji w
menu lub edycji aż do chwili, kiedy połączenie
zostanie zakończone.

Inicjowanie połączeń ogólnych 
Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby
możliwe było inicjowanie połączeń ogólnych.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego
połączenia ogólnego lub identyfikatora. Patrz Wybór
rodzaju połączenia na str. 58.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia grupowego i w
zależności od typu konfiguracji Wszystkie
połączenia, Połączenie zbiorcze stacji, lub
Połączenie w trybie wielu stacji.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Użytkownicy korzystający z danego kanału nie mogą
odpowiadać na połączenie ogólne.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie ogólne.

Inicjowanie połączeń ogólnych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
ogólne przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk
numeryczny przypisany do aliasu lub ID podczas
przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest

obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Ekran pokazuje ikonę
połączenia grupowego i w zależności od typu
konfiguracji wszystkie połączenia, połączenie
ogólne stacji albo połączenie w trybie
wielu stacji.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie ogólne.

Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.
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Inicjowanie połączeń ogólnych przy
pomocy Wyszukiwania aliasów
Możesz użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub wyszukiwania
alfanumerycznego do pobrania wymaganego aliasu
użytkownika. Ta funkcja jest dostępna tylko po
wyświetleniu listy kontaktów. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby wykonywać połączenia ogólne przy pomocy
wyszukiwania aliasów.

UWAGA:

Naciśnij przycisk  lub  , aby zakończyć
wyszukiwanie aliasu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ID radiotelefonu docelowego, typ
połączenia oraz ikona Połączenia grupowego.

6 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.
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UWAGA:

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie ogólne.

Połączenia telefoniczne
Połączenie telefoniczne to połączenie między
indywidualnym radiotelefonem lub grupą radiotelefonów a
telefonem.

W zależności od tego, jak radiotelefon jest skonfigurowany,
następujące funkcje mogą nie być dostępne:

• Kod dostępu

• Ton Dual Tone Multi Frequency (DTMF)

• Kod odstępu

• Wyświetlanie alias lub ID dzwoniącego po odebraniu
połączenia telefonicznego

• Możliwość odrzucenia lub odebrania połączenia
telefonicznego

Funkcję połączenia telefonicznego można włączyć poprzez
przypisanie i ustawienie numerów telefonów w systemie.
Skontaktuj się z administratorem systemu, aby ustalić, w
jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Wykonywanie połączeń telefonicznych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Telefon, aby
przejść do listy telefonów.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu. Przejdź do krok 2.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli naciśniesz przycisk PTT w momencie, gdy
uruchomiony jest ekran Kontaktów:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Naciśnij
przycisk OK, aby nawiązać połączenie
telefoniczne.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu:.
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3
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk , aby
przejść dalej.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia telefonicznego, alias
użytkownika oraz stan połączenia.

Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy
połączenia oczekującego użytkownika telefonu.

• Na wyświetlaczu pojawi się alias użytkownika i
ikona Połączenia telefonicznego.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy
kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który
był wyświetlany przed zainicjowaniem
połączenia.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

7 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij , aby
kontynuować.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie, radiotelefon wróci do ekranu
wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

8
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

9 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu,
wprowadź kod odstępu po wyświetleniu
komunikatu Kod odstępu: i naciśnij przycisk,

aby przejść dalej.  Radiotelefon powróci do
poprzedniego ekranu.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu. Jeżeli wpis Przycisku szybkiego
dostępu jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk
ostrzegawczy.

Urządzenie emituje dźwięk sygnał dźwiękowy DTMF
i wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz powyższe dwa kroki lub poczekaj na
zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Nawiązywanie połączeń przy pomocy
przycisku programowalnego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne przy użyciu przycisku programowalnego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Telefon, aby
przejść do listy telefonów.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli nie skonfigurowano kodu dostępu na liście
kontaktów, na ekranie pojawi się komunikat Kod
dostępu:. Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk

, aby przejść dalej.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia telefonicznego, alias
lub ID użytkownika i stan połączenia.

Jeśli udało się skonfigurować połączenie:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy
połączenia oczekującego użytkownika telefonu.
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• Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenia
telefonicznego, alias lub ID użytkownika, napis
Wyw tel i stan połączenia.

Jeśli nie udało się skonfigurować połączenia:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Wyw tel
Nieudane.

• Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania
kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu
dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu,
który był wyświetlany przed zainicjowaniem
połączenia.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby rozmawiać. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.

4 W razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych cyfr
podczas połączenia telefonicznego. Wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij dowolny przycisk klawiatury, aby wpisać
dodatkowe cyfry. Na wyświetlaczu pojawia się
napis Dodatk. cyfr: i mrugający kursor. Wpisz

dodatkowe cyfry i naciśnij przycisk , aby
przejść dalej. Radiotelefon wyemituje sygnał
dźwiękowy DTMF i wróci do poprzedniego
ekranu.

• Naciśnij przycisk szybkiego połączenia.
Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Jeżeli wpis Przycisku szybkiego dostępu jest
pusty, urządzenie wyemituje dźwięk
ostrzegawczy.

5
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Jeżeli nie skonfigurowano kodu wyjścia na liście
kontaktów, na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Kod odstępu:. Wprowadź kod odstępu i naciśnij

przycisk , aby przejść dalej.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF i
wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji
zakończenia połączenia urządzenie wyemituje
sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Wyw. zakończ.
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W przypadku niepowodzenia konfiguracji
zakończenia połączenia radiotelefon przywraca
ekran połączenia telefonicznego. Powtórz krok krok
3 i krok 5 lub poczekaj na zakończenie połączenia
przez użytkownika telefonu.

Naciśnięcie przycisku PTT na ekranie kontaktów
telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału
dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu Naciśnij
OK, aby nawiązać połączenie.

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie,
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel
zakończ.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do
ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

UWAGA:
Po uzyskaniu dostępu do kanału naciśnij

przycisk , aby odrzucić próbę połączenia
i sygnały dźwiękowe.

Naciśnięcie podczas połączenia przycisku
Szybki dostęp ze skonfigurowanym kodem
odstępu lub próba wprowadzenia kodu
odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje
tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć
połączenie.

Wykonywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

polski

  85



2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli naciśniesz przycisk PTT w momencie, gdy
uruchomiony jest ekran Kontaktów:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Naciśnij OK:
Wykon poł.

Jeżeli wybrany wpis jest pusty:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Błędny
numer telefonu.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połącz z

telefonem. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu:.

5
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

Na wyświetlaczu pojawi się napis Wywoływ, alias lub
ID użytkownika i ikona Połączenia telefonicznego.
Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy
połączenia oczekującego użytkownika telefonu.

• Na wyświetlaczu pojawi się alias lub ID
użytkownika, ikona Połączenia telefonicznego i
napis Wyw tel.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:
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• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Radiotelefon powróci do ekranu sprzed inicjacji
połączenia, jeśli kod dostępu został wcześniej
skonfigurowany w Liście kontaktów.

6 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

Ikona RSSI znika.

7 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

8 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do

ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

9
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

10 Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu, wprowadź
kod odstępu po wyświetleniu komunikatu Kod

odstępu: i naciśnij przycisk, aby przejść dalej. 

Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.
Urządzenie emituje dźwięk sygnał dźwiękowy DTMF
i wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 9 i krok 10 lub odczekaj, aż użytkownik
telefonu zakończy wywołanie. Naciśnięcie przycisku
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PTT na ekranie kontaktów telefonu spowoduje
wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie
komunikatu Naciśnij OK: Wykon poł.

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie,
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel
zakończ.
Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do
ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

Wykonywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy Wyszukiwania aliasu
Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub
wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego
aliasu abonenta. Ta funkcja jest dostępna tylko po
wyświetleniu listy kontaktów. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby wykonywać połączenia telefoniczne przy
pomocy wyszukiwania aliasów.

UWAGA:

Naciśnij przycisk  lub  , aby zakończyć
wyszukiwanie aliasu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
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pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5 Aby wykonać połączenie do wymaganego aliasu,

naciśnij przycisk 

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połącz z

telefonem. Naciśnij  , aby wybrać.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ID radiotelefonu docelowego, typ
połączenia oraz ikona Połączenia telefonicznego.

7 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

8 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

9 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.Zostanie
wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Wykonywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy wybierania ręcznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Numeru

telefonicznego. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się napis Numer: oraz
migający kursor.

5
Wpisz numer telefonu i naciśnij  , aby przejść
dalej.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu: i migający kursor.

6
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej. Kod dostępu lub odstępu nie może być
dłuższy niż 10 znaków.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia telefonicznego, alias
użytkownika oraz stan połączenia.

Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy
połączenia oczekującego użytkownika telefonu.

• Na wyświetlaczu pojawi się alias użytkownika i
ikona Połączenia telefonicznego.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Radiotelefon powróci do ekranu sprzed inicjacji
połączenia, jeśli kod dostępu został wcześniej
skonfigurowany w Liście kontaktów.

7 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

8 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

9 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.
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Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie, radiotelefon wróci do ekranu
wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

10
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

11 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu,
wprowadź kod odstępu po wyświetleniu
komunikatu Kod odstępu: i naciśnij przycisk,

aby przejść dalej.  Radiotelefon powróci do
poprzedniego ekranu.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu. Jeżeli wpis Przycisku szybkiego
dostępu jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk
ostrzegawczy.

Urządzenie emituje dźwięk sygnał dźwiękowy DTMF
i wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.

Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 10 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

Wybieranie tonowe
wieloczęstotliwościowe DTMF
Funkcja sygnalizacji tonowej DMTF (Dual Tone Multi
Frequency) umożliwia działanie radiotelefonu w systemie
radiowym z interfejsem do połączeń z systemami
telefonicznymi.

Wyłączenie wszystkich dźwięków radiotelefonu i alarmów
powoduje automatyczne wyłączenie sygnalizacji tonowej
DTMF.
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Inicjowanie wywołań DTMF
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować połączenie
DTMF.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz żądany numer, aby zainicjować połączenie
DTMF.

• Naciśnij , aby zainicjować połączenie
tonowe DTMF:

• Naciśnij , aby zainicjować połączenie
tonowe DTMF:

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań ogólnych
Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia
ogólnego odbierający radiotelefon nie jest w stanie
prowadzić odsłuchu ani odpowiadać. Użytkownik
odbierający połączenie również nie może zakończyć
połączenia ogólnego.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia ogólnego:

• W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona
Połączenia telefonicznego.

• Na wyświetlaczu pojawi się w zależności od typu
konfiguracji wszystkie połączenia, połączenie
ogólne stacji albo połączenie w trybie wielu
stacji i połączenie telefoniczne.

• Zielona dioda LED miga.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań grupowych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia
telefoniczne jako połączenia grupowe.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia grupowego:

• Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenia
telefonicznego i napis Wyw tel.

• Zielona dioda LED miga.
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• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

3
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

UWAGA:
Radiotelefon nie jest w stanie zakończyć
połączenia telefonicznego jako połączenia
grupowego. Użytkownik telefonu musi
zakończyć połączenie. Podczas rozmowy
odbiorca może jedynie odpowiadać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wyw
tel.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.

Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań indywidualnych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia
telefoniczne jako połączenia prywatne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia prywatnego:

• Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenia
telefonicznego i napis Wyw tel.

• Zielona dioda LED miga.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

3
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .
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UWAGA:
Radiotelefon nie jest w stanie zakończyć
połączenia telefonicznego jako połączenia
grupowego. Użytkownik telefonu musi
zakończyć połączenie. Podczas rozmowy
odbiorca może jedynie odpowiadać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wyw
tel.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

Inicjowanie przerwania do transmisji

Trwające połączenie zostanie przerwane, gdy
wykonasz następujące czynności:

• Naciśnij przycisk Głosowe PTT.

• Naciśnij przycisk alarmowy.

Radiotelefon odbiorczy wyświetli komunikat Połączenie
przerwane.

Pierwszeństwo połączeń
Funkcja pierwszeństwa połączeń pozwala urządzeniu
zatrzymać trwającą transmisję głosową i zainicjować
transmisję priorytetową.

Przy funkcji pierwszeństwa połączeń system przerywa i
zastępuje trwające połączenia w przypadkach, gdy kanały
trunkingowane są niedostępne.

Połączenia o wyższym priorytecie, takie jak połączenie
alarmowe lub połączenie ogólne, mają pierwszeństwo
wobec nadającego radiotelefonu, aby umożliwić połączenie
o wyższym priorytecie. Jeżeli nie ma innych dostępnych
kanałów częstotliwości radiowej (RF), połączenia awaryjne
mają pierwszeństwo także wobec połączeń ogólnych.

Głosowe przerywanie
Przerywanie głosowe pozwala użytkownikowi na
wyłączenie trwającej transmisji głosowej.
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Funkcja ta wykorzystuje kanał zwrotny, który sygnalizuje
zatrzymanie trwającej transmisji głosowej, jeśli
przerywający radiotelefon jest skonfigurowany do
przerywania głosowego, a w nadającym radiotelefonie
skonfigurowano możliwość przerywania połączeń
głosowych. Przerywający transmisję radiotelefon może
wtedy nadać transmisję głosową do uczestnika
przerwanego połączenia.

Funkcja przerywania głosowego znacznie zwiększa
prawdopodobieństwo skutecznego przekazania nowej
transmisji do zamierzonego odbiorcy w czasie trwającego
połączenia.

Przerywanie głosowe jest dostępne dla użytkownika tylko
wtedy, gdy funkcja ta została skonfigurowana w
radiotelefonie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca
lub administrator systemu.

Włączanie funkcji przerywania
głosowego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować funkcję
przerywania głosowego w radiotelefonie.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon
musi być odpowiednio zaprogramowany. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

1 Aby przerwać nadawanie podczas trwającego
wywołania, należy nacisnąć przycisk PTT.

W przypadku przerwania komunikacji radiowej na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Połączenie
przerwane. Aż do momentu zwolnienia przycisku
PTT będzie emitowany dźwięk ostrzegawczy.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
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Funkcje zaawansowane
Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji dostępnych w
radiotelefonie.

Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może
dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Kolejka połączeń
Gdy nie ma dostępnych zasobów do przetworzenia
połączenia, kolejka połączeń umożliwia umieszczenie
żądania połączenia w kolejce systemowej do momentu
zwolnienia zasobów.

Usłyszysz sygnał kolejki połączeń sygnał po naciśnięciu
przycisku PTT, a na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się
napis Poł. oczekujące, który oznacza, że radiotelefon
przeszedł do stanu kolejki połączeń. Przycisk PTT może
zostać zwolniony po usłyszeniu sygnału kolejki połączeń.

W przypadku pomyślnego ustanowienia połączenia:

• Zielona dioda LED miga.

• Zostanie wyemitowany sygnał pozwolenia na
połączenie, jeśli jest włączony.

• Na wyświetlaczu pojawi się ikona rodzaju połączenia, ID
lub alias.

• Użytkownik radiotelefonu ma maksymalnie 4 sekundy,
aby nacisnąć przycisk PTT i rozpocząć transmisję
głosową.

Jeżeli ustanowienie połączenia nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał odrzucenia, jeśli jest
włączony.

• Na wyświetlaczu natychmiast pojawi się informacja o
nieudanej próbie.

• Połączenie zostanie przerwane, a radiotelefon przejdzie
w tryb ustanawiania połączenia.

Połączenie priorytetowe
Funkcja Połączenie priorytetowe pozwala systemowi na
uprzedzanie jednego z bieżących połączeń bez priorytetu i
zainicjowanie połączenia priorytetowego, gdy wszystkie
kanały są zajęte.

Kiedy wszystkie kanały są zajęte przez połączenia
priorytetowe, system nie uprzedza żadnych połączeń i
umieszcza oczekujące połączenie priorytetowe w kolejce
połączeń. Jeżeli system nie będzie w stanie umieścić
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oczekującego połączenia priorytetowego w kolejce, pojawi
się komunikat o niepowodzeniu.

Domyślne ustawienia dla połączeń priorytetowych są
wstępnie skonfigurowane. Naciśnij przycisk
programowalny, by przełączać między standardowym a
wysokim poziomem priorytetu. W przypadku korzystania z
następujących funkcji poziom priorytetu automatycznie
wraca do wstępnie skonfigurowanego ustawienia.

• Wszystkie połączenia głosowe

• Wiadomości tekstowe DMR Ⅲ / wiadomości tekstowe

• Etykieta zadania

• Zdalny monitor

Następujące rodzaje połączeń są priorytetowe:

Wysoki priorytet
W radiotelefonie wyświetli się napis Nast. połącz.:
Wysoki priorytet.

Ikona Wysokiego priorytetu połączenia wyświetli się
w górnej części wyświetlacza.

Zapowiedź głosowa zasygnalizuje następne połączenie:
Wysoki prior.

Normalny prior.
W radiotelefonie wyświetli się napis Nast. połącz.:
Normalny priorytet.

Ikona Wysokiego priorytetu połączenia zniknie.

Zapowiedź głosowa zasygnalizuje następne połączenie:
Normalny prior.

Skanowanie grupy rozmównej 
Ta funkcja umożliwia radiotelefonowi monitorowanie i
dołączanie do połączeń z grupami zdefiniowanymi w liście
grupy rozmówców.

Gdy skanowanie jest włączone, radiotelefon wyłącza
wyciszenie każdego członka z listy grupy odbiorców.

Po wyłączeniu skanowania radiotelefon nie odbiera
transmisji od żadnego członka listy grupy odbiorców za
wyjątkiem wybranych grup rozmównych, stałych grup
rozmównych i opcji Wywołanie wszystkich.

Włączanie/wyłączanie skanowania
grupy rozmówców
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
skanowanie grupy rozmówców.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby Włączyć. Naciśnij

 , aby wybrać.

• Naciśnij  lub  , aby Wyłączyć. Naciśnij

 , aby wybrać.

Jeśli skanowanie jest włączone:

• Na wyświetlaczu widnieje komunikat Skanowanie
włączone i ikona Skanowania.

• Żółta dioda LED miga.

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Jeśli skanowanie jest wyłączone:

• Na wyświetlaczu widnieje komunikat Skanowanie
wyłączone.

• Znika ikona Skanowania.

• Dioda LED gaśnie.

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Lista grup odbiorców
Lista grup odbiorców jest funkcją umożliwiającą tworzenie i
przypisywanie członków na liście skanowania grupy
rozmówców.

Lista jest tworzona po zaprogramowaniu radiotelefonu i
określa, które grupy mają być skanowane. Urządzenie
obsługuje listy z maksymalnie 16 osobami.

Jeśli radiotelefon zaprogramowano do zezwalania na
edycję listy skanowania, można:

• Dodawać/usuwać grupy rozmówców.

• Dodawać, usuwać i/lub edytować priorytety grup
rozmówców. Patrz Edytowanie priorytetu dla grupy
rozmówców na str. 100.

• Dodawać, usuwać i/lub edytować przynależność grup
rozmówców. Patrz Dodawanie przynależności grupy
rozmówców na str. 101 i Usuwanie przynależności
grupy rozmówców na str. 102

• Zastąpić istniejącą listę skanowania nową.
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Jeśli grupa rozmówna jest zaprogramowana jako stała, nie
można jej edytować z poziomu listy skanowania.

WAŻNE:
Aby dodać członka do listy, należy najpierw
skonfigurować grupę rozmówców w radiotelefonie.

UWAGA:
Lista grupy odbiorców jest programowana przez
administratora systemu. Dodatkowych informacji
udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Monitorowanie priorytetu
Funkcja monitorowania priorytetu pozwala automatycznie
odbierać połączenie od grup rozmówców o wyższym
priorytecie, nawet w trakcie trwania innego połączenia od
grupy rozmówców.

Radiotelefon opuści połączenie od grupy rozmówców o
niższym priorytecie dla połączenia od grupy o wyższym
priorytecie.

UWAGA:
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w
radiotelefonie aktywowano funkcję Skanowania
grupy rozmówców.

Monitorowanie priorytetu dotyczy wyłącznie członków na
liście grupy odbiorców. Istnieją dwa rodzaje priorytetów
grup rozmówców: Priorytet 1 (P1) i Priorytet 2 (P2). P1 ma
wyższy priorytet niż P2. W systemie Capacity Max
radiotelefon odbiera transmisje według poniższej kolejności
priorytetów:

1 Połączenie alarmowe dla grupy rozmówców P1

2 Połączenie alarmowe dla grupy rozmówców P2

3 Połączenie alarmowe dla grup rozmówców bez
priorytetu z listy grupy odbiorców

4 Połączenie ogólne

5 Połączenie grupy rozmówców P1

6 Połączenie grupy rozmówców P2

7 Połączenie grup rozmówców bez priorytetu z listy grupy
odbiorców

Aby znaleźć więcej informacji na temat sposobu
dodawania, usuwania i/lub edytowania priorytetów grup
rozmówców, patrz Edytowanie priorytetu dla grupy
rozmówców na str. 100.

UWAGA:
Ta funkcja jest programowana przez administratora
systemu. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu.

polski

  99



Edytowanie priorytetu dla grupy
rozmówców
W menu skanowania grupy rozmówców można przeglądać
i edytować priorytet grupy rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby Przeglądać/Edytować

listę. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganej

grupy rozmówców. Naciśnij  , aby wybrać.

Bieżący priorytet jest wskazywany przez ikonę
Priorytet 1 lub Priorytet 2 obok grupy rozmówców.

5 Naciśnij  lub , aby Edytować priorytet.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

poziomu priorytetu. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli inna grupa rozmówców zostanie przypisana do
Priorytetu 1 lub Priorytetu 2, można zastąpić bieżący
priorytet. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Zastąpić istniejące?, naciśnij  lub :

• Nie, aby powrócić do poprzedniego kroku.

• Tak, aby zastąpić.

Wyświetlacz pokazuje miniinformację o udanej
operacji, a następnie powraca do poprzedniego
ekranu. Ikona priorytetu pojawi się obok grupy
rozmówców.

Przynależność do wielu grup
rozmówców
Radiotelefon może być skonfigurowany dla maksymalnie
siedmiu grup rozmównych w stacji.

polski

100  



Z 16 grup rozmówców na Liście grup odbiorców, nawet
siedem grup może zostać przypisanych jako przynależne
grupy rozmówców. Wybrana grupa rozmówców i
priorytetowe grupy rozmówców są automatycznie
przypisywane.

Dodawanie przynależności grupy
rozmówców
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać przynależność
grupy rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby Przeglądać/Edytować

listę. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego ID

lub aliasu grupy rozmówców. Naciśnij  , aby
wybrać.

Status przynależności jest wyświetlany w opcji
Wyświetl/Edytuj listę. Na wyświetlaczu obok
wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi
się .

5 Naciśnij  lub , aby Edytować

przynależność. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Wł. Naciśnij  , aby
wybrać.
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• Naciśnij  lub , aby Wył. Naciśnij  , aby
wybrać.

Po wybraniu opcji Wł. obok ID lub aliasu grupy
rozmówców pojawi się oznaczenie .

Po poprawnym przypisaniu na wyświetlaczu obok
wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi się .

Po niepoprawnym przypisaniu oznaczenie  obok ID lub
aliasu grupy rozmówców nadal będzie widoczne.

UWAGA:
Radiotelefon wyświetli komunikat Lista pełna,
gdy maksymalna liczba siedmiu grup rozmówców
zostanie wybrana do przypisania na liście
skanowania. Aby wybrać nową grupę rozmówców
do przypisania, usuń istniejącą przynależność grupy
rozmówców, aby zrobić miejsce na dodanie nowej.
Dodatkowe informacje: Usuwanie przynależności
grupy rozmówców na str. 102.

Usuwanie przynależności grupy
rozmówców
Gdy lista przynależności jest pełna i chcesz wybrać nową
grupę rozmówców do przypisania, usuń istniejącą
przypisaną grupę, aby zrobić miejsce na dodanie nowej.
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć przynależność
grupy rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby Przeglądać/Edytować

listę. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego ID

lub aliasu grupy rozmówców. Naciśnij  , aby
wybrać.

Status przynależności jest wyświetlany w opcji
Wyświetl/Edytuj listę. Na wyświetlaczu obok
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wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi
się .

5 Naciśnij  lub , aby Edytować

przynależność. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij  lub , aby Wył. Naciśnij  , aby
wybrać.

Po wybraniu opcji Wył., oznaczenie  obok ID lub
aliasu grupy rozmówców zniknie.

Odpowiedź 
Funkcja odpowiedzi umożliwia odpowiadanie na transmisję
podczas skanowania.

Jeżeli radiotelefon szuka wywołania z dostępnej listy
wyszukiwania, a przycisk PTT został naciśnięty, to sposób
pracy urządzenia będzie uzależniony od tego czy funkcja
odpowiedzi została w nim zaprogramowana. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcja odpowiedzi wyłączona
Radiotelefon pomija znalezione wywołanie i próbuje
nadawać dalej na wybranym kanale. Gdy minie czas
wstrzymania połączenia dla wybranego kontaktu,
urządzenie powróci do kanału macierzystego i
rozpocznie odliczanie czasu wstrzymania
wyszukiwania. Gdy czas minie, radiotelefon wznowi
wyszukiwanie grupy.

Funkcja odpowiedzi włączona
Jeżeli przycisk PTT został naciśnięty podczas
odliczania czasu wstrzymania połączenia grupowego,
radiotelefon będzie próbował nadawać na kanale
znalezionej grupy.

UWAGA:
Jeśli urządzenie znajdzie połączenie dla danej
grupy, które nie zostało przydzielone do pozycji
kanału w wybranej strefie, a ponadto połączenie
zostanie zakończone, należy przełączyć się na
właściwą strefę i wybrać pozycję kanału takiej
grupy, aby odpowiedzieć.

Etykiety zadań
Ta funkcja pozwala odbierać wiadomości od dyspozytora,
które zawierają listę czynności do wykonania.
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UWAGA:
Funkcję tę można dostosować za pomocą
oprogramowania do programowania klienta (CPS)
zgodnie z wymaganiami użytkownika. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator
systemu.

Dostępne są dwa foldery, w których znajdują się różne
etykiety zadań:

Folder Moje zadania
Spersonalizowane etykiety zadań przypisanych do ID
zalogowanego użytkownika.

Folder Wspólne zadania
Wspólne etykiety zadań przypisane do grupy osób.

Możesz reagować na tego typu komunikaty, sortując kody
zadań w ramach folderów. Domyślnie foldery mają nazwy
Wszystkie, Nowe, Rozpoczęte i Zakończone.

Kody zadań są zachowywane nawet po wyłączeniu i
ponownym włączeniu radiotelefonu.

Wszystkie etykiety zadań znajdują się w folderze
Wszystkie. W zależności od sposobu zaprogramowania
radiotelefonu, etykiety zadań są sortowane według
poziomu priorytetu, a następnie według godziny odebrania.
Nowe etykiety zadań, etykiety zadań z niedawną zmianą

stanu i etykiety zadań o najwyższym priorytecie są
wymienione jako pierwsze.

Jeżeli urządzenie zarejestruje maksymalną liczbę kodów
zadań, to najstarsze kody na liście będą automatycznie
zastępowane najnowszymi. Urządzenie obsługuje
maksymalnie do 100 lub 500 etykiet zadań, w zależności
od modelu radiotelefonu. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu. Urządzenie
automatycznie wykryje i odrzuci duplikat kodu zadania o
takim samym identyfikatorze.

W zależności od stopnia ważności etykiet zadań,
dyspozytor dodaje do nich poziom priorytetu. Istnieją trzy
poziomy priorytetu: Priorytet 1, priorytet 2 i priorytet 3. 1 to
najwyższy, a 3 to najniższy priorytet. Istnieją również
etykiety zadań bez priorytetu.

Radiotelefon jest odpowiednio aktualizowany, gdy
dyspozytor wykonuje następujące zmiany:

• modyfikuje zawartość etykiet zadań,

• dodaje lub edytuje priorytet etykiet zadań,

• przenosi etykiety z folderu do folderu,

• anuluje etykiety zadań.
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Dostęp do folderu z kodami zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do
folderu z kodami zadań.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

Proces logowania i wylogowania z
serwera zdalnego
Funkcja pozwala korzystać z procedur logowania i
wylogowania dla zdalnego serwera przy pomocy
identyfikatora użytkownika.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Logowania.

Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli użytkownik jest już zalogowany, w menu będzie
widoczna funkcja Wyloguj się.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
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Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Tworzenie kodów zadań
Radiotelefon potrafi generować kody zadań (na podstawie
szablonów) i wysyłać zadania do wykonania.

Do konfiguracji szablonów kodów zadań potrzebne jest
oprogramowanie CPS.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Wybierz  lub  , aby Utworzyć kod zadania.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wysyłanie kodów zadań za pomocą
szablonu pojedynczych kodów zadań
Jeżeli radiotelefon ma skonfigurowany jeden szablon
kodów zadań, wykonaj następujące czynności, aby wysłać
kod zadania.

1 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać wymagany

numer pomieszczenia. Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji Status

pomieszczenia. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej opcji.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby Wysłać. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.
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5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Wysyłanie kodów zadań za pomocą
szablonu wielu kodów zadań
Jeżeli radiotelefon ma skonfigurowany więcej niż jeden
szablon kodów zadań, wykonaj następujące czynności, aby
wysłać kody zadań.

1 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej opcji.

Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk  lub  , aby Wysłać. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Odpowiadanie na kody zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na kody
zadań.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Ponownie naciśnij przycisk  , aby uzyskać
dostęp do podmenu.

Możesz również nacisnąć odpowiedni klawisz
numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp do opcji
Skrót odp..

6 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Usuwanie zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć zadania z
radiotelefonu.

polski

108  



1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 4

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku  lub  przejdź do folderu

Wszystkie. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Ponownie naciśnij przycisk  podczas
przeglądana Kodu zadania.

7
Naciśnij  lub  , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Usuwanie wszystkich biletów zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie
zadania z radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku  lub  przejdź do folderu

Wszystkie. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Skasować wszystko.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Naciśnij  lub , aby wybrać Nie. Naciśnij

 , aby wybrać.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Sterowanie wieloma stacjami
Te funkcje mozna zastosować, jeżeli aktualny kanał
radiowy jest skonfigurowany do systemu Capacity Max.

Włączanie ręcznego wyszukiwania
stacji

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Ręczny
roaming miejsca. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać Roaming stacji.

Naciśnij , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby wybrać Aktywne

wyszukiwanie. Naciśnij , aby wybrać.

Zostanie wyemitowany sygnał. Zielona dioda LED
miga. Na wyświetlaczu pojawi się informacja
Wyszukiwanie stacji.

Jeśli radiotelefon znajdzie nową stację, sygnalizacja będzie
następująca:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias> Znal.

Jeśli radio nie znajdzie nowej stacji, sygnalizacja będzie
następująca:

• Rozlega się sygnał dźwiękowy niepowodzenia.

• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poza zasięg..

Jeśli nowa stacja znajduje się w zasięgu, ale radiotelefon
nie jest w stanie się z nią połączyć, sygnalizacja jest
następująca:

• Rozlega się sygnał dźwiękowy niepowodzenia.

• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kanał zajęty.

Blokada stacji wł./wył.
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko
bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie
dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Blok miej.
Jeśli funkcja Blokada stacji jest włączona:

• Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że
radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji.

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz.
Zablok.

Jeśli funkcja Blokada stacji jest wyłączona:
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• Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że
radiotelefon został odblokowany.

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz.
Odblok.

Uzyskiwanie dostępu do listy
sąsiednich stacji
Ta funkcja pozwala użytkownikowi sprawdzić stacje
sąsiadujące z bieżącą, główną stacją. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby uzyskać dostęp do listy sąsiednich stacji:

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Sąsiadujących

stacji. Naciśnij  , aby wybrać.

Przypomnienie kanału głównego
Funkcja ta generuje przypomnienie, gdy w radiotelefonie
przez pewien czas nie jest ustawiony kanał główny.

Jeśli funkcja ta zostanie aktywowana, gdy przez pewien
czas radiotelefon nie jest ustawiony na kanale głównym,
okresowo mogą się zdarzać poniższe sytuacje:

• Odtworzony zostaje ton przypomnienia kanału
głównego oraz powiadomienie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kanał inny niż
główny.

Wyciszyć przypomnienie kanału
głównego
Po wybrzmieniu przypomnienia kanału głównego można je
tymczasowo wyciszyć.
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Naciśnij przycisk programowalny Wycisz
przypomnienie kanału głównego.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HCR
wyciszone.

Ustawianie nowego kanału głównego
Po wystąpieniu przypomnienia kanału głównego można
ustawić nowy kanał główny.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij programowany przycisk resetowania
kanału głównego, aby ustawić bieżący kanał,
jako nowy kanał główny. Pomiń poniższe
czynności.
W pierwszym wierszu wyświetlony zostanie alias
kanału, a w drugim — tekst Nowy kanał główny.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku  lub  przejdź do kanału

głównego. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać nowy alias

kanału głównego. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok aliasu wybranego kanału
głównego widoczny jest symbol .

Zdalny nasłuch
Funkcja ta jest używana do włączania mikrofonu w
radiotelefonie docelowym przy pomocy aliasu lub ID
użytkownika. Korzystając z tej funkcji, można zdalnie
monitorować wszelkie dźwięki w pobliżu radiotelefonu
docelowego.

Zarówno twój radiotelefon oraz radiotelefon docelowy musi
być odpowiednio skonfigurowany, aby umożliwić
korzystanie z tej funkcji.
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Po zainicjowaniu na radiotelefonie docelowym będzie
migać zielona dioda LED. Ta funkcja zatrzymuje się
automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu lub
kiedy użytkownik radiotelefonu docelowego wykona jakąś
operację.

Inicjowanie monitora zdalnego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować nasłuch
zdalny.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny
Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy
pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować zdalny
nasłuch przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

polski

114  



3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Zdalnego

nasłuchu. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny
Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy
pomocy wybierania ręcznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować nasłuch
zdalny przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Numeru

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wprowadź alias lub ID abonenta i naciśnij ,
aby przejść dalej.

• Edytuj ID, z którym połączono się poprzednio, a

następnie naciśnij , aby przejść dalej.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Zdalnego

nasłuchu. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny

Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Ustawienia kontaktów
Opcja Kontakty oferuje funkcję książki adresowej w
radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub
identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

Każdy wpis, w zależności od kontekstu, wiąże się z
różnymi typami połączeń: połączenie grupowe, połączenie
indywidualne, połączenie z rozgłaszaniem, połączenie
ogólne stacji, połączenie ogólne w trybie wielu stacji,
połączenie przez komputer lub połączenie dyspozytorskie.

Połączenia komputerowe i dyspozytorskie są związane z
transmisją danych. Są one dostępne tylko w aplikacjach.
Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji aplikacji
do transmisji danych.
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Menu Kontakty pozwala przypisać każdą pozycję do
jednego lub większej liczby programowanych przycisków
numerycznych klawiatury mikrofonu. Jeżeli pozycja jest
przypisana do przycisku numerycznego, radiotelefon może
szybko ją wywołać po naciśnięciu odpowiedniego
przycisku.

UWAGA:
Przed każdym przyciskiem numerycznym
przypisanym do pozycji jest wyświetlany znak
zaznaczenia. Jeśli znak zaznaczenia znajduje się
przed Pusty, do pozycji nie przypisano przycisku
numerycznego.

Dla każdego wpisu na liście kontaktów wyświetlane są
następujące informacje:

• Typ połączenia

• Alias połączenia

• ID połączenia

UWAGA:
Jeżeli funkcja poufności jest włączona na kanale,
można inicjować grupowe połączenie poufne,
połączenia indywidualne i ogólne oraz telefoniczne
na tym kanale przy włączonej funkcji poufności.
Transmisję będą mogły odszyfrować tylko
radiotelefony z takim samym kluczem poufności lub
z taką samą wartością i ID klucza jak w
radiotelefonie.

Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków
numerycznych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przypisać wpisy do
programowalnych przycisków numerycznych.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

przycisk. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli określony przycisk numeryczny nie ma
przypisanego wpisu, naciśnij  lub  , aby
przypisać do wybranego przycisku

numerycznego. Naciśnij  , aby wybrać.

• Jeśli określony przycisk numeryczny ma już
przypisany wpis, na wyświetlaczu wyświetli się
komunikat Przycisk został już przypisany,
a dalej, w pierwszej linii tekstu pojawi się pytanie:
Zastąpić?. Wykonaj jedną z następujących
czynności:
Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i
wyświetli komunikat Kontakt zapisany oraz
miniinformację o udanej operacji.

Naciśnij  lub  , aby przejść do Nie i
powrócić do poprzedniego kroku.

Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami
i programowalnymi przyciskami
numerycznymi 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia
pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami
numerycznymi.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Przytrzymanie zaprogramowanego przycisku
numerycznego pozwala przejść do wybranego
aliasu lub ID. Przejdź do krok 4.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

przycisk. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Puste. Naciśnij

 , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje komunikat Usuń ze
wszystkich przycisków.

6 Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

UWAGA:
Gdy określona pozycja zostaje usunięta,
połączenie pomiędzy nią a odpowiednim
programowanym przyciskiem numerycznym
zostaje anulowane.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Kontakt Zapis.
Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Dodawanie nowych kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe kontakty.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby dodać Nowy kontakt.

Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać typ
kontaktu Kontakt radiowy lub Kontakt

telefoniczny. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wprowadź numer kontaktowy przy pomocy

klawiatury, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Wprowadź nazwę kontaktu przy pomocy klawiatury,

a następnie naciśnij  , aby kontynuować.

7 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

rodzaju dzwonka. Naciśnij  , aby wybrać.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na
wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Ustawienia wskaźnika połączenia
Ta funkcja umożliwia użytkownikom konfigurowanie
dźwięków połączeń lub wiadomości tekstowych.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
dla wywołań indywidualnych

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połączeń

prywatnych. Naciśnij  , aby wybrać.
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7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać.
Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
dla wiadomości tekstowych

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości

tekstowej. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  oraz obecny sygnał.

7 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  oraz obecny sygnał.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

polski

  121



• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać.
Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
wywołania dla sygnału wywołania

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do pozycji

Alert połączenia. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać.
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Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie i wyłączanie sygnału
dźwiękowego wiadomości tekstowej z
raportem telemetrycznym
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
sygnał dźwiękowy wiadomości tekstowej z raportem
telemetrycznym.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji

Telemetria. Naciśnij  , aby wybrać.

Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu
.

7 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać. Pojawi się 
obok wybranego sygnału dźwiękowego.

Przypisywanie stylów dzwonka
Można zaprogramować radiotelefon do generowania
jednego z jedenastu wstępnie zdefiniowanych dzwonków
podczas odbierania prywatnego połączenia, alertu
połączenia lub wiadomości tekstowej od określonego
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kontaktu.Radiotelefon generuje dźwięk dla każdego stylu
dzwonka podczas nawigacji na liście.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby Przeglądać/Edytować.

Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk , aż wyświetli się menu
Dzwon..

Symbol  wskazuje aktualnie wybrany dzwonek.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu
Radiotelefon można zaprogramować do nieprzerwanego
powiadamiania użytkownika o nieodebranym połączeniu
radiowym. W tym przypadku poziom głośności dźwięku
alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu
czasu. Ta funkcja jest określana jako „alarm narastający”.
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zwiększyć głośność
dźwięku alarmu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Alertu
narastającego.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
sygnał narastający. Po włączeniu obok opcji
Włączone pojawi się oznaczenie . Po wyłączeniu
zniknie oznaczenie  obok opcji Włączone.

Funkcje rejestru połączeń 
Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące,
odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Rejestr
połączeń umożliwia przeglądanie ostatnich połączeń i
zarządzanie nimi.

Nieodebrane alerty połączeń mogą być ujęte w rejestrze
połączeń, w zależności od konfiguracji systemu w

radiotelefonie. Na każdej liście połączeń można wykonać
następujące zadania:

• Zapisz alias lub ID na liście kontaktów

• Usunięcie połączenia

• Zobacz szczegóły

Przeglądanie ostatnich połączeń

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej listy.
Dostępne są następujące listy: Nieodebrane,
Odebrane i Wychodzące.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu zostanie pokazany najnowszy wpis.

4 Naciśnij  lub  , aby przeglądać listę.
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Naciśnij przycisk PTT, aby rozpocząć rozmowę
prywatną z obecnie wyświetlanym aliasem lub ID.

Zapisywanie aliasu lub ID z Listy
połączeń
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zapisywać aliasy lub ID
z Listy połączeń.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij  lub  , aby Zapisać. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

6 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Naciśnij  , aby wybrać.

Można również zapisać ID bez aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie połączenia z Listy połączeń
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia z
Listy połączeń.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli lista jest pusta:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Skasować pozycję.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję Tak i
usunąć wpis.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz.
Usun..

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Nie. Naciśnij

 , aby wybrać.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Wyświetlanie szczegółowych
informacji z Listy połączeń
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić szczegółowe
informacje z Listy połączeń.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij  lub  , aby Wyświetlić szczegóły.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże szczegółowe informacje.

Alert połączenia
Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager,
można poinformować użytkownika określonego
radiotelefonu o konieczności zainicjowania połączenia
zwrotnego, kiedy będzie to możliwe.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aliasów lub
identyfikatorów abonentów za pośrednictwem menu listy
kontaktów, wybierania ręcznego lub programowanego
przycisku szybkiego połączenia.

Funkcja alertu połączenia w systemie Capacity Max
umożliwia użytkownikowi radiotelefonu lub dyspozytorowi
wysłanie do innego użytkownika radiotelefonu alertu z
żądaniem oddzwonienia do użytkownika inicjującego, kiedy
użytkownik będzie dostępny. Komunikacja głosowa nie jest
wykorzystywana w tej funkcji.

Działanie alertu połączenia może być skonfigurowane
przez sprzedawcę lub administratora systemu na dwa
sposoby:

• Radiotelefon jest skonfigurowany tak, aby umożliwić
użytkownikowi naciśnięcie przycisku PTT, aby
odpowiedzieć na połączenie bezpośrednio do inicjatora
alertu poprzez nawiązanie połączenia prywatnego.

• Radiotelefon jest skonfigurowany tak, aby umożliwić
użytkownikowi naciśnięcie przycisku PTT i
kontynuowanie komunikacji z inną grupą rozmówców.
Naciśnięcie przycisku PTT w odpowiedzi na alert
połączenia nie umożliwia użytkownikowi wysłania
odpowiedzi do użytkownika inicjującego. Użytkownik
musi przejść do rejestru połączeń nieodebranych w
menu rejestru połączeń i odpowiedzieć na alert
połączenia stamtąd.

Połączenie prywatne w systemie OACSU pozwala
odpowiedzieć natychmiast, zaś w systemie FOACSU
połączenie prywatne wymaga potwierdzenia przez
użytkownika. Połączenia typu OACSU są z tego powodu
zalecane dla funkcji alertu połączenia. Patrz Połączenie
prywatne na str. 70.

Inicjowanie alertów połączenia
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać alarmy
połączeń.
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1 Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alert
połączenia oraz alias i ID abonenta. Zapala się
zielona dioda LED.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie
odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja
o udanej operacji.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie
odebrane, na wyświetlaczu pojawi się
miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Inicjowanie alertów połączenia przy
pomocy Listy kontaktów

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub
identyfikator użytkownika

Naciśnij  lub  , aby przejść do

wymaganego aliasu lub ID. Naciśnij  , aby
wybrać.

• Skorzystaj z menu Wybier ręcz.
Naciśnij  lub  , aby przejść do

Wybierania ręcznego. Naciśnij  , aby
wybrać.
Naciśnij  lub  , aby przejść do Numeru

radiotelefonu . Naciśnij  , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się Numer
radiotelefonu: i migający kursor. Wpisz ID
użytkownika, któremu chcesz wysłać
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powiadomienie na pager. Naciśnij  , aby
wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do pozycji

Alert połączenia. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alert
połączenia oraz alias i ID abonenta. Zapala się
zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

• Jeżeli potwierdzenie zostanie odebrane, na
wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej
operacji.

• Jeżeli potwierdzenie nie zostanie odebrane, na
wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Reagowanie na alerty połączenia
Po odebraniu alertu połączenia:

• Zostanie wyemitowany powtarzany sygnał dźwiękowy.

• Żółta dioda LED miga.

• Na wyświetlaczu pojawi się lista powiadomień z alertami
połączeń oraz aliasem lub ID radiotelefonu rozmówcy.

W zależności od sposobu konfiguracji urządzenia
przez sprzedawcę lub administratora systemu,
można odpowiedzieć na alert połączenia wykonując
jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk PTT i odbierz połączenie
indywidualne bezpośrednio.

• Naciśnij przycisk PTT, aby kontynuować
normalną komunikację z grupą rozmówców.
Alert połączenia jest przenoszony do
nieodebranych połączeń w rejestrze połączeń.
Możesz odpowiedzieć rozmówcy z rejestru
nieodebranych połączeń.

Patrz Lista powiadomień na str. 183 i Funkcje rejestru
połączeń na str. 125, aby uzyskać więcej informacji.
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Dynamiczny alias rozmówcy
Ta funkcja umożliwia dynamiczną edycję aliasu rozmówcy
na przednim panelu radiotelefonu.

Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy wyświetla alias
rozmówcy radiotelefonu nadawczego.

Na liście aliasów rozmówców może znajdować się maks.
500 aliasów rozmówców radiotelefonu nadawczego.
Możesz przeglądać lub nawiązywać połączenia
indywidualne z listy aliasów rozmówców. Po wyłączeniu
radiotelefonu historia odbieranych aliasów rozmówców jest
usuwana z listy aliasów rozmówców.

Edytowanie aliasu rozmówcy po
włączeniu radiotelefonu

1 Włącz radiotelefon.

2 Wprowadź swój nowy alias rozmówcy. Naciśnij

przycisk  , aby przejść dalej.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

UWAGA:
Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy
wyświetla Twój nowy alias rozmówcy.

Edytowanie aliasu rozmówcy w menu
głównym

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Mój ID.

Naciśnij  , aby wybrać.
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5
Naciśnij przycisk  , aby przejść dalej.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji Naciśnij

 , aby wybrać.

7 Wprowadź swój nowy alias rozmówcy. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

UWAGA:
Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy
wyświetla Twój nowy alias rozmówcy.

Przeglądanie listy aliasów rozmówców
Aby wyświetlić szczegóły aliasu rozmówcy radiotelefonu
nadawczego, przejdź do listy aliasów rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do funkcji Aliasy

rozmówców. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej listy.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby, przejść do opcji Pokaż

szczegóły. Naciśnij  , aby wybrać.

Inicjowanie połączenia indywidualnego
z listy aliasów rozmówców
Aby zainicjować połączenie indywidualne, przejdź do listy
aliasów rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do funkcji Aliasy

rozmówców. Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub , aby przejść do <wymaganego
aliasu rozmówcy>.

4 Aby zadzwonić, naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT.

Tryb wyciszony
Tryb wyciszony umożliwia wyciszenie całej sygnalizacji
dźwiękowej radiotelefonu.

Po zainicjowaniu trybu wyciszonego wszystkie
powiadomienia dźwiękowe, za wyjątkiem funkcji o wysokim
priorytecie, takich jak operacje awaryjne, zostaną
wyciszone.

Po wyłączeniu trybu wyciszonego radiotelefon będzie
ponownie emitować sygnały i transmisje dźwiękowe.

WAŻNE:
Alarmy Face Down i Man Down mogą być włączone
tylko pojedynczo. Może wybrać tylko jedną z nich.

Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP4800e/DP4801e,
DP4600e/DP4601e, DP4400e/DP4401e.

Włączanie trybu wyciszenia
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć Tryb
wyciszenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą
zaprogramowanego przycisku Tryb wyciszenia.

• Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio
po położeniu radiotelefon ekranem w dół.

W zależności od modelu radiotelefonu funkcja Face
Down może zostać włączona przez menu
radiotelefonu lub administratora systemu.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

WAŻNE:
Użytkownik nie może używać funkcji
ręcznego wyłączania i Face Down
jednocześnie. Może wybrać tylko jedną z
nich.

Po włączeniu trybu wyciszenia:

• Rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje Tryb wyciszenia wł.
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• Czerwona dioda LED zacznie migać i będzie
kontynuować miganie do momentu opuszczenia Trybu
wyciszenia.

• Na wyświetlaczu na ekranie głównym pojawia się ikona
Tryb wyciszenia.

• Radiotelefon jest wyciszony.

• Timer trybu wyciszenia rozpoczyna odliczanie
skonfigurowanego czasu.

Ustawianie timera trybu wyciszenia
Funkcję trybu wyciszenia można włączyć na określony
wstępnie okres czasu, ustawiając timer trybu wyciszenia.
Czas trwania timera jest konfigurowany w menu
radiotelefonu i może mieścić się w zakresie od 0,5–6
godzin. Urządzenie wychodzi z trybu wyciszenia po upływie
czasu timera.

Jeśli timer zostanie ustawiony na wartość 0, radiotelefon
pozostanie w trybie wyciszenia przez niezdefiniowany
okres czasu do momentu położenia radiotelefonu ekranem

do góry lub naciśnięcia zaprogramowanego przycisku Tryb
wyciszenia.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby Wyciszyć timer. Naciśnij

 , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby edytować wartość

numeryczną każdej cyfry i naciśnij .

Wyjście z Trybu wyciszenia
Ta funkcja może zostać opuszczona automatycznie, po
tym jak upłynie czas trybu wyciszenia.
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Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyjść z
trybu wyciszenia ręcznie:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tryb
wyciszenia.

• Naciśnij przycisk PTT przy dowolnej pozycji.

• Połóż na chwilę radiotelefon ekranem do góry.

Po wyłączeniu Trybu wyciszenia:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Tryb wyciszenia
wył.

• Czerwona migająca dioda LED gaśnie.

• Ikona trybu wyciszenia znika z ekranu głównego.

• Wyciszenie radiotelefonu zostanie wyłączone, a stan
głośnika przywrócony.

• Jeśli timer trybu wyciszenia nie wygasł, zostanie
zatrzymany.

UWAGA:
Tryb wyciszenia zostanie również wyłączony, jeśli
użytkownik rozpocznie transmisje głosową lub
przełączy się na niezaprogramowany kanał.

Tryb awaryjny
Sygnał alarmowy jest używany do sygnalizowania sytuacji
krytycznej. Tryb awaryjny można zainicjować w dowolnym
momencie, nawet jeśli bieżący kanał jest używany.

W systemie Capacity Max odbierający radiotelefon może
obsługiwać tylko pojedynczą informację alarmową w
danym czasie. Po zainicjowaniu druga informacja
alarmowa zastąpi pierwszy alarm.

Gdy zostanie odebrana informacja alarmowa, odbiorca
może wybrać jej usunięcie i wyjść z Listy alarmów lub
odpowiedzieć na informację alarmową, naciskając przycisk
PTT i dokonując transmisji głosowej w trybie
niealarmowym.

Sprzedawca lub administrator systemu może ustawić czas
naciskania programowanego przycisku Alarmowego (z
wyjątkiem dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w
przypadku wszystkich innych przycisków:

Krótkie naciśnięcie
Czas trwania od 0,05 s do 0,75 s.

Długie naciśnięcie
Czas trwania od 1,00 s do 3,75 s.
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Przycisk Alarmowy jest przypisany funkcji włączania/
wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki
jest przypisany czas działania przycisku alarmowego.

UWAGA:
Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku Alarmowego
jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to
długie naciśnięcie przycisku Alarmowego jest
przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Jeżeli długie naciśnięcie przycisku Alarmowego
jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to
krótkie naciśnięcie przycisku Alarmowego jest
przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Radiotelefon obsługuje trzy informacje alarmowe:

• Informacja alarmowa,

• Informacja alarmowa z wywołaniem,

• Sygnał alarmowy z funkcją awaryjnej aktywacji
mikrofonu.

Dodatkowo każdy alarm może należeć do jednego z
następujących typów:

Regularny
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy oraz stosuje
sygnały wizualne lub dźwiękowe.

Ciche
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów
wizualnych lub dźwiękowych. Radiotelefon odbiera
połączenia bez emitowania dźwięku przez głośnik do
chwili zakończenia zaprogramowanego czasu transmisji
mikrofonu aktywnego i/lub do momentu naciśnięcia
przycisku PTT.

Cichy z obsługą głosu
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów
wizualnych czy dźwiękowych, ale odtwarza dźwięk
połączeń przychodzących za pomocą wbudowanego
głośnika.Jeżeli mikrofon aktywny jest włączony,
połączenia przychodzące rozbrzmiewają w głośniku po
zakończeniu zaprogramowanego okresu transmisji
mikrofonu aktywnego. Wskaźniki pojawią się tylko po
naciśnięciu przycisku PTT.

UWAGA:
Tylko jeden z powyższych alarmów awaryjnych
można przypisać do zaprogramowanego przycisku
awaryjnego.

Wysyłanie informacji alarmowych
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową — sygnał
bezdźwiękowy — który generuje informację o alarmie w
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grupie radiotelefonów. Postępuj zgodnie z procedurą
wysyłania informacji alarmowych przez radiotelefon.

Radiotelefon nie emituje powiadomień dźwiękowych ani
wizualnych w trybie awaryjnym, gdy ustawiona jest opcja
wyciszenia.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Alarm wł.
Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alarmy
Tx i alias odbiorcy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Tx
Telegram (Telegram Tx) i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona
Alarm.

UWAGA:
Jeżeli go zaprogramowano, emitowany jest
sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego.
Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon
nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz
wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu
alarmowego. Sygnał awaryjnego
wyszukiwania może być zaprogramowany
przez sprzedawcę lub administratora
systemu.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Emitowany jest sygnał alarmowy.

• Zielona dioda LED miga.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
wysł.

Jeśli operacja nie powiedzie się po wykorzystaniu
wszystkich prób:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
nieudany.
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Radiotelefon kończy tryb informacji alarmowej i
ponownie wyświetla ekran główny.

UWAGA:
W przypadku skonfigurowania tylko alarmu
awaryjnego proces awaryjny obejmuje tylko
przekazanie informacji alarmowej. Alarm kończy się
po otrzymaniu potwierdzenia z systemu, lub gdy
liczba prób dostępu do kanału zostanie wyczerpana.

Brak połączenia głosowego jest powiązany z
wysyłaniem informacji alarmowej podczas pracy w
trybie tylko alarmu awaryjnego.

Wysyłanie informacji alarmowych z
wywołaniem
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z
wywołaniem do grupy radiotelefonów lub do dyspozytora.
Po uzyskaniu potwierdzenia przez infrastrukturę w danej
grupie, grupa radiotelefonów może komunikować się przez
zaprogramowany kanał alarmowy.

Radiotelefon musi mieć skonfigurowane informacje
alarmowe z wywołaniem, aby było możliwe wykonywanie
połączeń alarmowych po wystąpieniu alarmu.

1 Naciśnij programowalny przycisk Alarm wł.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alarm Tx i
alias odbiorcy. Pojawia się ikona Wywołanie
alarmowe.Zapala się zielona dioda LED.

UWAGA:
Jeżeli radiotelefon został zaprogramowany,
emitowany jest ton wyszukiwania
alarmowego. Dźwięk ten jest wyciszany, gdy
radiotelefon nadaje lub odbiera komunikaty
głosowe oraz wyłączany, gdy radiotelefon
wyjdzie z trybu alarmowego.

Jeśli potwierdzenie odbioru informacji alarmowej
zostanie pomyślnie odebrane:

• Emitowany jest sygnał alarmowy.

• Zielona dioda LED miga.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
wysł.

• Radiotelefon przejdzie do trybu połączenia
alarmowego po wyświetleniu komunikatu Alarm i
docelowego aliasu grupy.

Jeśli potwierdzenie odbioru informacji alarmowej nie
zostało pomyślnie odebrane:
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• Wszelkie ponowne próby zostają wyczerpane.

• Zostanie odtworzony niski dźwięk.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
nieudany.

• Radiotelefon wyjdzie z trybu alarmu awaryjnego.

2 Naciśnij przycisk PTT , aby zainicjować transmisję
głosową.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu
pojawi się ikona połączenia grupowego.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Na wyświetlaczu widać aliasy rozmówcy i grupy.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.

6 Naciśnij przycisk Alarm Wył., aby wyjść z trybu
alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

UWAGA:
W zależności od sposobu zaprogramowania
radiotelefonu może być emitowany sygnał
zezwolenia na rozmowę. Więcej informacji o
sposobie zaprogramowania telefonu do
obsługi trybu awaryjnego można uzyskać u
sprzedawcy radiotelefonu lub u
administratora systemu.

Inicjator połączenia alarmowego może

nacisnąć przycisk , aby zakończyć
trwające połączenie alarmowe. Radiotelefon
powróci do stanu bezczynności, ale ekran
połączenia alarmowego pozostanie otwarty.
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Wysyłanie informacji alarmowych z
żądaniem połączenia głosowego
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z
żądaniem połączenia głosowego do grupy radiotelefonów.
Mikrofon radiotelefonu zostaje automatycznie aktywowany,
pozwalając na komunikację z grupą radiotelefonów bez
naciskania przycisku PTT. Taki stan jest również określany
mianem aktywny mikrofon.

Jeżeli w radiotelefonie jest włączony tryb Cyklu
awaryjnego, powtórzenia okresów aktywnego mikrofonu i
odbierania mają zaprogramowany czas. W trybie Cyklu
awaryjnego odbierane połączenia są słyszalne przez
głośnik.

Przy naciśnięciu przycisku PTT podczas
zaprogramowanego okresu odbierania, zabrzmi ton
zakazu, oznaczający konieczność zwolnienia przycisku
PTT. Radiotelefon ignoruje naciśnięcie przycisku PTT i
pozostaje w trybie alarmowym.

Jeżeli przycisk PTT zostanie naciśnięty w interwale
czasowym, w którym używany jest mikrofon aktywny i
pozostanie naciśnięty po wygaśnięciu interwału mikrofonu
aktywnego, radiotelefon kontynuuje nadawanie aż do
chwili, gdy zostanie zwolniony przycisk PTT.

Jeżeli próba wysłania informacji alarmowej nie powiedzie
się, radiotelefon nie ponawia próby, ale przechodzi
bezpośrednio w stan aktywny mikrofon.

UWAGA:
Niektóre akcesoria mogą nie obsługiwać mikrofonu
aktywnego. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać sygnał
alarmowy z żądaniem połączenia głosowego.

1 Naciśnij programowalny przycisk Alarm wł.
Na wyświetlaczu zobaczysz jeden z dwóch
poniższych wyników:

• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alarm
Tx i alias odbiorcy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Tx
Telegram (Telegram Tx) i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetla się ikona
sytuacji awaryjnej.
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2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się Wysłano
informację alarmową, mów wyraźnie do
mikrofonu.

Radiotelefon automatycznie zaprzestaje transmisji:

• Po wygaśnięciu cyklu pomiędzy aktywnym
mikrofonem a odbieraniem, jeżeli tryb Cyklu
alarmowego jest włączony.

• Po wygaśnięciu okresu mikrofonu aktywnego,
jeśli tryb Cyklu alarmowego jest wyłączony.

3 Naciśnij przycisk Alarm wył., aby wyjść z trybu
alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Odbieranie informacji alarmowych
Odbierający radiotelefon może obsługiwać tylko
pojedynczą informację alarmową w danym czasie. Po
zainicjowaniu druga informacja alarmowa zastąpi pierwszy
alarm. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać i
wyświetlać informacje alarmowe.

Gdy otrzymasz informację alarmową:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Miga czerwona dioda LED.

• Na wyświetlaczu pojawi się lista informacji alarmowych,
ID lub aliasy grup rozmówców w sytuacjach alarmowych
oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

1
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić informację
alarmową.

2
Naciśnij , aby wyświetlić opcje czynności i
szczegóły dotyczące każdej pozycji na liście
alarmów.

3
Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję Tak, aby
wyjść z Listy alarmów.

Radiotelefon powróci do ekranu głównego z
wyświetloną w górnej części ekranu Ikoną alarmu,
która wskazuje, że istnieją informacje alarmowe
oczekujące na rozwiązanie. Ikona alarmu zniknie po
usunięciu wpisu na liście alarmów.
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4
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

5 Wybierz Listę alarmów, aby ponownie wejść do
listy alarmów.

6 Emitowany jest sygnał dźwiękowy, a dioda LED
zaczyna migać na czerwono do momentu wyjścia z
trybu awaryjnego. Sygnał dźwiękowy można
wyciszyć. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• naciśnij przycisk PTT, aby wywołać grupę
radiotelefonów, które odebrały sygnał alarmowy,

• dotknij dowolny przycisk programowalny,

Reagowanie na informacje alarmowe 
Gdy zostanie odebrana informacja alarmowa, odbiorca
może wybrać jej usunięcie i wyjść z Listy alarmów lub
odpowiedzieć na informację alarmową, naciskając przycisk
PTT i dokonując transmisji głosowej w trybie
niealarmowym. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
odpowiadać na informacje alarmowe.

1 Jeśli wskaźnik informacji alarmowej jest włączony,
lista informacji alarmowych jest wyświetlana, gdy

radiotelefon odbiera informację alarmową. Naciśnij
 lub  , aby przejść do wymaganego aliasu lub

ID.

2 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
transmitować przekaz głosowy poza trybem
alarmowym do tej samej grupy, dla której była
przeznaczona informacja alarmowa.

Zapala się zielona dioda LED.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

• Miga czerwona dioda LED.
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• Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenie
alarmowe, ID lub aliasy grup rozmówców w
sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias
nadającego radiotelefonu.

UWAGA:
Jeśli wskaźnik połączenia alarmowego nie
jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenie grupowe, ID lub aliasy
grup rozmówców w sytuacjach alarmowych
oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

Reagowanie na informacje alarmowe z
wywołaniem
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na
informacje alarmowe z wywołaniem.

Podczas odbierania połączenia alarmowego:

• Sygnał dźwiękowy połączenia alarmowego zostanie
wyemitowany, jeśli wskaźnik połączenia alarmowego i
sygnał dźwiękowy dekodowania połączenia alarmowego
są włączone. Sygnał dźwiękowy połączenia
alarmowego nie będzie słyszalny, jeśli jest włączony
tylko wskaźnik wywołania alarmowego.

• W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona
Połączenia alarmowego.

• W linii tekstu pojawi się ID lub alias grupy rozmówców w
sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego
radiotelefonu.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

• Miga czerwona dioda LED.
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• Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenie
alarmowe, ID lub aliasy grup rozmówców w
sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias
nadającego radiotelefonu.

UWAGA:
Jeśli wskaźnik połączenia alarmowego nie
jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenie grupowe, ID lub aliasy
grup rozmówców w sytuacjach alarmowych
oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

Wyjście z trybu awaryjnego

Naciśnij programowalny przycisk Alarm wył.

Radiotelefon wyświetla następujące oznaczenia:

• Ton zamilkł.

• Czerwona dioda LED zgasła.

• Po otrzymaniu potwierdzenia na wyświetlaczu
radiotelefonu nadawczego pojawi się komunikat
Odwołano sytuację alarmową. W przypadku braku
potwierdzenia wyświetlacz pokazuje Odwołanie
sytuacji alarmowej nieudane.

UWAGA:
Jeśli w radiotelefonie nadawczym włączona jest
konfiguracja Odwołanie sytuacji alarmowej,
informacja alarmowa w radiotelefonie
odbiorczym zostanie wyłączona, a stan zostanie
dodany do listy alarmów radiotelefonu
odbiorczego.

Wiadomość o statusie
Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości
o statusie do innych radiotelefonów.

Listę Szybki status można konfigurować poprzez
oprogramowanie CPS-RM i może ona obejmować
maksymalnie 99 statusów.

Maksymalna liczba znaków w wiadomości o statusie to 16.

UWAGA:
Każdy status ma odpowiadającą mu wartość
cyfrową z zakresu od 0–99. Dla każdego statusu
można określić alias dla łatwiejszego korzystania.

Wysyłanie wiadomości o statusie
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wysłać
wiadomość o statusie.
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1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do pozycji Szybki

status. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje minikomunikat o udanej operacji,
a następnie powraca do ekranu Szybki status.

• Na wyświetlaczu pojawi się symbol  obok wysłanej
wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

Wysyłanie nowej wiadomości o
statusie za pomocą przycisku
programowalnego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o
statusie za pomocą przycisku programowalnego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiadomość o
statusie.
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2 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.
Zostanie wyświetlona lista kontaktów.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
powodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

• Na wyświetlaczu pojawi się  obok wysłanej
wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

Wysyłanie wiadomości o statusie przy
pomocy Listy kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o
statusie za pomocą Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do pozycji Wyślij

status. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
powodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

• Na wyświetlaczu pojawi się  obok wysłanej
wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

Wysyłanie wiadomości o statusie przy
pomocy wybierania ręcznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o
statusie przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Numeru

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wprowadź wymagany alias lub ID abonenta albo

alias lub ID grupy i naciśnij  , aby przejść dalej.
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6 Naciśnij  lub , aby przejść do pozycji Wyślij

status. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
powodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

• Na wyświetlaczu pojawi się  obok wysłanej
wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki
status.

Wyświetlanie wiadomości o statusie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomości
o statusie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

Treść wiadomości o statusie jest wyświetlana
użytkownikowi radiotelefonu.

Otrzymane wiadomości o statusie można również
wyświetlić, przechodząc do Listy powiadomień. Dodatkowe
informacje: Lista powiadomień na str. 183.
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Odpowiadanie na wiadomości o
statusie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiedzieć na
wiadomości o statusie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Wyświetlona zostanie treść statusu. Naciśnij  ,
aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby Odpowiedzieć. Naciśnij

 , aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje mini informację o udanej operacji,
a następnie powraca do ekranu Skrzynka odbiorcza.

• Na wyświetlaczu pojawi się  obok wysłanej
wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o
niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu
Skrzynka odbiorcza.
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Usuwanie wiadomości o statusie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wiadomości o
statusie z radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości o statusie. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Wyświetlona zostanie treść statusu. Naciśnij  ,
aby wybrać.

6
Naciśnij  lub , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

• Wyświetlacz pokazuje mini informację o udanej operacji,
a następnie powraca do ekranu Skrzynka odbiorcza.

Usuwanie wszystkich wiadomości o
statusie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie
wiadomości o statusie z radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby Skasować wszystko.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista jest
pusta.

Wiadomości tekstowe 
Radiotelefon może odbierać dane (np. wiadomości
tekstowe) wysłane z innego urządzenia lub programu do
ich wysyłania.

Istnieją dwa typy wiadomości tekstowych: krótkie
wiadomości tekstowe DMR (Digital Mobile Radio) i
wiadomości tekstowe. Maksymalna długość krótkiej
wiadomości tekstowej DMR to 23 znaki. Maksymalna liczba
znaków wiadomości wynosi 280, włączając w to linię

tematu. Wiersz tematu pojawia się tylko po otrzymaniu
wiadomości z aplikacji poczty e-mail.

UWAGA:
Maksymalna długość znaków ma zastosowanie
wyłącznie w modelach wyposażonych w najnowszej
wersji oprogramowanie i sprzęt. W modelach ze
starszą wersją oprogramowania i sprzętu
maksymalna długość wiadomości tekstowej to 140
znaków. Więcej informacji można uzyskać od
sprzedawcy.

W języku arabskim tekst jest wpisywany od prawej
strony do lewej.

Wiadomości tekstowe
Wiadomości tekstowe są przechowywane w Skrzynce
odbiorczej i sortowane zgodnie z kolejnością ich odebrania.

Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu

odliczania czasu nieaktywności. Przytrzymaj przycisk  ,
aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.
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Wyświetlanie wiadomości tekstowych

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zabrzmi sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

Przeglądanie wiadomości tekstowych z
raportem telemetrii
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomość
tekstową z raportem telemetrii ze skrzynki odbiorczej.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Nie możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową
dot. stanu telemetrii.

Na ekranie pojawi się komunikat Telemetria:
<Status wiadomości tekstowej>.
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5
Długo naciskaj przycisk , aby z powrotem
przejść do ekranu głównego.

Przeglądanie zapisanych wiadomości
tekstowych

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do folderu

Robocze. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
Po otrzymaniu wiadomości tekstowej:

• Wyświetlacz pokazuje listę powiadomień z aliasami lub
ID nadawcy.

• Na wyświetlaczu pojawia się ikona Wiadomość.

UWAGA:
Jeżeli wciśnięty jest przycisk PTT, radiotelefon
wychodzi z ekranu alertu wiadomości tekstowej i
rozpoczyna połączenie prywatne lub grupowe z
nadawcą wiadomości.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby Przeczytać. Naciśnij

 , aby wybrać.
Na wyświetlaczu widnieje wiadomość tekstowa.
Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.
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• Naciśnij  lub  , aby Przeczytać później.

Naciśnij  , aby wybrać.
Radiotelefon powraca do ekranu, który był
aktywny przed odebraniem wiadomości
tekstowej.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij  , aby wybrać.

2
Naciśnij przycisk  , aby powrócić do skrzynki
odbiorczej.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
przy użyciu krótkich wiadomości
tekstowych

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do kroku 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

5
Naciśnij  , aby wejść do podmenu.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby Odpowiedzieć.

Naciśnij  , aby wybrać.
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• Naciśnij  lub  , aby przejśc do Krótkiej

odpowiedzi. Naciśnij  , aby wybrać.

Pojawi się migający kursor. Możesz napisać lub
przeredagować wiadomość, jeśli to konieczne.

7
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że
wiadomość jest wysyłana.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon powróci do ekranu opcji Wyślij
ponownie.

Przekazywanie wiadomości tekstowych
Podczas wyświetlanie ekranu opcji Wyślij ponownie:

1 Naciśnij  lub  , aby Przekazać dalej, i

naciśnij  , aby przesłać tą samą wiadomość do
innego aliasu lub ID abonenta lub grupy.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.
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• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Przekazywanie wiadomości tekstowych za
pomocą wybierania ręcznego

1 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do

przekazywania. Naciśnij  , aby wybrać.

2
Naciśnij  , aby ponownie wysłać tę samą
wiadomość do tego samego abonenta, aliasu grupy
lub ID.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się Numer
radiotelefonu:.

4
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Edytowanie wiadomości tekstowych
Wybierz opcję Edycja, aby edytować wiadomość.
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UWAGA:
Jeśli wpisane zostało pole tematu (dla odebranych
wiadomości wysłanych z programu poczty
elektronicznej), nie możesz go edytować.

1 Naciśnij  lub  , aby przejść do Edycji.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

2 Korzystając z klawiatury, edytuj wiadomość.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść o
jedno miejsce w prawo.

• Naciśnij przycisk  , aby usunąć niechciane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.

3
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk  .

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do Wysyłania i

naciśnij  , aby wysłać wiadomość.

• Naciśnij  lub  , aby przejść do

Zapisywania i naciśnij  , aby zapisać
wiadomość w folderze Kopie robocze.

• Naciśnij przycisk  , aby edytować
wiadomość.

• Naciśnij  , aby usunąć wiadomość lub
zapisać ją w folderze Kopie robocze.

Wysyłanie wiadomości tekstowych
Zakłada się, że masz nowo napisane wiadomości tekstowe
lub zapisane wiadomości tekstowe.

polski

  157



Wybierz odbiorcę wiadomości. Wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

• Naciśnij lub , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać. Pierwszy
wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr
radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza
zobaczysz migający kursor. Wpisz alias lub ID

użytkownika. Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o
udanej operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie odtworzony niski dźwięk.

• Na wyświetlaczu pojawia się miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

• Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu
Elementy wysłane.

• Wiadomość jest oznaczona ikoną Nie można
wysłać.

UWAGA:
W przypadku nowo napisanej wiadomości
tekstowej radiotelefon przełączy się na opcję
Wyślij ponownie.

Edycja zapisanych wiadomości
tekstowych

1
Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania danej
wiadomości.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji Naciśnij

 , aby wybrać.

Pojawi się migający kursor.
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3 Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w
lewo.

Naciśnij przycisk  lub , aby przejść o jedno
miejsce w prawo.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane
znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę
metody wpisywania tekstu.

4
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Wysłać. Naciśnij

przycisk , aby wysłać wiadomość.

• Naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk  lub
, aby wybrać zapisanie lub usunięcie

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Ponowne wysyłanie wiadomości
tekstowych
Podczas wyświetlanie ekranu opcji Wyślij ponownie:

Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą
wiadomość do tego samego aliasu grupy lub ID.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.
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• Radiotelefon powróci do ekranu opcji Wyślij
ponownie.

Usuwanie wiadomości tekstowych ze
Skrzynki odbiorczej
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wiadomości
tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

5
Naciśnij , aby wejść do podmenu.

6
Naciśnij  lub , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
Ponownie wyświetlana jest Skrzynka odbiorcza.
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Usuwanie wszystkich wiadomości
tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij  lub  , aby wybrać opcję Usuń

wszystko. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie zapisanych wiadomości
tekstowych z folderu Kopie zapasowe

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub , aby przejść do folderu

Robocze. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij ponownie przycisk  podczas
wyświetlania danej wiadomości.

6 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość
tekstową.

Wysłane wiadomości tekstowe
Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona
zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość
tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana
na górze listy w folderze Wysłane pozycje. Wysłane
wiadomości tekstowe można wysłać ponownie, przekazać
dalej, edytować lub skasować.

Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie 30
ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapełnieniu folderu
następna wysłana wiadomość tekstowa automatycznie
zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.

Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty
podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan
wiadomości w folderze Wysłane pozycje bez zapewnienia
żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą
dźwięku.

Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony
zanim stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje
zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie
dokończyć wysłania wiadomości w toku i automatycznie
wskaże to za pomocą ikony Nie można wysłać.

Radiotelefon obsługuje maksymalnie 5 wiadomości w toku
w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie
może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie
zaznacza ją ikoną Nie można wysłać.

Długie naciśnięcie  w dowolnym momencie powoduje
powrót do ekranu głównego.
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UWAGA:
Jeżeli typ kanału, np. w przypadku kanałów
konwencjonalnych cyfrowych, Capacity Plus —
Pojedyncza stacja lub Capacity Plus — Wiele stacji,
nie pasuje, wysłane wiadomości można jedynie
edytować, przekazać dalej lub skasować.

Przeglądanie wysłanych wiadomości
tekstowych

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Elementów

wysłanych. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli folder Wysłane jest pusty:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zabrzmi niski sygnał klawiatury, jeśli jest
włączony.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się linia tematu, jeśli
wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

Wysyłanie wysłanych wiadomości
tekstowych
Podczas przeglądania wysłanych wiadomości:

1
Naciśnij przycisk  .
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2 Naciśnij  lub  , aby Wysłać ponownie.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji Wyślij
ponownie. Dodatkowe informacje: Ponowne
wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 159.

Usuwanie wysłanych wiadomości z
folderu Wysłane
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wysłane
wiadomości tekstowe z folderu Wysłane.

Podczas przeglądania wysłanych wiadomości:

1
Naciśnij przycisk  .

2
Naciśnij  lub  , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Krótkie wiadomości tekstowe 
Radiotelefon obsługuje maksymalnie do 50 wiadomości z
tekstem skrótowym, zaprogramowanych przez dealera.

Pomimo, że krótkie wiadomości tekstowe są wstępnie
zaprogramowane, każdą wiadomość można redagować
przed wysłaniem.
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Wysyłanie krótkich wiadomości
tekstowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wstępnie
zdefiniowane krótkie wiadomości tekstowe do wstępnie
zdefiniowanego aliasu.

1 Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że
wiadomość jest wysyłana. 

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji Wyślij
ponownie. Dodatkowe informacje: Ponowne
wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 159.

Konfiguracja wprowadzania tekstu
Radiotelefon umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień
tekstu.

W radiotelefonie można skonfigurować następujące
ustawienia wprowadzania tekstu:

• Uzupełnianie słów

• Korekta słów

• Zdanie – wielka litera

• Moje słowa

Radiotelefon obsługuje następujące metody wpisywania
tekstu:

• Cyfry

• Symbole

• Tryb przewidywania tekstu lub Multi-tap

• Wersja językowa (o ile została zaprogramowana)
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UWAGA:

W dowolnym momencie naciśnij przycisk  , aby
powrócić do poprzedniego ekranu. Przytrzymanie

przycisku  pozwala wrócić do ekranu głównego.
Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu
odliczania czasu nieaktywności.

Uzupełnianie słów
Radiotelefon uczy się standardowych, często
wprowadzanych zdań. Następnie przewiduje frazę, którą
użytkownik chciałby wprowadzić, po napisaniu w edytorze
tekstu pierwszego słowa typowego ciągu słów.

1
Naciśnij przycisk  , aby uzyskać dostęp do
menu..

2 Naciśnij przycisk  lub  , aby ustawić

Narzędzia i naciśnij przycisk  , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do pozycji
Ustawienia radiotelefonu i naciśnij naciśnij

przycisk  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji
Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk

 , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do funkcji
Przewid. tekst. i wybrać opcję naciśnij przycisk

 , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby
zmienić wybraną opcję.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk  , aby włączyć funkcję
przewidywania słów. Na ekranie pojawi się
oznaczenie  obok opcji Wł.
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• Naciśnij przycisk  , aby wyłączyć funkcję
przewidywania słów. Oznaczenie  obok
informacji Włączone zniknie.

Zdanie – wielka litera
Automatycznie włącza pisanie pierwszego słowa każdego
nowego zdania z wielkiej litery.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć opcję
rozpoczynania zdania wielką literą. Naciśnij

 , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij , aby włączyć funkcję rozpoczynania
zdań wielką literą. Po włączeniu obok opcji
Włączone pojawi się oznaczenie .

• Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję
rozpoczynania zdań wielką literą. Po wyłączeniu
zniknie oznaczenie  obok opcji Włączone.

Przeglądanie słów własnych
Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika
radiotelefonu. Radiotelefon przechowuje te słowa na liście.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Listy słów.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

Edycja słów własnych
Można edytować słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Listy słów.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.
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7 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

8 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji.

Naciśnij  , aby wybrać.

9 Słowa własne można edytować, używając
klawiatury.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w prawo.

• Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.

10 Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja
potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

• Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o
udanej operacji.

• Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Dodawanie słów własnych
Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika
radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby Dodać nowe słowo.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

7 Słowa własne można edytować, używając
klawiatury.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w prawo.

• Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.

8 Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja
potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

• Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o
udanej operacji.

• Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Usuwanie słowa własnego
Można usuwać słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij  , aby wybrać.

8 Wybierz jedną z poniższych opcji:

• Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij

przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Poz. Usun..

• Naciśnij  lub , aby przejść do Nie. Naciśnij

, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Usuwanie wszystkich słów własnych
Można usunąć wszystkie słowa własne z wbudowanego
słownika radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń

wszystko. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij

przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Wpis usunięty.

• Naciśnij  lub , aby przejść do Nie i

powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Prywatne
Ta funkcja pomaga zapobiec podsłuchiwaniu przez
nieupoważnione osoby na danym kanale dzięki
zastosowaniu programowego rozwiązania szyfrującego.
Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację
użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na
danym kanale, aby nadawać podczas połączenia
prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do
odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na
kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste lub
niezaszyfrowane transmisje.

Twój radiotelefon obsługuje tylko funkcję Rozszerzone
szyfrowanie.

Aby odszyfrować wywołanie z funkcją prywatności lub
transmisję danych, radiotelefon powinien zostać
zaprogramowany z użyciem tych samych wartości i
identyfikatora klucza dla prywatności, co nadający
radiotelefon.

W wypadku odbioru zaszyfrowanej transmisji z
radiotelefonu, w którym ustawiono inną wartość i ID klucza,
przy rozszerzonej prywatności nie będzie słychać niczego.

Na kanale z funkcją prywatności Twój radiotelefon może
odbierać czyste lub niezaszyfrowane połączenia, w
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zależności od sposobu zaprogramowania. Dodatkowo,
Twój radiotelefon może emitować sygnał ostrzegawczy lub
go nie emitować, w zależności od sposobu
zaprogramowania.

Jeżeli radiotelefon ma przypisaną prywatność, na pasku
stanu pojawia się ikona zabezpieczenia lub braku
zabezpieczenia, oprócz sytuacji, kiedy radiotelefon wysyła
lub odbiera wywołanie alarmowe lub alarm.

Dioda LED pali się zielonym światłem, gdy radiotelefon
nadaje, a podwójnie pulsuje na zielono podczas odbioru
transmisji z aktywną funkcją prywatności.

UWAGA:
Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać
funkcji prywatności lub cechować się inną
konfiguracją. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie/wyłączanie prywatności
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
prywatność w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Prywatność.
Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby wybrać Prywatność.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .
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Zawieszenie odpowiedzi
Ta funkcja pomaga zapobiegać odpowiadaniu
radiotelefonu na wszystkie transmisje przychodzące.

UWAGA:
Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić, w jaki
sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Po włączeniu tej funkcji radiotelefon nie będzie generować
transmisji wychodzących w odpowiedzi na transmisje
przychodzące, takie jak Sprawdzenie radia, Alert
połączenia, Wyłączanie radiotelefonu, Zdalny nasłuch,
Usługa automatycznej rejestracji (ARS), Odpowiadanie na
wiadomości prywatne i Wysyłanie raportów o lokalizacji
GNSS.

Gdy ta funkcja jest włączona, radiotelefon nie może
otrzymywać Potwierdzonych połączeń prywatnych.
Radiotelefon może jednak nadawać transmisje ręcznie.

Włączanie lub wyłączanie zawieszenia
odpowiedzi
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję zawieszania odpowiedzi w radiotelefonie.

Naciśnij przycisk programowalny Zawieszanie
odpowiedzi.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się chwilowy minikomunikat o
udanej operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się chwilowe miniostrzeżenie
o nieudanej operacji.

Zatrzymywanie/Ponawianie
Capacity Max

 Ta funkcja pozwala na włączenie lub
wyłączenie dowolnego radiotelefonu w systemie. Na
przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego lub
zgubionego radiotelefonu przez sprzedawcę lub
administratora systemu, aby uniemożliwić korzystanie z
niego osobie nieupoważnionej.

Radiotelefon można wyłączyć (zatrzymać) lub ponownie
włączyć przy pomocy konsoli lub polecenia zainicjowanego
przez inny radiotelefon.

polski

174  



Po wyłączeniu radiotelefonu wyda on dźwięk
ostrzegawczy, a na stronie głównej zostanie wyświetlony
komunikat Odmowa kanału.

Gdy radiotelefon jest zatrzymany, nie może zażądać ani
nie otrzyma żadnych zainicjowanych przez użytkownika
usług w systemie, który wykonał procedurę zatrzymania.
Radiotelefon może przełączyć się do innego systemu.
Radiotelefon będzie kontynuować wysyłanie raportów
lokalizacji GNSS i może być zdalnie monitorowany po jego
wyłączeniu.

UWAGA:
Sprzedawca lub administrator systemu mogą
wyłączyć radiotelefon na stałe. Dodatkowe
informacje: Stałe wyłączenie radiotelefonu na str.
179.

Zatrzymanie radiotelefonu
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokowanie rtf.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Zielona dioda LED miga.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Zatrzymywanie radiotelefonu przy
pomocy Listy kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować
radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zablokować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

W przypadku naciśnięcia  podczas operacji
Wyłączania radiotelefonu nie otrzyma on informacji
potwierdzającej.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Dezaktywacja radiotelefonu: <Alias lub ID
użytkownika>. Zielona dioda LED miga.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Zatrzymywanie radiotelefonu przy
pomocy wybierania ręcznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować
radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub  , aby dodać Kontakt w

radiotelefonie. Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer
radiotelefonu:.

5
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Naciśnij  lub  , aby Zablokować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zielona dioda LED miga.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Odblok. rtf.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Aktywacja
radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>.
Zapala się zielona dioda LED.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:
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• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu przy
pomocy Listy kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć radiotelefon za
pomocą Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Odblokować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Aktywacja
radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>.
Zapala się zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu przy
pomocy wybierania ręcznego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować
radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połączeń

prywatnych. Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer
radiotelefonu:.

5
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Naciśnij  lub  , aby Odblokować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Aktywacja
radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>.
Zapala się zielona dioda LED.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Stałe wyłączenie radiotelefonu
Ta funkcja to rozszerzony środek bezpieczeństwa, mający
na celu ograniczanie nieautoryzowanego dostępu do
radiotelefonu.
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Funkcja stałe wyłączenia radiotelefonu sprawia, że
urządzenie jest niezdatne do użytku. Sprzedawca może na
przykład chcieć wyłączyć na stale skradziony lub zgubiony
radiotelefon, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Po włączeniu zasilania wyłączony na stałe radiotelefon
wyświetli chwilowy komunikat Radiotelefon wyłączony
na stałe informujący o stałym wyłączeniu.

UWAGA:
Wyłączony na stałe radiotelefon można ponownie
uruchomić wyłącznie w punkcie serwisowym
Motorola Solutions. Więcej informacji można
uzyskać od sprzedawcy.

Praca w pojedynkę
Funkcja ta pozwala na wysyłanie okresowego sygnału
ostrzegawczego, jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny
przez określony czas, np. nie naciska żadnego przycisku
radiotelefonu lub nie używa wybieraka kanałów.

Po upływie zaprogramowanego czasu radiotelefon
ostrzega użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego,
gdy licznik czasu nieaktywności zostanie wyzerowany.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem
zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia,

radiotelefon uruchamia stan awaryjny zaprogramowany
przez sprzedawcę.

Blokada hasłem
Można ustawić hasło, aby ograniczyć dostęp do
radiotelefonu. Przy każdym włączeniu radiotelefonu
pojawia się monit o podanie hasła.

Radio obsługuje hasła 4-cyfrowe.

W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał
żadnych połączeń, nawet alarmowych.

Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu
za pomocą hasła
Włącz radiotelefon.

1 Wpisz czterocyfrowe hasło.

a Aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry,
naciśnij  lub . Aby wprowadzić i przejść do

następnej cyfry, naciśnij .
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2
Naciśnij , aby potwierdzić hasło.

Jeśli hasło zostało wprowadzone poprawnie, radiotelefon
włącza się.

Jeśli przy pierwszej i drugiej próbie wprowadzisz błędne
hasło, radiotelefon zasygnalizuje to w następujący sposób:

• Wybrzmiewa ciągły sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Nieprawidłowe
hasło.

Powtórz czynność krok 1.

Jeśli przy trzeciej próbie wprowadzisz błędne hasło,
radiotelefon zasygnalizuje to w następujący sposób:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Żółta dioda LED miga dwa razy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Nieprawidłowe
hasło, a następnie Radiotelefon zablokowany.

• Radiotelefon blokuje się na 15 minut.

UWAGA:
W stanie zablokowania radiotelefon będzie
reagować wyłącznie na sygnały z Pokrętła wł./wył./
regulacji głośności oraz zaprogramowany przycisk
Podświetlenia.

Poczekaj, aż 15-minutowy licznik czasu zablokowania
odliczy do końca, a następnie powtórz krok 1.

UWAGA:
Jeśli wyłączysz i ponownie włączysz radiotelefon,
15-minutowy licznik czasu zablokowania zacznie
odliczanie od nowa.

Odblokowywanie radiotelefonów ze
stanu zablokowania
W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał
żadnych połączeń, nawet alarmowych. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby odblokować radiotelefon ze stanu
zablokowania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli radiotelefon jest włączony, należy odczekać 15
minut, a następnie powtórzyć kroki procedury 
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
na str. 180, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.
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• Jeżeli radiotelefon jest wyłączony, włącz go.
Radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik
blokady.
Zostanie wyemitowany sygnał. Żółta dioda LED miga
dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radiotelefon zablokowany.

Odczekaj 15 minut, a następnie powtórz kroki procedury 
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
na str. 180, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.

Zmiana haseł
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zmienić hasło.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Blokady

hasła. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Wpisz obecne czterocyfrowe hasło i naciśnij  ,
aby kontynuować.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i
nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego
menu.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Zmiany hasła.

Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij

 , aby kontynuować.

8 Ponownie wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i

naciśnij  , aby kontynuować.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zmieniono
hasło.
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Jeśli operacja nie powiedzie się, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Niezgodność haseł.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Lista powiadomień
Radiotelefon posiada Listę powiadomień, która zbiera
wszystkie nieodczytane zdarzenia na danym kanale, np.
wiadomości tekstowe, wiadomości telemetryczne,
nieodebrane połączenia i sygnały wywołania.

Wyświetlacz pokazuje ikonę Powiadomień, gdy na Liście
powiadomień znajduje się jedno zdarzenie lub więcej.

Maksymalna długość listy to 40 nieprzeczytanych zdarzeń.
Kiedy lista jest zapełniona, nowa pozycja automatycznie
zastępuje pozycję najstarszą. Po odczytaniu pozycje są
usuwane z Listy powiadomień.

W przypadku wiadomości tekstowych i nieodebranych
połączeń/alertów połączenia maksymalna liczba
powiadomień to 30 wiadomości tekstowych i 10
nieodebranych połączeń lub alertów połączenia.
Maksymalna liczba jest zależna od możliwości listy
określonej funkcji (kody zadań, wiadomości tekstowe lub
nieodebrane połączenia lub alerty połączenia).

Dostęp do Listy powiadomień
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do Listy
powiadomień.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk
Powiadomienia. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Powiadomień.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

wydarzenia. Naciśnij  , aby wybrać.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje ponowne
wyświetlenie ekranu głównego.
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Programowanie drogą radiową
Sprzedawca może zdalnie aktualizować radiotelefon
poprzez Programowanie drogą radiową (OTAP) bez
fizycznego połączenia. Dodatkowo niektóre ustawienia
także mogą być wprowadzane za pośrednictwem OTAP.

Gdy radiotelefon znajduje się w trakcie programowania
drogą radiową (OTAP), dioda LED pulsuje na zielono.

Gdy radiotelefon odbiera duże ilości danych:

• Na wyświetlaczu widnieje ikona Duża ilość danych.

• Kanał staje się zajęty.

• Naciśnięcie przycisku PTT powoduje wybrzmiewanie
sygnału ostrzegawczego.

Gdy OTAP dobiegnie końca, w zależności od konfiguracji:

• Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Aktualizacja i restart. Radiotelefon
restartuje się poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.

• Można wybrać opcję Zrestartuj teraz lub Odłóż na
później. Wybranie opcji Odłóż na później powoduje
powrót do poprzedniego ekranu. Na wyświetlaczu
widnieje ikona Odliczanie przełożenia OTAP aż do
momentu automatycznego restartu.

Gdy radiotelefon uruchamia się ponownie po
automatycznym restarcie:

• Jeśli operacja powiedzie się, na wyświetlaczu widać
komunikat Aktualizacja oprogramowania powiodła
się.

• W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu widać
komunikat Aktualizacja oprogramowania nie
powiodła się.

Patrz Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji
oprogramowania na str. 213, aby uzyskać więcej informacji
o wersji zaktualizowanego oprogramowania.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału
Ta funkcja pozwala przeglądać wartości wskaźnika siły
odbieranego sygnału (RSSI).

W prawym górnym rogu na wyświetlaczu pojawi się ikona
RSSI. Zobacz Ikony na wyświetlaczu, aby dowiedzieć się
więcej o ikonie RSSI.
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Przeglądanie wartości RSSI

Na ekranie głównym naciśnij trzykrotnie  i

natychmiast naciśnij , wszystko w ciągu 5 sekund.

Na ekranie są widoczne aktualne wartości RSSI.

Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj

przycisk .

Programowanie przedniego panelu
Aby ułatwić sobie korzystanie z radiotelefonu, można
dopasować niektóre parametry funkcji za pomocą
programowania przedniego panelu (FPP).

Następujące przyciski można wykorzystać do
przemieszczania się po parametrach funkcji.
Przycisk nawigacji lewo/prawo/góra/dół

Naciśnij przycisk, aby poruszać się po opcjach poziomo,
pionowo lub aby zwiększyć albo zmniejszyć wartości.

Przycisk Menu/OK
Naciśnij, aby wybrać opcję lub wejść do dodatkowego
menu.

Przycisk Powrót/Ekran główny
Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego
menu lub wyjście z ekranu wyboru.

Długie naciśnięcie w dowolnym czasie powoduje powrót
do ekranu głównego.

Wejście w tryb programowania
przedniego panelu

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

Edycja parametrów trybu FPP 
Następujące przyciski można wykorzystać do
przemieszczania się po parametrach funkcji.
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•  ,  – przewijanie opcji, zwiększanie/zmniejszanie
wartości lub nawigacja pionowa.

•  – wybór opcji lub przejście do podmenu.

•  – krótkie naciśnięcie powoduje powrót do
poprzedniego menu lub zamknięcie ekranu wyboru.
Przytrzymanie przycisku pozwala wrócić do Ekranu
głównego.

Dynamiczne przydzielanie numeru
grupy (DGNA)
Dynamiczne przypisywanie numeru grupy (DGNA) to
funkcja, która umożliwia konsoli bezprzewodowe
przypisywanie i usuwanie nowej grupy rozmównej z do/z
radiotelefonu.

Gdy konsola przydziela DGNA a do radiotelefonu,
radiotelefon jest w trybie DGNA:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na krótko przed powrotem do ekranu głównego na
wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias grupy
rozmównej DGNA> Przypisano.

• Ikona DGNA pojawi się na pasku stanu.

• Na ekranie głównym wyświetlany jest alias grupy
rozmównej DGNA.

Gdy konsola usunie DGNA z radiotelefonu, radiotelefon
powróci do poprzedniej grupy rozmównej:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na krótko przed powrotem do ekranu głównego na
wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias grupy
rozmównej DGNA> Usunięto.

• Ikona DGNA znika z paska stanu.

• Na ekranie głównym wyświetlany jest alias poprzedniej
grupy rozmównej.

W zależności od sposobu zaprogramowania radiotelefonu
można wyświetlać, edytować, a także odsłuchiwać
oryginalnych zapisów kanałów z list skanowania i grup
rozmównych innych niż DGNA.

Gdy radiotelefon pracuje w trybie DGNA, naciśnięcie
przycisku PTT pozwala komunikować się tylko z bieżącą
grupą rozmówną DGNA. W celu komunikacji z poprzednią
grupą inną niż DGNA zaprogramuj przycisk Szybki
dostęp. Patrz Połączenia bez DGNA na str. 187.
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UWAGA:
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem
systemu, aby ustalić, w jaki sposób został
zaprogramowany radiotelefon.

Inicjowanie połączeń DGNA

Gdy radiotelefon jest w trybie DGNA, naciśnij
przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

• Zostanie odtworzony dźwięk DGNA.

• Na wyświetlaczu pojawią się ikona DGNA i alias grupy
rozmównej DGNA.

UWAGA:
Jeśli radiotelefon nie jest w trybie DGNA, po
naciśnięciu przycisku Szybki dostęp radiotelefon
wyemituje sygnał dźwiękowy błędu. Wyświetlacz
pozostaje bez zmian.

Połączenia bez DGNA

1 Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Wybrzmiewa zapowiedź głosowa Szybkie
połączenie zastępuje połączenie.

• Na wyświetlaczu przez chwilę pojawią się
komunikaty <Alias grupy rozmównej> i
Naciśnij PTT.

UWAGA:
Jeśli radiotelefon nie jest w trybie DGNA, po
naciśnięciu przycisku Szybki dostęp
radiotelefon wyemituje sygnał dźwiękowy
błędu. Wyświetlacz pozostaje bez zmian.

2 Naciśnij przycisk PTT zanim rozlegnie się sygnał
dźwiękowy niepowodzenia, aby radiotelefon powrócił
do ekranu głównego.

UWAGA:
Gdy radiotelefon jest na ekranie głównym,
naciśnięcie przycisku PTT umożliwia
połączenie z grupą rozmówną DGNA.

Otrzymywanie i odbieranie połączeń
DGNA
Odbieranie połączenia DGNA:
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• Zostanie odtworzony dźwięk DGNA.

• Na wyświetlaczu pojawią się ikona DGNA, alias grupy
rozmównej DGNA oraz alias radiotelefonu.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Narzędzia
Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji narzędzi dostępnych
w radiotelefonie.

Opcje blokady klawiatury
Dzięki tej funkcji, można uniknąć przypadkowego
naciśnięcia przycisków lub zmiany kanałów, gdy
radiotelefon nie jest używany. W zależności od wymagań
użytkownika można wybrać zablokowanie klawiatury,
pokrętła wyboru kanału lub obu tych elementów.

Sprzedawca może wykorzystać CPS/RM, aby
skonfigurować jedną z następujących opcji:

• Blokada klawiatury

• Blokada pokrętła wyboru kanałów

• Blokada klawiatury i pokrętła wyboru kanałów

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić, w jaki sposób
został zaprogramowany radiotelefon.

Opcja włączania blokady klawiatury
Następujące kroki dotyczą blokady klawiatury, blokady
pokrętła wyboru kanału lub blokady klawiatury i pokrętło
wyboru kanałów, w zależności od konfiguracji
radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada
klawiatury. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Blokady

klawiatury. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja Zablokowany.

Opcja wyłączania blokady klawiatury
Następujące kroki dotyczą blokady klawiatury, blokady
pokrętła wyboru kanału lub blokady klawiatury i pokrętło
wyboru kanałów, w zależności od konfiguracji
radiotelefonu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada
klawiatury.

• Gdy na wyświetlaczu pojawi się Menu, a
następnie *, aby odblokować, naciśnij

przycisk , a następnie .

Na wyświetlaczu pojawi się informacja Odblokowany.

Włączanie i wyłączanie funkcji
tłumienia sprzężenia akustycznego
Ta funkcja umożliwia minimalizowanie sprzężeń
akustycznych w odbieranych połączeniach. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć tłumienie
sprzężenia akustycznego w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tłumik AF.
Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do pozycji

Tłumienie AF. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję
tłumienia sprzężenia akustycznego.

• Naciśnij przycisk  , aby wyłączyć funkcję
tłumienia sprzężenia akustycznego.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie . Po wyłączeniu zniknie oznaczenie 
obok opcji Włączone.

Identyfikacja typu kabla
Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać typ kabla
radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub  lub  wybierz Typ

kabla. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Przyciski  i  pozwalają zmienić wybraną opcję.

Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą
symbolu .
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Ustawienia menu ogr.
Możesz ustawić czas, przez który menu radiotelefonu
pozostanie otwarte, zanim na wyświetlaczu pojawi się
znów Ekran główny. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
ustawić czas otwarcia menu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  w celu przejścia do czasu

menu. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Syntezator mowy Text-to-Speech
Funkcja Text-to-Speech może zostać włączona tylko przez
sprzedawcę. Jeśli funkcja Text-to-Speech jest włączona,
funkcja komunikatów głosowych jest automatycznie
wyłączana. Włączenie funkcji komunikatów głosowych
powoduje automatyczne wyłączenie funkcji syntezatora
mowy Text-to-Speech.

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi
głosowej następujących informacji:

• Obecny kanał

• Obecna strefa

• Włączenie lub wyłączenie funkcji przycisku
programowalnego

• Treść odbieranych wiadomości tekstowych

• Treść odbieranych etykiet zadań

Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do
wymagań klienta. Funkcja ta jest zazwyczaj przydatna,
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kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających
odczyt wyświetlacza.

Ustawianie funkcji Text-to-Speech
Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować funkcję
Text-to-Speech.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Komunikatów

głosowych. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do

dowolnej z poniższych funkcji. Naciśnij  , aby
wybrać.

Dostępne opcje znajdują się poniżej:

• Wszystkie

• Wiadomości
• Etykiety zadań
• Kanał

• Strefa

• Przycisk Program

 Symbol pojawi się obok wybranego ustawienia.

Włączanie lub wyłączanie systemu
globalnej nawigacji satelitarnej
Global Navigation Satellite System (GNSS) to system
nawigacji satelitarnej, który pozwala dokładnie określać
położenie geograficzne radiotelefonu. GNSS korzysta z
systemów Global Positioning System (GPS) oraz Global
Navigation Satellite System (GLONASS).
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UWAGA:
Wybrane modele radiotelefonów mogą korzystać z
nawigacji GPS i GLONASS. Ustawienie GNSS
należy skonfigurować za pomocą oprogramowania
CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób
został zaprogramowany radiotelefon.

1

2 Wykonaj jedną z następujących czynności, aby
włączyć lub wyłączyć GNSS w radiotelefonie.

• Naciśnij zaprogramowany przycisk GNSS.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
Przejdź do kolejnego kroku.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji GNSS.

Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
funkcję GNSS.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .
Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie i wyłączanie ekranu
powitalnego
Poniższa procedura pozwala włączyć lub wyłączyć ekran
powitalny.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wybierz  lub  w celu otwarcia opcji Ekran

powitalny. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
ekran powitalny.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie/wyłączanie dźwięków/
alertów radiotelefonu
Jeśli to konieczne, można włączyć lub wyłączyć wszystkie
dźwięki i powiadomienia z wyjątkiem przychodzącego
sygnału alarmowego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć i wyłączyć dźwięki i alerty.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Dźwięki/
Alerty. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Wszystkich

dźwięków. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie
dźwięki i powiadomienia. Na ekranie pojawi się
jedna z następujących informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawianie wyrównania poziomu
głośności dźwięków/alertów
Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów lub
alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu
ludzkiego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić
wyrównanie poziomu głośności dźwięków lub alertów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Sygnałów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Przesunięcia

głośności. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby ustawić określony poziom
wyrównania głośności.

Zabrzmi sygnał odpowiedzi odpowiadający każdemu
poziomowi wyrównania głośności.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  , aby wybrać. Wymagany poziom
głośności zostanie zapisany.

• Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu. Zmiany
zostaną odrzucone.

Włączanie lub wyłączanie sygnału
zezwolenia na rozmowę
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
sygnał zezwolenia na rozmowę.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Zezwolenie

na rozmowę. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
sygnał zezwolenia na rozmowę.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:
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• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku
uruchamiania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Uruchamiania.

Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
dźwięk uruchamiania radiotelefonu. Na ekranie
pojawi się jedna z następujących informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawianie dźwięku alertu
wiadomości tekstowej
Istnieje możliwość dostosowania dźwięku alertu
wiadomości tekstowej dla każdej pozycji na liście
kontaktów. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić
dźwięki alertów wiadomości tekstowych.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Alerty

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Chwilowy.

Naciśnij  , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu
Chwilowy.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Powtarzający

się. Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się  obok opcji
Powtarzający się.

Poziomy mocy
Można dostosować ustawienie wysokiej lub niskiej mocy
dla poszczególnych kanałów.

Wysoki
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami
znajdującymi się w znacznej odległości.

Niski
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami
znajdującymi się w bliskiej odległości.

UWAGA:
Ta funkcja nie dotyczy kanałów w paśmie CB o tych
samych częstotliwościach.

Ustawianie poziomów mocy
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić poziomy mocy
radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Naciśnij zaprogramowany przycisk Poziom
mocy. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Mocy. Naciśnij

 , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Wysoka.

Naciśnij  , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu
Wysoka.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Niska. Naciśnij

 , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu Niska.

6
Długo naciskaj przycisk  , aby z powrotem
przejść do ekranu głównego.

Zmiana trybów wyświetlania
Można wybierać odpowiednio tryb Nocny lub Dzienny
wyświetlacza radiotelefonu. Ta funkcja zmienia paletę
kolorów wyświetlacza. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
zmienić tryb wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tryb
wyświetlania. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje Tr. dnia i Tryb nocny.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

Regulacja jasności wyświetlacza
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dopasować jasność
wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Jasność.
Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Jasność.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

5 Naciśnij  lub  , aby zwiększyć lub zmniejszyć

jasność wyświetlacza. Naciśnij  , aby wybrać.
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Ustawianie timera podświetlenia
wyświetlacza
Można odpowiednio ustawić timer podświetlenia
wyświetlacza radiotelefonu. To ustawienie dotyczy również
podświetlenia przycisków do nawigacji po menu oraz
przycisków klawiatury. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
ustawić timer podświetlenia wyświetlacza.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk
Podświetlenie. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  w celu otwarcia timera

podświetlenia. Naciśnij  , aby wybrać.

Podświetlenie ekranu oraz przycisków klawiatury zostanie
automatycznie wyłączone, jeżeli kontrolka LED jest również
wyłączona. Dodatkowe informacje: Włączanie/wyłączanie
wskaźników LED na str. 202.

Automatyczne włączanie/wyłączanie
podświetlenia
W razie potrzeby w radiotelefonie można uaktywnić funkcję
automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia. Po
jej aktywacji podświetlenie będzie automatycznie włączane,
gdy radiotelefon odbierze połączenie, zdarzenie z listy
powiadomień lub informację alarmową.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję
Autopodświetl..

5
Naciśnij  , aby włączyć lub wyłączyć funkcję
autopodświetlenia.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie/wyłączanie wskaźników
LED
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
wskaźniki LED radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wskaźnik LED.

Naciśnij  , aby wybrać.
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5
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
wskaźnik LED.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawienia języków
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić języki w
radiotelefonie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji Języki.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

języka. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego języka pojawi się
.

Włączanie lub wyłączanie płytki
opcji
Możliwości płytki opcji dla każdego kanału mogą być
przypisane do przycisków programowanych. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć płytkę
opcji.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Płytka opcji.
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Włączanie i wyłączanie funkcji
komunikatów głosowych
Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi
głosowej strefy lub kanału, który użytkownik właśnie
zaprogramował, lub sygnalizowanie naciśnięcia przycisku
programowanego.
Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik ma
problem z odczytaniem zawartości wyświetlacza.

Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do
wymagań klienta. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk programowalny Komunikat
głosowy. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Komunikatów

głosowych. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
funkcję zapowiedzi głosowej.

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie lub wyłączanie mikrofonu
cyfrowego AGC
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) kontroluje
wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu automatycznie
podczas transmisji w systemie cyfrowym.
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Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche
dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały
poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Mikrofonu

cyfrowego AGC. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
mikrofon cyfrowy AGC.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Przełączanie ścieżki dźwięku
pomiędzy wewnętrznym głośnikiem
radiotelefonu a akcesorium
przewodowym
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę
dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a akcesorium
przewodowym.

Ścieżkę audio można przełączać pomiędzy wewnętrznym
głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem
zewnętrznym, o ile:

• Podłączone jest urządzenie przewodowe z głośnikiem.
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Naciśnij programowalny przycisk włączania
dźwięku.

Po przełączeniu ścieżki audio zostanie wyemitowany
dźwięk.

Wyłączenie radiotelefonu lub odłączenie urządzenia
powoduje ponowne przypisanie ścieżki audio do
wewnętrznego głośnika radiotelefonu.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku
inteligentnego
Radiotelefon automatycznie zwiększa swoją głośność, aby
skompensować hałas otoczenia, w tym nieruchome i
ruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru
i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk
inteligentny.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna podczas sesji
Bluetooth.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Inteligentny
dźwięk. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do

Inteligentnego dźwięku. Naciśnij  , aby
wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .
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• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .

Włączanie lub wyłączanie funkcji
wzmocnienia głoski „r”
Funkcję tę można włączyć w przypadku rozmów w języku
zawierającym wiele słów ze spółgłoskami drżącymi
dziąsłowymi (oznaczenie [r] w jęz. polskim). Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
wzmacnianie głoski „r”.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wzmocnienie
głoski „r”. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać Wzmocnienie

głoski „r”. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .
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Włączenie lub wyłączenie funkcji
kontroli zniekształcenia
dynamicznego mikrofonu
Ta funkcja umożliwia włączenie radiotelefonu w celu
automatycznego monitorowania wejścia mikrofonu i
regulacji wartości jego wzmocnienia w celu uniknięcia
przesterowania dźwięku.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Zniekształceń

mikrofonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję
kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.
Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję
kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.
Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawianie otoczenia audio
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić otoczenie audio
w radiotelefonie stosownie do danego otoczenia.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Otoczenia

audio. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.

• Wybierz Ustawienie domyślne dla domyślnych
ustawień fabrycznych.

• Wybierz Głośny, aby zwiększyć głośność
głośnika podczas używania w głośnym otoczeniu.

• Wybierz Grupa robocza, aby zredukować
sprzężenie akustyczne przy korzystaniu z grupy
radiotelefonów, które znajdują się blisko siebie.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

Ustawianie profili dźwięku
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić profile dźwięku.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Profili

dźwięku. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.
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• Wybierz Domyślny, aby wyłączyć poprzednio
wybrany profil audio i powrócić do domyślnych
ustawień fabrycznych.

• Wybierz Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3, aby
skorzystać z profili dźwięku przeznaczonych do
kompensacji utraty słuchu typowej dla dorosłych
powyżej 40 roku życia.

• Wybierz Wzmocnienie tonów wysokich,
Wzmocnienie tonów średnich lub
Wzmocnienie tonów niskich, aby skorzystać z
profili dźwięku, które będą zgodne z twoimi
preferencjami związanymi z wysokimi, nosowymi
lub głębokimi dźwiękami.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

Ogólne informacje dotyczące
radiotelefonu
Radiotelefon zawiera informacje na temat różnych
parametrów ogólnych.

Dostępne są następujące ogólne informacje o
radiotelefonie.

• Informacje dotyczące akumulatorów.

• Alias oraz ID radiotelefonu.

• Oprogramowanie sprzętowe i wersje codeplug.

• Aktualizacja oprogramowania.

• Informacje GNSS.

• Informacje o stacji.

• Wskaźnik siły odbieranego sygnału

UWAGA:

Naciśnij  , aby powrócić do poprzedniego

ekranu. Długo naciskaj przycisk  , aby z
powrotem przejść do ekranu głównego.
Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu
odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących
akumulatora
Wyświetla informacje dotyczące akumulatora radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje o

akumulatorze.Naciśnij  , aby wybrać.

UWAGA:
Dotyczy tylko akumulatorów IMPRES: Jeżeli
akumulator wymaga naładowania w
ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Optymalizuj
akumulator. Po zakończeniu ładowania na
wyświetlaczu widoczne będą informacje
dotyczące akumulatora.

Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące
akumulatora.

UWAGA:
W przypadku nieobsługiwanego akumulatora
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Nieznany akumulator.

Sprawdzanie aliasu oraz ID
radiotelefonu

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Alias i ID
radiotelefonu. Pomiń poniższe czynności.
Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Można nacisnąć programowalny przycisk Alias
oraz ID radiotelefonu, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Mój numer.

Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwszy wiersz tekstowy pokazuje alias
radiotelefonu. Drugi wiersz tekstowy pokazuje ID
radiotelefonu.

Sprawdzanie wersji oprogramowania
sprzętowego i wersji Codeplug

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do sekcji Wersje.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wersja
oprogramowania sprzętowego i codeplug.

Sprawdzanie informacji GNSS
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie na ekranie radiotelefonu
informacji GNSS, takich jak:

• Szerokość geograficzna

• Długość geograficzna

• Wysokość

• Kierunek

• Prędkość

• Poziome rozmycie dokładności (HDOP)

• Satelity
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• Wersja

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje

GNSS. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganej

pozycji. Naciśnij  , aby wybrać. Na wyświetlaczu
pojawią się żądane informacje GNSS.

Sprawdzanie informacji dotyczących
aktualizacji oprogramowania
Ta funkcja pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji
oprogramowania w ramach programowania
bezprzewodowego (OTAP) lub Wi-Fi. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby sprawdzić informacje dotyczące aktualizacji
oprogramowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Informacje

na temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby
wybrać.
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4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Aktualizacji

oprogramowania. Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie jest wyświetlana data i godzina
najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Menu aktualizacji oprogramowania jest dostępne po co
najmniej jednej udanej sesji OTAP lub Wi-Fi. Dodatkowe
informacje: Programowanie drogą radiową na str. 356.

Wyświetlanie informacji o stacji
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić nazwę stacji,
w której znajduje się radiotelefon.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje o

stacji. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje nazwę aktualnego miejsca.
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Inne systemy
Funkcje, które są dostępne dla użytkowników radiotelefonu
w ramach tego systemu są opisane w tym rozdziale.

Przycisk Push-to-Talk
Przycisk Push-to-Talk (PTT) służy dwóm podstawowym
celom.

• Po nawiązaniu połączenia przycisk PTT umożliwia
nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w
danym połączeniu. Mikrofon jest włączany po
naciśnięciu przycisku PTT.

• Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk PTT
umożliwia zainicjowanie nowego połączenia.

Naciśnij dłużej przycisk PTT, aby rozmawiać. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.

Jeśli została włączona opcja Sygnał zezwolenia na
rozmowę, przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na
zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Programowalne przyciski
W zależności od długości naciśnięcia przycisku,
sprzedawca może zaprogramować przyciski jako skróty do
funkcji radiotelefonu.

Krótkie naciśnięcie
Szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany
czas.

UWAGA:
Więcej informacji na temat zaprogramowanego
czasu naciśnięcia przycisku alarmowego: Tryb
alarmowy na str. 317.

Konfigurowalne funkcje
radiotelefonu
Poniższe funkcje radiotelefonu można przypisać do
przycisków programowalnych.

Profile dźwięku
Pozwala wybrać odpowiedni profil audio.
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Przełączanie audio
Przełącza routing audio pomiędzy wewnętrznym
głośnikiem radiotelefonu a podłączonym głośnikiem
zewnętrznym.

Alert połączenia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów,
umożliwiając wybranie kontaktu, do którego ma zostać
wysłany alert o połączeniu.

Przekierowanie wywołania 
Włącza lub wyłącza funkcję przekierowywania
połączeń.

Dziennik połączeń
Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.

Ogłoszenie kanału
Odtwarza zapowiedzi głosowe strefy i kanału dla
bieżącego kanału.

Kontakty
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.

Tryb awaryjny
W zależności od zaprogramowanej konfiguracji
powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu
awaryjnego.

Inteligentny dźwięk
Włącza lub wyłącza inteligentny dźwięk.

Wybieranie ręczne 
Inicjuje połączenie indywidualne przez wprowadzenie
dowolnego ID użytkownika.

Ręczny roaming miejsca 2 
Włącza ręczne wyszukiwanie stacji.

AGC mikrofonu
Włącza i wyłącza automatyczne wzmocnienie
wewnętrznego mikrofonu (AGC).

Nasłuch
Funkcja umożliwia monitorowanie aktywności w
wybranym kanale.

Powiadomienia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy powiadomień.

Usuwanie kanału zakłócającego2

Tymczasowo usuwa niepożądany kanał, z wyjątkiem
kanału wybranego z listy skanowania. Wybrany kanał
odnosi się do wybranej kombinacji strefa/kanał, z której
inicjowane jest skanowanie.

2 Nie dotyczy systemu Capacity Plus.
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Szybki dostęp 
Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane
połączenie prywatne, telefoniczne lub grupowe, alert
połączenia, wiadomość tekstową lub domowy zwrotny.

Funkcja płytki opcji
Włączenie lub wyłączenie funkcji płytki opcji dla
kanałów uaktywnianych płytką opcji.

Otwarty monitor2

Monitoruje ruch radiowy na wybranym kanale do
momentu wyłączenia tej funkcji.

Telefon 
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów
telefonu.

Prywatne 
Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.

Alias oraz ID radiotelefonu
Wyświetla alias oraz identyfikator radiotelefonu.

Kontrola radiotelefonu 
Sprawdza, czy radiotelefon jest aktywny w systemie.

Aktywacja radiotelefonu 
Umożliwia zdalne włączanie radiotelefonu docelowego.

Dezaktywacja radiotelefonu 
Umożliwia zdalne wyłączanie radiotelefonu
docelowego.

Zdalny nasłuch
Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez
sygnalizowania.

Przemiennik/Talkaround2

Przełączanie pomiędzy trybem korzystania z
przemiennika a komunikowaniem się bezpośrednio z
innym radiotelefonem.

Skanuj 3
Włącza lub wyłącza skanowanie.

Wyciszanie przypomnienia kanału głównego
Wycisza przypomnienia kanału głównego.

Informacje o stacji
Wyświetla aktualną nazwę stacji oraz ID systemu
Capacity Plus — Wiele stacji.

Odtwarzanie wiadomości głosowych powiadomień
obszarowych dla bieżącej stacji, gdy opcja
Odczytywanie powiadomień jest włączona.

3 Nie dotyczy systemu Capacity Plus – Pojedyncza stacja.
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Blokada stacji2 
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać
tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon
będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Stan
Pozwala wybrać menu listy stanu.

Kontrola telemetrii
Kontroluje końcówkę wyjściową radiotelefonu lokalnego
lub zdalnego.

Wiadomość tekstowa 
Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.

Głosowe przerywanie
Przerywa dźwięk z nadającego radiotelefonu w celu
zwolnienia kanału.

Wzmocnienie głoski „r”
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
wzmocnienia głoski „r”.

Zapowiedź głosowa wł./wył.
Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.

Nadawanie uruchamiane głosem (VOX)
Włącza lub wyłącza funkcję VOX.

Wybór obszaru
Umożliwia wybór strefy z listy.

Konfigurowalne ustawienia/
narzędzia
Poniższe funkcje i ustawienia radiotelefonu można
przypisać do przycisków programowalnych.

Tony/Alerty
Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i
alerty.

Podświetlenie
Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

Jasność podświetlenia
Służy do regulacji poziomu jasności.

Tryb wyświetlania
Włącza i wyłącza tryb dzienny/nocny wyświetlacza.

Blokada klawiatury
Włącza lub wyłącza blokadę klawiatury.

Poziom mocy
Przełącza między wysokim i niskim poziomem mocy
nadawania.
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Dostęp do
zaprogramowanych funkcji
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do
zaprogramowanych funkcji.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk. Przejdź do 
krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby wejść do funkcji menu, a

następnie naciśnij  , aby wybrać funkcję lub
wejść do dodatkowego menu.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  , aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Radiotelefon automatycznie ukrywa menu po
zdefiniowanym okresie braku aktywności i ponownie
wyświetla ekran główny.

Wskaźniki statusu
Ten rozdział opisuje ikony, wskaźniki stanu oraz sygnały
dźwiękowe radiotelefonu.

Ikony
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) radiotelefonu -
rozdzielczość 132 x 90 pikseli, 256 kolorów - pokazuje stan
radiotelefonu, tekst oraz menu. Na wyświetlaczu
radiotelefonu pojawiają się następujące ikony.

Tabela 8: Ikony na wyświetlaczu
Poniższe ikony pojawiają się na pasku stanu, który widnieje
w górnej części wyświetlacza radiotelefonu. Ikony są
położone po lewej stronie i uporządkowane według
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kolejności występowania lub użycia. Ikony są także
określone dla danego kanału.

Battery (Akumulator)
Liczba wyświetlanych pasków (0–4)
oznacza poziom naładowania
akumulatora. Ikona miga, gdy
akumulator jest słaby.

Dziennik połączeń
Rejestr połączeń radiotelefonu.

Kontakt
Dany kontakt jest dostępny.

Alarm
Radiotelefon jest przełączony do trybu
awaryjnego.

GNSS dostępny
Funkcja GNSS jest włączona. Ikona
świeci się, gdy dostępne jest
położenie ustalone.

GNSS niedostępny
Funkcja GNSS jest włączona, ale
dane z satelity nie są odbierane.

Duże ilości danych
Radiotelefon odbiera duże ilości
danych i kanał jest zajęty.

Wiadomość
Wiadomość przychodząca.

Nasłuch
Wybrany kanał jest monitorowany.

Tryb wyciszony
Tryb wyciszenia jest włączony, a
głośnik wyciszony.

Zdarzenia
Na liście powiadomień znajduje się co
najmniej jedno przeoczone zdarzenie.

Płytka opcjonalna
Płytka opcji jest włączona. (Płytka
opcji tylko w zgodnych modelach)

Niedziałająca płytka opcji
Płytka opcji jest wyłączona.
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Czas opóźnienia programowania
bezprzewodowego

Wskazuje czas pozostały do
automatycznego zrestartowania
radiotelefonu.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału
(RSSI)

Liczba wyświetlanych pasków
oznacza natężenie sygnału
radiowego. Cztery paski oznaczają
najsilniejszy sygnał. Ta ikona jest
wyświetlana tylko podczas odbierania
sygnału.

Zawieszenie odpowiedzi
Zawieszenie odpowiedzi jest
włączone.

Tylko dzwonek
Tryb dzwonienia jest włączony.

Skanowanie4

Funkcja skanowania jest aktywna.

Skanowanie – priorytet 14

Radiotelefon wykrywa aktywność na
kanale/grupie oznaczonej jako
Priorytet 1.

Skanowanie – priorytet 24

Radiotelefon wykrywa aktywność na
kanale/grupie oznaczonej jako
Priorytet 2.

Organ bezpieczeństwa
Funkcja prywatności jest włączona.

Zaloguj się
Umożliwia zalogowanie radiotelefonu
w serwerze zdalnym.

Wyloguj się
Umożliwia wylogowanie radiotelefonu
z serwera zdalnego.

Tryb cichy
Włączono tryb cichy.

4 Nie dotyczy Capacity Plus.
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Roaming stacji5
Funkcja szukania sieci jest włączona.

4Talkaround
Radiotelefon jest aktualnie
skonfigurowany do bezpośredniej
komunikacji z innymi radiotelefonami
w przypadku braku przemiennika.

Dźwięki wyłączone
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.

Odbezpieczono
Funkcja prywatności jest wyłączona.

Skanowanie głosujące
Funkcja Skanowanie głosujące jest
aktywna.

Tabela 9: Zaawansowane ikony menu
Poniższe ikony znajdują się na wyświetlaczu obok pozycji
menu i oferują możliwość wyboru jednej z dwóch opcji lub
wskazują, że istnieje podmenu zawierające dwie opcje.

Pole wyboru (zaznaczone)
Oznacza, że opcja została wybrana.

Pole wyboru (puste)
Oznacza, że opcja nie została
wybrana.

Pole wypełnione na czarno
Oznacza opcję wybraną dla pozycji
menu zawierającej podmenu.

Tabela 10: Symbole połączenia
Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu
podczas połączenia. Te ikony pojawiają się w Liście
kontaktów i oznaczają typ aliasu lub ID.

Połączenie prywatne
Oznacza aktywne połączenie
prywatne. Na liście kontaktów
oznacza alias (nazwisko) lub
identyfikator (numer) abonenta.

5 Nie dotyczy systemu Capacity Plus – Pojedyncza stacja
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Połączenie grupowe/ogólne
Oznacza aktywne połączenie grupowe
lub ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias
(nazwę) lub identyfikator (numer)
grupy.

Połączenie telefoniczne jako
połączenie grupowe/ogólne

Informuje, że trwa połączenie
telefoniczne jako połączenie grupowe/
ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias
(nazwę) lub identyfikator (numer)
grupy.

Połączenie telefoniczne jako
połączenie prywatne

Informuje, że trwa połączenie
telefoniczne jako połączenie
prywatne.

Wskazuje na liście kontaktów alias
telefonu (nazwę) lub identyfikator
(numer).

Tabela 11: Ikony kodów zadań
Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu
w folderze kodów zadań.

Wszystkie zadania
Wyświetla listę wszystkich zadań.

Nowe zadania
Wyświetla nowe zadania.

W toku
Zadania są transmitowane. Ta ikona
jest widoczna przed podaniem
informacji, że kodow zadań nie udało
się wysłać lub zostały wysłane
pomyślnie.

Nie można wysłać
Nie można wysłać zadań.

Wysłana pomyślnie
Zadania zostały pomyślnie wysłane.
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Priorytet 1
Wskazuje poziom priorytetu 1 dla
zadań.

Priorytet 2
Wskazuje poziom priorytetu 2 dla
zadań.

Priorytet 3
Wskazuje poziom priorytetu 3 dla
zadań.

Tabela 12: Miniikony powiadomienia
Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu
po podjęciu działania wykonania czynności.

Nieskuteczna transmisja (Negatywny)
Czynność zakończona
niepowodzeniem.

Skuteczna transmisja (Pozytywny)
Czynność zakończona powodzeniem.

Nadawanie w toku (Przejściowy)
Nadawanie. Ta ikona jest widoczna
przed podaniem informacji czy
transmisja była skuteczna, czy nie.

Tabela 13: Ikony wysłanych pozycji
W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w
folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące
ikony.

 lub
W toku

Wiadomość tekstowa do aliasu lub
identyfikatora abonenta oczekuje na
wysłanie, po czym następuje
oczekiwanie na potwierdzenie.
Wiadomość tekstowa do aliasu lub
identyfikatora grupy oczekuje na
wysłanie.

 lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa
– przeczytano

Wiadomość została przeczytana.
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 lub
Wiadomość pojedyncza lub grupowa
– nie przeczytano

Wiadomość nie została przeczytana.

 lub
Nie można wysłać

Wiadomość tekstowa nie może
zostać wysłana.

 lub

Wysłana pomyślnie
Wiadomość została wysłana.

Wskaźniki LED
Dioda LED pokazuje stan operacyjny radiotelefonu.

Migające światło czerwone
Radiotelefon wskazuje na niezgodność akumulatora.

Auto-test podczas uruchamiania nie powiódł się.

Radiotelefon odbiera transmisję alarmową.

Radiotelefon nadaje przy niskim poziomie naładowania
akumulatora.

Radiotelefon znalazł się poza zasięgiem ARTS, jeśli
skonfigurowano.

Tryb wyciszenia jest włączony.

Zielone światło ciągłe
Radiotelefon jest w trakcie uruchamiania.

Radiotelefon nadaje.

Radiotelefon wysyła alert połączenia lub transmisję
alarmową.

Migające światło zielone
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane.

Radiotelefon odbiera transmisję programowania
bezprzewodowego.

Radiotelefon wykrywa aktywność programowania
bezprzewodowego.
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UWAGA:
Aktywność ta może oddziaływać lub może nie
oddziaływać na zaprogramowany kanał
radiotelefonu ze względu na charakter protokołu
cyfrowego.

Gdy radiotelefon wykrywa aktywność radiową w
trybie Capacity Plus, nie jest to sygnalizowane
za pomocą diody LED.

Podwójne miganie zielonego światła
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Żółte światło stałe
Radiotelefon monitoruje kanał konwencjonalny.

Migające światło żółte
Radiotelefon szuka aktywności.

Radiotelefon musi odpowiedzieć na alert połączenia.

Wszystkie kanały z włączonym systemem Capacity Plus
— Wiele stacji są zajęte.

Podwójnie migające światło żółte
Roaming automatyczny jest włączony.

Radiotelefon szuka nowej sieci.

Radiotelefon musi odpowiedzieć na grupowy alert
połączenia.

Radiotelefon jest zablokowany.

Radiotelefon nie jest połączony z przemiennikiem w
trybie Capacity Plus.

Wszystkie kanały Capacity Plus są zajęte.

Dźwięki
Poniżej przedstawiono sygnały, które wybrzmiewają w
głośniku radiotelefonu.

Wysoki sygnał

Niski sygnał

Sygnały wskaźnikowe
Sygnały dźwiękowe wskazują status radiotelefonu po
działaniu zmierzającym do wykonania konkretnego
zadania.

Dźwięk informacyjny

Dźwięk ostrzegawczy
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Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie
stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na
odbierane dane.

Sygnał ciągły
Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.

Dźwięk okresowy
Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji
radiotelefonu. Dźwięk jest włączany, przerywany i
powtarzany automatycznie.

Sygnał powtarzany
Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy
zostanie przerwany przez użytkownika.

Sygnał jednorazowy
Emitowany jednokrotnie przez krótki czas
skonfigurawany przez radiotelefon.

Wybór strefy i kanału
Ten rozdział wyjaśnia, jak wybrać strefę lub kanał. Strefa to
grupa kanałów.

Radiotelefon obsługuje do 1000 kanałów i 250 stref, z
maksymalnie 160 kanałami na strefę.

Każdy kanał może zostać zaprogramowany do obsługi
różnych funkcji i/lub różnych grup użytkowników.

Wybieranie stref
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać określoną
strefę.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk wyboru
strefy. Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub , aby przejść do Strefy. Naciśnij

 , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  i obecną strefę.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej strefy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny
komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie
wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybieranie stref przy pomocy
Wyszukiwania aliasów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać wymaganą
strefę przy pomocy wyszukiwania aliasów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Strefy.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje i obecną strefę.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5
Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny
komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie
wyświetlony ekran wybranego obszaru.
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Wybieranie kanałów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać wymagany
kanał radiotelefonu po wyborze strefy.

Obróć Pokrętło wyboru kanału, aby wybrać kanał,
ID abonenta lub grupy.

Połączenia
Ten rozdział opisuje, w jaki sposób odbierać, wykonywać,
przerywać i odpowiadać na połączenia.

Po wybraniu kanału możesz wybrać alias albo ID abonenta
lub grupy przy pomocy jednej z poniższych funkcji:
Wyszukiwanie aliasu

Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy
mikrofonu z klawiaturą.

Lista kontaktów
Ta metoda pozwala na bezpośredni dostęp do Listy
kontaktów.

Wybieranie ręczne (za pomocą Kontaktów)
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań
indywidualnych i telefonicznych przy pomocy mikrofonu
z klawiaturą.

Zaprogramowane klawisze numeryczne
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy
mikrofonu z klawiaturą.

UWAGA:
Do przycisku numerycznego można przypisać
tylko jeden alias lub ID, ale z jednym aliasem lub
ID może być skojarzonych kilka przycisków
numerycznych. Wszystkie klawisze na
mikrofonie z klawiaturą mogą zostać przypisane.
Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów
do programowalnych przycisków numerycznych
na str. 299.

Zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań
grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

Do przycisku Szybkiego dostępu można przypisać
jedno ID przy pomocy krótkiego lub długiego
naciśnięcia programowalnego przycisku. W
radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków
Szybkiego dostępu.

Przycisk programowalny
Ta metoda jest używana tylko w przypadku połączeń
telefonicznych .
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Połączenia grupowe
Radiotelefon musi być skonfigurowany jako część grupy,
aby otrzymywać lub wykonywać połączenia od/do
użytkowników grupy.

Odbieranie połączeń grupowych
Aby odebrać połączenie od grupy użytkowników,
radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej
grupy. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na
połączenia grupy.

Odbieranie połączenia grupowego:

• Zielona dioda LED miga.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania
grupowego.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

•  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału
jest włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton

powiadamiający, gdy nadający radiotelefon
zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest
wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk
PTT, aby odpowiedzieć.

•  Jeżeli funkcja Przerywanie głosowe jest
włączona, naciśnij przycisk PTT, aby wyłączyć
dźwięk z transmitującego radiotelefonu i zwolnić
kanał do odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Jeśli radiotelefon otrzyma połączenie grupowe, gdy nie jest
wyświetlony ekran główny, odebranie połączenia nie
spowoduje zmiany aktualnego ekranu.
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Przyciśnij dłużej przycisk  , aby powrócić do ekranu
głównego i wyświetlić alias rozmówcy przed odebraniem.

Inicjowanie połączeń grupowych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
grupowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
ikonę Połączenia grupowego oraz alias wywołania
grupowego.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenia grupowego oraz alias lub ID
grupy, jak również alias lub ID radiotelefonu
nadającego.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Radiotelefon
powróci do ekranu, który był wyświetlany przed
zainicjowaniem połączenia.
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Inicjowanie połączeń grupowych przy
pomocy Listy kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
grupowe przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.Na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenia grupowego oraz alias lub ID, jak
również alias lub ID radiotelefonu nadającego.

7  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.
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Inicjowanie połączeń grupowych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego  
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
grupowe przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
numerycznego przypisanego do aliasu lub ID
podczas przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. W prawym górnym
rogu wyświetlacza pojawia się ikona Połączenia
grupowego. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia
alias abonenta. Druga linia tekstu zawiera stan
połączenia prywatnego lub ogólnego.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje alias
docelowego radiotelefonu.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Radiotelefon
powróci do ekranu, który był wyświetlany przed
zainicjowaniem połączenia.
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Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Inicjowanie połączenia grupowego przy
użyciu pokrętła wyboru kanałów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
grupowe przy pomocy pokrętła wyboru kanałów.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu
pojawia się ikona połączenia grupowego i alias.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się
ikona Połączenia grupowego oraz alias lub ID, jak
również alias lub ID radiotelefonu nadającego.
Radiotelefon powróci do ekranu, który był
wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Zostanie wyemitowany sygnał.
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Połączenia prywatne 
Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny
radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego
radiotelefonu.

Połączenia prywatne można skonfigurować na dwa
sposoby. Pierwszy sposób służy do ustawienia połączenia
po dokonaniu sprawdzenia obecności radiotelefonu,
natomiast drugi do ustawienia połączenia
natychmiastowego. Sprzedawca może zaprogramować w
radiotelefonie tylko jeden z takich rodzajów połączeń

Jeśli radiotelefon został zaprogramowany do
przeprowadzenia sprawdzenia obecności radiotelefonu
przez wykonaniem połączenia prywatnego, a radiotelefon
docelowy nie jest obecny:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

• Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed
zainicjowaniem testu radiowego.

Dodatkowe informacje: Prywatne na str. 345.

Odbieranie połączeń prywatnych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia
prywatne.

Podczas odbierania połączenia prywatnego:

• Zielona dioda LED miga.

• Ikona połączenia prywatnego jest widoczna w prawym
górnym rogu.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

•  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału
jest włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon
zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest
wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk
PTT, aby odpowiedzieć.

•  Jeśli funkcja Przycisk zdalnego przerwania
transmisji jest włączona, naciśnij przycisk PTT w
celu zatrzymania aktualnego połączenia (które
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może być zatrzymane) i zwolnienia kanału do
odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Inicjowanie połączeń prywatnych 
W celu zainicjowania połączenia prywatnego należy
odpowiednio zaprogramować radiotelefon. Jeśli ta funkcja
nie jest włączona, w przypadku zainicjowania połączenia
użytkownik usłyszy sygnał ostrzegawczy. Postępuj zgodnie
z procedurą, aby wykonywać połączenia prywatne.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego
abonenta.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
ikonę Połączenia prywatnego, alias abonenta oraz
stan połączenia.

3 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.
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Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.

Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy Listy kontaktów

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Jeżeli przycisk PTT zostanie zwolniony podczas gdy
radiotelefon konfiguruje połączenie, operacja jest

przerywana bez sygnalizowania i zostanie ponownie
wyświetlony poprzedni ekran.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
alias docelowego radiotelefonu.

5 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się ID
lub alias nadającego użytkownika.

7  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.
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Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
prywatne przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
numerycznego przypisanego do aliasu lub ID
podczas przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. W prawym górnym
rogu wyświetlacza pojawia się ikona połączenia
prywatnego. Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias
rozmówcy. Drugi wiersz tekstu przedstawia stan
połączenia.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje alias
docelowego radiotelefonu.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.Zostanie
wyemitowany sygnał. Radiotelefon powróci do
ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem
połączenia.
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Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Inicjowanie połączeń prywatnych przy
pomocy programowalnego przycisku
ręcznego wybierania
Postępuj zgodnie z procedurą wykonywania połączeń
prywatnych za pomocą programowalnego przycisku
wybierania ręcznego.

1 Aby przejść do ekranu wybierania ręcznego, naciśnij
programowany przycisk wybierania ręcznego.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat Numer:.

3 Wprowadź alias abonenta.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się
ikona połączenia prywatnego. Pierwszy wiersz

tekstu pokazuje alias rozmówcy. Drugi wiersz tekstu
przedstawia stan połączenia.

5 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

7  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Połączenia ogólne
Połączenie ogólne jest inicjowane przez indywidualny
radiotelefon i skierowane do wszystkich radiotelefonów w
danym kanale. Połączenie ogólne jest wykorzystywane do
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przekazywania ważnych komunikatów, które wymagają
uwagi użytkownika. Użytkownicy korzystający z danego
kanały nie mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

Odbieranie połączeń ogólnych
Podczas odbierania połączenia ogólnego:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Zielona dioda LED miga.

• W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona
Połączenia grupowego.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

• Druga linia tekstu pokazuje Wyw wszys.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon powraca do
ekranu sprzed odebrania połączenia ogólnego.

Połączenie ogólne zostaje zakończone bez odczekiwania
przez wcześniej zdefiniowany czas.

 Jeżeli włączona jest funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozbrzmiewa sygnał alertu, gdy

nadający radiotelefon zwalnia przycisk PTT, co oznacza,
że kanał jest wolny i można odpowiedzieć.

Nie można odpowiadać na połączenie ogólne.

UWAGA:
Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego,
jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas
odbierania połączenia. Podczas połączenia
ogólnego nie można kontynuować nawigacji w
menu lub edycji aż do chwili, kiedy połączenie
zostanie zakończone.

Inicjowanie połączeń ogólnych
Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby
możliwe było inicjowanie połączeń ogólnych. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia ogólne.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego
połączenia ogólnego lub identyfikatora.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona Połączenia grupowego oraz
komunikat Połączenie ogólne.
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3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Użytkownicy korzystający z danego kanału nie mogą
odpowiadać na połączenie ogólne.

Inicjowanie połączeń ogólnych przy
pomocy programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
ogólne przy pomocy programowalnego przycisku
numerycznego.

1 Naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk
numeryczny przypisany do aliasu lub ID podczas
przebywania na ekranie głównym.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest

obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.

Rozlega się dźwięk ostrzegawczy, jeśli przycisk nie
jest przypisany.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Pierwszy wiersz
tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz
tekstu przedstawia stan połączenia.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje alias
docelowego radiotelefonu.

polski

  241



5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Radiotelefon
powróci do ekranu, który był wyświetlany przed
zainicjowaniem połączenia.

Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Połączenia selektywne 
Połączenie selektywne to połączenie pojedynczego
radiotelefonu z innym radiotelefonem indywidualnym. W
systemie analogowym takie połączenie to połączenie
prywatne.

Odbieranie połączeń selektywnych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na
połączenia selektywne.

Połączenie selektywne sygnalizowane jest przez:

• Zielona dioda LED miga.

• Pierwsza linia tekstu pokazuje ikonę Połączenia
prywatnego i alias rozmówcy lub Połączenie
selektywne lub też Alert z połączeniem.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia. Zostanie
wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz
komunikat Połączenie zakończone.
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Inicjowanie połączeń selektywnych
Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby
możliwe było inicjowanie połączeń selektywnych. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
selektywne.

1 Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego abonenta.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje
ikonę Połączenia prywatnego, alias abonenta oraz
stan połączenia.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

6 Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat Połączenie
zakończone.

Inicjowanie połączenia selektywnego
przy użyciu pokrętła wyboru kanałów
Choć można odbierać i/lub odpowiadać na połączenie
selektywne inicjowane przez uprawniony radiotelefon,
podobnie jak w przypadku połączenia prywatnego, aby
radiotelefon mógł inicjować połączenie selektywne, musi
być on do tego zaprogramowany.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu lub identyfikatora.
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2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się
ikona połączenia prywatnego. Pierwszy wiersz
tekstu pokazuje alias rozmówcy. Drugi wiersz tekstu
przedstawia stan połączenia.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada.

5  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu
zobaczysz komunikat Połączenie zakończone.

Połączenia telefoniczne 
Połączenie prywatne jest połączeniem wykonywanym z
indywidualnego radiotelefonu na telefon.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych jest wyłączona:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Niedostępne.

• Radiotelefon wycisza połączenie.

• Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego ekranu.

Podczas połączenia telefonicznego radiotelefon próbuje je
przerwać, gdy:

• Naciśnij przycisk Szybkiego dostępu przy wcześniej
skonfigurowanym kodzie odstępu.

• Wprowadzasz kod odstępu jako dane wejściowe dla
dodatkowych cyfr.

Podczas uzyskiwania dostępu do kanału i transmisji kodu
dostępu/odstępu lub dodatkowych cyfr radiotelefon reaguje
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tylko na przyciski i pokrętła Wł. /Wył., Regulacji
głośnościi Przełącznika kanałów. Urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy przy każdym błędnym wprowadzeniu.

Podczas dostępu do kanału naciśnij , aby odrzucić
próbę połączenia. Zostanie wyemitowany sygnał.

UWAGA:
Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Wybieranie tonowe
wieloczęstotliwościowe DTMF
Funkcja sygnalizacji tonowej DMTF (Dual Tone Multi
Frequency) umożliwia działanie radiotelefonu w systemie
radiowym z interfejsem do połączeń z systemami
telefonicznymi.

Wyłączenie wszystkich dźwięków radiotelefonu i alarmów
powoduje automatyczne wyłączenie sygnalizacji tonowej
DTMF.

Inicjowanie wywołań DTMF
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować połączenie
DTMF.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz żądany numer, aby zainicjować połączenie
DTMF.

• Naciśnij , aby zainicjować połączenie
tonowe DTMF:

• Naciśnij , aby zainicjować połączenie
tonowe DTMF:

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań indywidualnych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia
telefoniczne jako połączenia prywatne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia prywatnego:
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• W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona
Połączenia telefonicznego.

• Na wyświetlaczu widać alias dzwoniącego lub
komunikat Połączenie telefoniczne.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w
pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat
Niedostępny, a radiotelefon wycisza połączenie. Po
zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego ekranu.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć. Aby
słuchać, zwolnij przycisk PTT.

2
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wyw
tel.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.

Powtórz tę czynność lub odczekaj, aż użytkownik
telefonu zakończy połączenie.

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań grupowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia
telefoniczne jako połączenia grupowe.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia grupowego:

• W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona
Połączenia telefonicznego.

• Na wyświetlaczu pojawia się alias grupy i komunikat
Połączenie telefoniczne.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w
pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat
Niedostępny, a radiotelefon wycisza połączenie.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć. Aby
słuchać, zwolnij przycisk PTT.

polski

246  



2
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wyw
tel.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz tę czynność lub odczekaj, aż użytkownik
telefonu zakończy połączenie.

Odbieranie połączeń telefonicznych
jako wywołań ogólnych 
Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia
ogólnego można na nie odpowiedzieć lub je zakończyć
wyłącznie wtedy, gdy do kanału przypisano kategorię
połączeń ogólnych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia ogólne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako
połączenia ogólnego:

• W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona
Połączenia telefonicznego.

• Na wyświetlaczu widoczne są komunikaty Połączenie
ogólne i Połączenie telefoniczne.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w
pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat
Niedostępny, a radiotelefon wycisza połączenie.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego ekranu.

1 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

3
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wyw
tel.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.
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• Na wyświetlaczu widnieją komunikaty
Połączenie ogólne i Zakończono
połączenie.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

Wykonywanie połączeń telefonicznych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Telefon, aby
przejść do listy telefonów.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu. Przejdź do kroku 3.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli naciśniesz przycisk PTT w momencie, gdy
uruchomiony jest ekran Kontaktów:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Naciśnij
przycisk OK, aby nawiązać połączenie
telefoniczne.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu:.

3
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk , aby
przejść dalej.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

4 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. W górnym prawym
rogu wyświetlacza pojawi się ikona połączenia
telefonicznego. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia
alias abonenta. Drugi wiersz tekstu przedstawia stan
połączenia.
Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
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• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru
numeru użytkownika telefonu.

• Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias
abonenta.

• W prawym górnym rogu nadal wyświetla się
ikona Połączenia telefonicznego.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy
kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który
był wyświetlany przed zainicjowaniem
połączenia.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć. Aby
słuchać, zwolnij przycisk PTT.

6 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij , aby
kontynuować.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie, radiotelefon wróci do ekranu
wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Wyemitowana zostanie sygnalizacja tonowa Dual
Tone Multi Frequency (DTMF). Radiotelefon powróci
do poprzedniego ekranu.

7
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu,
wprowadź kod odstępu po wyświetleniu
komunikatu Kod odstępu: i naciśnij przycisk,

aby przejść dalej. 
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.
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Jeżeli wpis Przycisku szybkiego dostępu jest
pusty, urządzenie wyemituje dźwięk
ostrzegawczy.

Urządzenie emituje dźwięk sygnał dźwiękowy DTMF
i wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz powyższe dwa kroki lub poczekaj na
zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Wykonywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli naciśniesz przycisk PTT w momencie, gdy
uruchomiony jest ekran Kontaktów:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Naciśnij
przycisk OK, aby nawiązać połączenie
telefoniczne.

Jeżeli wybrany wpis jest pusty:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Błędny
numer telefonu.
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4 Naciśnij  lub  , aby przejść do funkcji Połącz

z telefonem. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu:.

5
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Łączenie. Druga linia
tekstu pokazuje alias lub ID abonenta oraz ikonę
Połączenia telefonicznego.
Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru
numeru użytkownika telefonu.

• Pierwsza linia tekstu pokazuje alias i ID
abonenta, jak również ikonę RSSI.

• Druga linia pokazuje tekst Połączenie
telefoniczne oraz ikonę Połączenia
telefonicznego.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Radiotelefon powróci do ekranu sprzed inicjacji
połączenia, jeśli kod dostępu został wcześniej
skonfigurowany w Liście kontaktów.

6 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

Ikona RSSI znika.

7 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

8 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
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połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do
ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

9
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

10 Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu, wprowadź
kod odstępu po wyświetleniu komunikatu Kod

odstępu: i naciśnij przycisk, aby przejść dalej. 

Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.
Urządzenie emituje dźwięk sygnał dźwiękowy DTMF
i wyświetla komunikat Kończę połączenie
telefoniczne.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 9 i krok 10 lub odczekaj, aż użytkownik

telefonu zakończy wywołanie. Naciśnięcie przycisku
PTT na ekranie kontaktów telefonu spowoduje
wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie
komunikatu Naciśnij OK: Wykon poł.

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie,
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel
zakończ.
Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez
połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do
ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

Nawiązywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy przycisku
programowalnego  
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonać połączenie
telefoniczne przy użyciu przycisku programowalnego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Telefon, aby
przejść do listy telefonów.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.Jeżeli nie
skonfigurowano kodu dostępu na liście kontaktów,
ekranu pojawia się komunikat Kod dostępu:.

Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk , aby
przejść dalej.

• Zapala się zielona dioda LED. Ikona połączenia
telefonicznego jest widoczna w prawym górnym
rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias
abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan
połączenia.

• W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia
zabrzmi sygnał DTMF (Dual Tone Multi
Frequency). Zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu.
Pierwsza linia tekstu pokazuje alias Ikona
połączenia telefonicznego jest stale widoczna w
prawym górnym rogu. Drugi wiersz tekstu
pokazuje stan połączenia.

• W przypadku niepowodzenia konfiguracji
połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw.
tel. Nieudane. Radiotelefon wraca do ekranu

wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano
kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon
wraca do ekranu, który był wyświetlany przed
zainicjowaniem połączenia.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby rozmawiać. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.

4 W razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych cyfr
podczas połączenia telefonicznego: Wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij dowolny przycisk klawiatury, aby wpisać
dodatkowe cyfry. Pierwszy wiersz wyświetlacza
pokazuje parametr Dodatk. cyfr:. W drugim
wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor.

Wpisz dodatkowe cyfry i naciśnij przycisk ,
aby przejść dalej. Radiotelefon wyemituje sygnał
dźwiękowy DTMF (Dual Tone Multi Frequency) i
wróci do poprzedniego ekranu.

• Naciśnij przycisk szybkiego połączenia.
Wyemitowana zostanie sygnalizacja tonowa Dual
Tone Multi Frequency (DTMF). Jeżeli wpis
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Przycisku szybkiego dostępu jest pusty,
urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy.

5
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .
Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu na liście
kontaktów, w pierwszym wierszu ekranu pojawia się
komunikat Kod odstępu:. W drugim wierszu
wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź

kod odstępu i naciśnij przycisk , aby przejść
dalej.

• Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF
(Dual Tone Multi Frequency) i wyświetla
komunikat Kończę wyw. tel.

• W przypadku niepowodzenia konfiguracji
zakończenia połączenia urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Wyw zakończ.

• W przypadku niepowodzenia konfiguracji
zakończenia połączenia radiotelefon przywraca
ekran połączenia telefonicznego. Powtórz krok 
krok 3 i krok 5 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

• Naciśnięcie przycisku PTT na ekranie kontaktów
telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału
dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu
Naciśnij OK: Wykon poł.

• Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie,
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel
zakończ.

• Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych
przez połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci
do ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem
połączenia.

UWAGA:
Po uzyskaniu dostępu do kanału naciśnij

przycisk , aby odrzucić próbę połączenia
i sygnały dźwiękowe.

Naciśnięcie podczas połączenia przycisku
Szybki dostęp ze skonfigurowanym kodem
odstępu lub próba wprowadzenia kodu
odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje
tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć
połączenie.
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Wykonywanie połączeń telefonicznych
przy pomocy wybierania ręcznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia
telefoniczne przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Numeru

telefonicznego. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się napis Numer: oraz
migający kursor.

5
Wpisz numer telefonu i naciśnij  , aby przejść
dalej.

Jeśli kod dostępu nie został wstępnie
skonfigurowany, na wyświetlaczu pojawi się napis
Kod dostępu: i migający kursor.

6
Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż
10 znaków.

7 Zapala się zielona dioda LED. W górnym prawym
rogu wyświetlacza pojawi się ikona Połączenia
telefonicznego. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia
alias abonenta. Drugi wiersz tekstu przedstawia stan
połączenia.
Jeśli połączenie powiedzie się:

• Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.

• Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru
numeru użytkownika telefonu.
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• Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias
abonenta.

• W prawym górnym rogu nadal wyświetla się
ikona Połączenia telefonicznego.

Jeśli połączenie nie powiedzie się:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis Połączenie
telefoniczne nie powiodło się, a następnie
Kod dostępu:.

• Radiotelefon powróci do ekranu sprzed inicjacji
połączenia, jeśli kod dostępu został wcześniej
skonfigurowany w Liście kontaktów.

8 Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

9 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

10 Jeśli połączenie tego zażąda, wprowadź dodatkowe

cyfry na klawiaturze, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas
wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez

połączenie, radiotelefon wróci do ekranu
wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

11
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  .

12 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu,
wprowadź kod odstępu po wyświetleniu
komunikatu Kod odstępu: i naciśnij przycisk,

aby przejść dalej. 
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.
Jeżeli wpis Przycisku szybkiego dostępu jest
pusty, urządzenie wyemituje dźwięk
ostrzegawczy.

Urządzenie emituje dźwięk DTMF, a na
wyświetlaczu widnieje napis Kończę połączenie
telefoniczne.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:
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• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat
Połączenie zakończone.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon
powróci do ekranu Połączenia telefonicznego.
Powtórz krok 11 lub poczekaj na zakończenie
połączenia przez użytkownika telefonu.

Inicjowanie przerwania do transmisji

Trwające połączenie zostanie przerwane, gdy
wykonasz następujące czynności:

• Naciśnij przycisk Głosowe PTT.

• Naciśnij przycisk alarmowy.

• Przeprowadź transmisję danych.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk zdalnego
przerwania TX.

Radiotelefon odbiorcy wyświetla komunikat Połączenie
przerwane.

Połączenia głosowe z rozgłaszaniem
Połączenie głosowe z rozgłaszaniem to jednokierunkowe
połączenie głosowe od dowolnego użytkownika do całej
grupy rozmówców.

Funkcja połączeń głosowych z rozgłaszaniem umożliwia
transmisję do grupy rozmówców tylko użytkownikowi
inicjującemu połączenie, natomiast odbiorcy połączenia nie
mogą odpowiadać (nie trzeba oczekiwać na nawiązanie
połączenia).

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon
musi być odpowiednio zaprogramowany. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Nawiązywanie połączeń głosowych z
rozgłaszaniem
Zaprogramuj radiotelefon do wykonywania połączeń
głosowych z rozgłaszaniem.

1 Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Połączenie z
rozgłaszaniem, ikona połączenia grupowego i
alias.Na wyświetlaczu pojawi się ikona połączenia
grupowego i alias.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

UWAGA:
Użytkownicy korzystający z danego kanału
nie mogą odpowiadać na połączenie głosowe
z rozgłaszaniem.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego menu.

Inicjowanie połączeń głosowych z
rozgłaszaniem przy pomocy
programowalnego przycisku
numerycznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować połączenia
głosowe z rozgłaszaniem przy pomocy programowalnego
przycisku numerycznego.

1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj
programowalny klawisz numeryczny przypisany do
skonfigurowanego wstępnie aliasu lub identyfikatora.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do
pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest
obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku
numerycznego w innym trybie.
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Jeżeli przycisk numeryczny nie jest przypisany do
pozycji, rozlega się dźwięk ostrzegawczy

2 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Pierwszy wiersz
tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz
tekstu przedstawia stan połączenia.

3 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

Użytkownicy w kanale nie mogą odpowiadać na
Połączenie głosowe z rozgłaszaniem.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego menu.

Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków numerycznych na str. 299.

Inicjowanie połączeń głosowych z
rozgłaszaniem przy pomocy
wyszukiwania aliasów 
Możesz użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub wyszukiwania
alfanumerycznego do pobrania wymaganego aliasu
użytkownika. W ten sposób można pobrać aliasy
użytkowników tylko z kontaktów. Jeżeli przycisk PTT
zostanie zwolniony, gdy radiotelefon konfiguruje
połączenie, operacja jest przerywana bez sygnalizowania i
zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran. Jeżeli
radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki
sygnał i na wyświetlaczu pojawi się komunikat Odbiorca
niedostępny. Radiotelefon ponownie wyświetli menu
przed zainicjowaniem testu radiowego.

UWAGA:

Naciśnij przycisk  lub  , aby zakończyć
wyszukiwanie aliasu. Jeżeli przycisk PTT zostanie
zwolniony podczas gdy radiotelefon konfiguruje
połączenie, operacja jest przerywana bez
sygnalizowania i zostanie ponownie wyświetlony
poprzedni ekran.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawiają się wpisy w porządku
alfabetycznym.

3 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

4 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie
pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

5 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się identyfikator radiotelefonu docelowego,
typ połączenia i ikona Połączenie.

6 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij
wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

Użytkownicy w kanale nie mogą odpowiadać na
połączenie głosowe z rozgłaszaniem.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do
poprzedniego menu.

Odbieranie połączeń głosowych z
rozgłaszaniem
Odbieranie połączenia głosowego z rozgłaszaniem:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Zielona dioda LED miga.

• W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona
Połączenia grupowego.

• Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
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• Druga linia tekstu pokazuje Połączenie z
rozgłaszaniem.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

Zakończenie połączenia powoduje powrót do poprzedniego
ekranu.

Połączenie głosowe z rozgłaszaniem zostaje zakończone
bez oczekiwania przez wcześniej zdefiniowany czas.

Nie można odpowiedzieć na połączenie głosowe z
rozgłaszaniem.

UWAGA:
Radiotelefon przerywa odbiór połączenia głosowego
z rozgłaszaniem, jeżeli użytkownik przełączy kanał
podczas odbierania połączenia. Nie można
kontynuować nawigacji w menu lub edycji aż do
zakończenia połączenia głosowego z
rozgłaszaniem.

Połączenia niezaadresowane
Połączenie niezaadresowane to połączenie grupowe z
jednym z 16 skonfigurowanych wstępnie identyfikatorów
grupy.

Tę funkcję można skonfigurować za pomocą programu
CPS-RM. Do zainicjowania i/lub odebrania połączenia
niezaadresowanego wymagany jest kontakt dla jednego ze
skonfigurowanych wstępnie identyfikatorów. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Inicjowanie połączeń
niezaadresowanych

1 Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.W wierszu tekstowym
wyświetla się komunikat Połączenie
niezaadresowane, ikona połączenia grupowego i
alias.
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4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon
docelowy odpowiada. Zostanie wyemitowany
chwilowy sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Połączenie niezaadresowane,
ikona, alias lub identyfikator wywołania grupowego
oraz alias lub identyfikator radiotelefonu
nadawczego.

6 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego
kanału, przez chwilę rozlegnie się dźwięk alertu, gdy
nadający radiotelefon zwalnia przycisk PTT, co
oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć.
Naciśnij przycisk PTT, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk ,
aby zakończyć połączenie grupowe.

Odbieranie połączeń
niezaadresowanych
Podczas odbierania połączenia niezaadresowanego:

• Zielona dioda LED miga.

• Zostanie wyemitowany chwilowy sygnał dźwiękowy.

• W wierszu tekstowym wyświetla się komunikat
Połączenie niezaadresowane, alias rozmówcy i alias
połączenia grupowego.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja
wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon
zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest
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wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk
PTT, aby odpowiedzieć.

• Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe,
naciśnij przycisk PTT, aby wyłączyć dźwięk z
transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do
odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Tryb OVCM (kanał otwarty)
Tryb OVCM (kanał otwarty) daje radiotelefonowi, który nie
jest wstępnie zaprogramowany do działania w danym

systemie, możliwość odbierania i nadawania podczas
połączeń indywidualnych i grupowych.

Połączenie grupowe OVCM obsługuje także połączenia z
rozgłaszaniem. Zaprogramuj radiotelefon, aby korzystać z
tej funkcji. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Inicjowanie połączeń OVCM
Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby
możliwe było inicjowanie połączeń OVCM. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia OVCM.

1 Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub
ID.

• Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.
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W wierszu tekstowym wyświetlają się ikona typu
połączenia, OVCM oraz alias. Oznacza to, że
radiotelefon przeszedł w stan OVCM.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Odbieranie połączeń OVCM
Podczas odbierania połączenia OVCM:

• Zielona dioda LED miga.

• W wierszu tekstowym wyświetlane są ikona OVCM i alias.

• Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy
połączenia przychodzącego jest emitowany przez
głośnik.

UWAGA:
Odbiorcy nie mogą prowadzić odsłuchu podczas
połączenia z rozgłaszaniem. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Zakaz odsłuchu. Jeśli
przycisk PTT został naciśnięty podczas połączenia
z rozgłaszaniem, rozlegnie się charakterystyczny
dźwięk zakazu odpowiedzi emitowany przez krótką
chwilę.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja
wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon
zwalnia przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest
wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk
PTT, aby odpowiedzieć.

• Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe,
naciśnij przycisk PTT, aby wyłączyć dźwięk z
transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do
odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

• Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Brak aktywności głosowej przez określony czas
powoduje przerwanie połączenia.

Funkcje zaawansowane
Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji dostępnych w
radiotelefonie.

Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może
dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Etykiety zadań
Ta funkcja pozwala odbierać wiadomości od dyspozytora,
które zawierają listę czynności do wykonania.

UWAGA:
Funkcję tę można dostosować za pomocą
oprogramowania do programowania klienta (CPS)
zgodnie z wymaganiami użytkownika. Dodatkowych
informacji udzieli sprzedawca lub administrator
systemu.

Dostępne są dwa foldery, w których znajdują się różne
etykiety zadań:

Folder Moje zadania
Spersonalizowane etykiety zadań przypisanych do ID
zalogowanego użytkownika.

Folder Wspólne zadania
Wspólne etykiety zadań przypisane do grupy osób.

Możesz reagować na tego typu komunikaty, sortując kody
zadań w ramach folderów. Domyślnie foldery mają nazwy
Wszystkie, Nowe, Rozpoczęte i Zakończone.

Kody zadań są zachowywane nawet po wyłączeniu i
ponownym włączeniu radiotelefonu.

Wszystkie etykiety zadań znajdują się w folderze
Wszystkie. W zależności od sposobu zaprogramowania
radiotelefonu, etykiety zadań są sortowane według
poziomu priorytetu, a następnie według godziny odebrania.
Nowe etykiety zadań, etykiety zadań z niedawną zmianą
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stanu i etykiety zadań o najwyższym priorytecie są
wymienione jako pierwsze.

Jeżeli urządzenie zarejestruje maksymalną liczbę kodów
zadań, to najstarsze kody na liście będą automatycznie
zastępowane najnowszymi. Urządzenie obsługuje
maksymalnie do 100 lub 500 etykiet zadań, w zależności
od modelu radiotelefonu. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu. Urządzenie
automatycznie wykryje i odrzuci duplikat kodu zadania o
takim samym identyfikatorze.

W zależności od stopnia ważności etykiet zadań,
dyspozytor dodaje do nich poziom priorytetu. Istnieją trzy
poziomy priorytetu: Priorytet 1, priorytet 2 i priorytet 3. 1 to
najwyższy, a 3 to najniższy priorytet. Istnieją również
etykiety zadań bez priorytetu.

Radiotelefon jest odpowiednio aktualizowany, gdy
dyspozytor wykonuje następujące zmiany:

• modyfikuje zawartość etykiet zadań,

• dodaje lub edytuje priorytet etykiet zadań,

• przenosi etykiety z folderu do folderu,

• anuluje etykiety zadań.

Dostęp do folderu z kodami zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do
folderu z kodami zadań.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.
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Proces logowania i wylogowania z
serwera zdalnego
Funkcja pozwala korzystać z procedur logowania i
wylogowania dla zdalnego serwera przy pomocy
identyfikatora użytkownika.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Logowania.

Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli użytkownik jest już zalogowany, w menu będzie
widoczna funkcja Wyloguj się.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Tworzenie kodów zadań
Radiotelefon potrafi generować kody zadań (na podstawie
szablonów) i wysyłać zadania do wykonania.

Do konfiguracji szablonów kodów zadań potrzebne jest
oprogramowanie CPS.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Wybierz  lub  , aby Utworzyć kod zadania.

Naciśnij  , aby wybrać.
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Wysyłanie kodów zadań za pomocą
szablonu pojedynczych kodów zadań
Jeżeli radiotelefon ma skonfigurowany jeden szablon
kodów zadań, wykonaj następujące czynności, aby wysłać
kod zadania.

1 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać wymagany

numer pomieszczenia. Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji Status

pomieszczenia. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej opcji.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby Wysłać. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Wysyłanie kodów zadań za pomocą
szablonu wielu kodów zadań
Jeżeli radiotelefon ma skonfigurowany więcej niż jeden
szablon kodów zadań, wykonaj następujące czynności, aby
wysłać kody zadań.

1 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej opcji.

Naciśnij  , aby wybrać.
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2 Naciśnij przycisk  lub  , aby Wysłać. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Odpowiadanie na kody zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na kody
zadań.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Ponownie naciśnij przycisk  , aby uzyskać
dostęp do podmenu.

Możesz również nacisnąć odpowiedni klawisz
numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp do opcji
Skrót odp..
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6 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Usuwanie zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć zadania z
radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 4

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku  lub  przejdź do folderu

Wszystkie. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać dany kod

zadania. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Ponownie naciśnij przycisk  podczas
przeglądana Kodu zadania.
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7
Naciśnij  lub  , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Usuwanie wszystkich biletów zadań
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie
zadania z radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kodów zadań.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

folderu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku  lub  przejdź do folderu

Wszystkie. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Skasować wszystko.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

polski

  271



Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Naciśnij  lub , aby wybrać Nie. Naciśnij

 , aby wybrać.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Sterowanie wieloma stacjami 
Radiotelefon może wyszukiwać stacje i przełączać się
między stacjami, gdy sygnał jest słaby lub gdy nie jest w
stanie wykryć żadnego sygnału z bieżącej stacji.

Gdy sygnał jest silny, radiotelefon pozostaje na aktualnej
stacji.

To ustawienie ma zastosowanie, gdy aktualny kanał
radiowy jest częścią konfiguracji IP Site Connect lub
Capacity Plus-Multi-Site.

Radiotelefon może przeprowadzać wyszukiwanie
następujących typów:

• Automatyczne wyszukiwanie stacji

• Ręczne wyszukiwanie stacji

Jeśli bieżący kanał jest kanałem wielu stacji z dołączoną
listą roamingową i znajduje się poza zasięgiem, a stacja

jest odblokowana, radiotelefon przeprowadza także
automatyczne wyszukiwanie stacji.

Włączanie automatycznego szukania
stacji

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Zablokuj/
odblokuj stację. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do

Narzędzi.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać Roaming stacji.

Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij  lub , aby odblokować stację.

Naciśnij  , aby wybrać.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz.
Odblok.

• Żółty wskaźnik LED będzie szybko migać, gdy
radiotelefon aktywnie wyszukuje nową stację.

• Żółta dioda LED zgaśnie, gdy radiotelefon
połączy się ze stacją.

Wyłączanie automatycznego
wyszukiwania stacji
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zatrzymać
automatyczne wyszukiwanie stacji gdy radiotelefon
aktywnie poszukuje nowej stacji.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Zablokuj/
odblokuj stację. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub Skanowanie

stacji. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Za pomocą  lub  wybierz Blok. sta. baz.

Naciśnij  , aby wybrać.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Oznaczenie  obok informacji Włączone zniknie.

• Dioda LED gaśnie.

• Wyświetlacz pokazuje alias aktualnego kanału.
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Włączanie ręcznego wyszukiwania
stacji

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Ręczny
roaming miejsca. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać Roaming stacji.

Naciśnij , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby wybrać Aktywne

wyszukiwanie. Naciśnij , aby wybrać.

Zostanie wyemitowany sygnał. Zielona dioda LED
miga. Na wyświetlaczu pojawi się informacja
Wyszukiwanie stacji.

Jeśli radiotelefon znajdzie nową stację, sygnalizacja będzie
następująca:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias> Znal.

Jeśli radio nie znajdzie nowej stacji, sygnalizacja będzie
następująca:

• Rozlega się sygnał dźwiękowy niepowodzenia.

• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poza zasięg..

Jeśli nowa stacja znajduje się w zasięgu, ale radiotelefon
nie jest w stanie się z nią połączyć, sygnalizacja jest
następująca:

• Rozlega się sygnał dźwiękowy niepowodzenia.
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• Dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kanał zajęty.

Konfiguracja wprowadzania tekstu
Radiotelefon umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień
tekstu.

W radiotelefonie można skonfigurować następujące
ustawienia wprowadzania tekstu:

• Uzupełnianie słów

• Korekta słów

• Zdanie – wielka litera

• Moje słowa

Radiotelefon obsługuje następujące metody wpisywania
tekstu:

• Cyfry

• Symbole

• Tryb przewidywania tekstu lub Multi-tap

• Wersja językowa (o ile została zaprogramowana)

UWAGA:

W dowolnym momencie naciśnij przycisk  , aby
powrócić do poprzedniego ekranu. Przytrzymanie

przycisku  pozwala wrócić do ekranu głównego.
Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu
odliczania czasu nieaktywności.

Włączanie i wyłączanie przewidywania
słów
Przewidywanie słów: Radiotelefon uczy się
standardowych, często wprowadzanych zdań. Następnie
przewiduje frazę, którą użytkownik chciałby wprowadzić, po
napisaniu w edytorze tekstu pierwszego słowa typowego
ciągu słów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby wyłączyć funkcję

Przewidywania słów. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby przejść do

Wprowadzania tekstu. Naciśnij  , aby
wybrać.

• Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję
przewidywania słów. Po włączeniu obok opcji
Włączone pojawi się oznaczenie .

• Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję
kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.

Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Zdanie – wielka litera
Automatycznie włącza pisanie pierwszego słowa każdego
nowego zdania z wielkiej litery.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij przycisk  lub , aby przełączyć opcję
rozpoczynania zdania wielką literą. Naciśnij

 , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij , aby włączyć funkcję rozpoczynania
zdań wielką literą. Po włączeniu obok opcji
Włączone pojawi się oznaczenie .

• Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję
rozpoczynania zdań wielką literą. Po wyłączeniu
zniknie oznaczenie  obok opcji Włączone.

Przeglądanie słów własnych
Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika
radiotelefonu. Radiotelefon przechowuje te słowa na liście.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Listy słów.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

Edycja słów własnych
Można edytować słowa własne zapisane w radiotelefonie.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Listy słów.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

7 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

8 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji.

Naciśnij  , aby wybrać.

9 Słowa własne można edytować, używając
klawiatury.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w prawo.

• Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.
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10 Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja
potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

• Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o
udanej operacji.

• Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Dodawanie słów własnych
Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika
radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby Dodać nowe słowo.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

7 Słowa własne można edytować, używając
klawiatury.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w prawo.
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• Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.

8 Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja
potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

• Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o
udanej operacji.

• Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie
emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Usuwanie słowa własnego
Można usuwać słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij  , aby wybrać.

8 Wybierz jedną z poniższych opcji:
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• Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij

przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Poz. Usun..

• Naciśnij  lub , aby przejść do Nie. Naciśnij

, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Usuwanie wszystkich słów własnych
Można usunąć wszystkie słowa własne z wbudowanego
słownika radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Wprowadzania

tekstu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Moje

słowa. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń

wszystko. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij

przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Wpis usunięty.

• Naciśnij  lub , aby przejść do Nie i

powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij  ,
aby wybrać.
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Talkaround
Funkcja ta umożliwia kontynuowanie komunikacji, gdy
przemiennik nie działa lub gdy radiotelefon jest poza jego
zasięgiem, ale w zasięgu rozmów innych radiotelefonów.

Ustawienie funkcji Talkaround zostanie zachowane nawet
po wyłączeniu zasilania.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w trybie Capacity Plus
— Pojedyncza stacja ani Capacity Plus — Wiele
stacji, ani dla kanałów CB, które znajdują się na tej
samej częstotliwości.

Przełączanie między trybem
Talkaround i przemiennika
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać radiotelefon
między trybem Talkaroud a trybem przemiennika.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Repeater/
Talkaround. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Talkaround.

Naciśnij  , aby wybrać.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego
ekranu.

Funkcja nasłuchu 
Funkcja ta pozwala upewnić się, że kanał jest wolny przed
transmisją.
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UWAGA:
Funkcja jest obsługiwana w trybie cyfrowym oraz w
ramach funkcji Capacity Plus – Pojedyncza stacja i
Capacity Plus — Wiele stacji.

Nasłuch kanałów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby nasłuchiwać kanały.

1 Naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk
Nasłuch.

Ikona nasłuchu pojawi się na pasku statusu. Dioda
LED zapali się żółtym światłem ciągłym.
Jeśli kanał jest używany:

• Na wyświetlaczu pojawi się ikona nasłuchu.

• Możesz słyszeć działanie radiotelefonu lub
całkowitą ciszę.

• Zapala się żółta dioda LED.

Jeżeli monitorowany kanał jest wolny, rozlegnie się
charakterystyczny szum.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby rozmawiać. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.

Stały nasłuch 
Funkcja Stały nasłuch umożliwia ciągłe monitorowanie
aktywności wybranego kanału.

Włączanie i wyłączanie stałego nasłuchu
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
stały nasłuch.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Stały nasłuch.

Kiedy radiotelefon przechodzi w ten tryb:

• Zostaje wyemitowany dźwięk alertu.

• Zapala się żółta dioda LED.

• Na wyświetlaczu widnieje komunikat Stały
nasłuch włączony oraz ikona Nasłuch.

Gdy radiotelefon wyjdzie z tego trybu pracy:

• Zostaje wyemitowany dźwięk alertu.

• Żółta dioda LED gaśnie.

• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Stały
nasłuch wyłączony.
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Kontrola radiotelefonu 
Ta funkcja pozwala można ustalić, czy inny radiotelefon w
systemie jest aktywny, bez zakłócania bieżącej komunikacji
użytkownika danego radiotelefonu. Żadne dźwiękowe lub
wizualne powiadomienie nie jest przesyłane do
radiotelefonu docelowego. Ta funkcja jest dostępna tylko
dla aliasów lub identyfikatorów abonentów. Aby korzystanie
z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być
odpowiednio zaprogramowany.

Wysyłanie sygnału kontroli
radiotelefonu 
Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wysłać sygnał kontroli
radiotelefonu.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Kontrola.
radiotelefonu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji.Zapala się zielona dioda LED.

Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeśli naciśniesz przycisk  , gdy radiotelefon oczekuje
na potwierdzenie, usłyszysz sygnał, a urządzenie przerwie
wszelkie ponowne próby i wyłączy tryb weryfikacji
dostępności innego radiotelefonu.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Radiotelefon ponownie wyświetli ekran z aliasem lub
identyfikatorem abonenta.
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Wysyłanie sygnału kontroli
radiotelefonu przy pomocy Listy
kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać sygnał kontroli
radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Kontrola

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeśli wciśniesz przycisk  , gdy radiotelefon
oczekuje na potwierdzenie, usłyszysz dźwięk, a
urządzenie przerwie wszelkie ponowne próby i
wyłączy tryb Kontrola radiotelefonu.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Radiotelefon ponownie wyświetli ekran z aliasem lub
identyfikatorem abonenta.

Zdalny nasłuch
Ta funkcja służy to włączania mikrofonu radiotelefonu
docelowego przy pomocy aliasu lub ID abonenta.
Korzystając z tej funkcji, można zdalnie monitorować
wszelkie dźwięki w pobliżu radiotelefonu docelowego.
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Są dostępne dwa rodzaje zdalnego nasłuchu:

• Monitorowanie zdalne bez uwierzytelnienia

• Monitorowanie zdalne z uwierzytelnianiem.

Uwierzytelniony zdalny nasłuch to dodatkowa (płatna)
funkcja. W uwierzytelnionym zdalnym nasłuchu
uwierzytelnianie jest wymagane, gdy radiotelefon włącza
mikrofon radiotelefonu docelowego.

Kiedy Twój radiotelefon inicjuje tę funkcję na radiotelefonie
docelowym, wymagane jest hasło. Hasło jest wstępnie
zaprogramowane w radiotelefonie docelowym poprzez
program CPS.

Zarówno twój radiotelefon oraz radiotelefon docelowy musi
być odpowiednio skonfigurowany, aby umożliwić
korzystanie z tej funkcji.

Ta funkcja zatrzymuje się po upływie zaprogramowanego
czasu lub kiedy użytkownik radiotelefonu docelowego
wykona jakąś operację.

Inicjowanie monitora zdalnego
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować nasłuch
zdalny.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID.

3
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:
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• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny
Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy
pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować zdalny
nasłuch przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Zdalnego
nasłuchu.

5
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
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informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny
Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy
pomocy wybierania ręcznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować nasłuch
zdalny przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Numeru

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wprowadź alias lub ID abonenta i naciśnij ,
aby przejść dalej.
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• Edytuj ID, z którym połączono się poprzednio, a

następnie naciśnij , aby przejść dalej.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Zdalnego
nasłuchu.

7
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Dźwięk z monitorowanego radia będzie
wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny
Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi
dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Listy skanowania
Listy skanowania są tworzone i przypisywane do
indywidualnych kanałów lub grup. Radiotelefon skanuje
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aktywność głosową w kanałach lub grupach zgodnie z
sekwencją określoną na liście skanowania dla bieżącego
kanału lub grupy.

Radiotelefon może obsługiwać maksymalnie 250 list
skanowania, po nie więcej niż 16 wpisów na każdej.

Każda lista skanowania obsługuje kombinację wpisów
analogowych i cyfrowych.

Edytując listę skanowania, można dodawać, usuwać lub
określać priorytety kanałów.

Użytkownik może dołączyć nową listę skanowania do
radiotelefonu poprzez programowanie przednich
przycisków. Dodatkowe informacje: Programowanie
przedniego panelu na str. 185.

Ikona Priorytetu pojawi się po lewej stronie obok aliasu
(jeżeli został określony), informując o umieszczeniu wpisu
na liście kanałów z priorytetem 1 lub 2. Nie można umieścić
na liście skanowania kilku kanałów z priorytetem 1 lub 2.
Ikona Priorytetu nie będzie widoczna, jeśli wybierzesz
ustawienie Brak.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w systemie Capacity
Plus.

Przeglądanie wpisów na liście
skanowania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przejrzeć wpisy na
liście skanowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Listy

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby wyświetlić wszystkich
członków na liście.
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Przeglądanie wpisów na liście
skanowania przy pomocy
wyszukiwania aliasów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przejrzeć wpisy na
liście skanowania przy pomocy wyszukiwania aliasów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Listy

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Wprowadź pierwszą literę wymaganego aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

5 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana
wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie

pozycje o tej samej nazwie, wyświetlacz pokazuje tę,
która jest pierwsza na liście.

Pierwsza linia tekstu pokazuje wprowadzone litery.
Następne linie tekstu pokazują wybrane wyniki
wyszukiwania.

Dodawanie nowych wpisów do listy
skanowania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe wpisy do
listy skanowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Listy

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub  , aby Dodać członka. Naciśnij

 , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

poziomu priorytetu. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzająca
miniinformacja – Dodać?.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść to Tak i dodać

kolejny wpis. Naciśnij  , aby wybrać.
Powtórnie naciśnij krok 5 i krok 6.

• Naciśnij  lub  , aby przejść do Nie i

zapisać obecną listę. Naciśnij  , aby wybrać.

Usuwanie wpisów z listy skanowania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wpisy z Listy
skanowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Listy

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij  lub  , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pytanie – Skasować
wpis?.
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6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do Tak i

skasować wpis. Naciśnij  , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Naciśnij  lub  , aby przejść do Nie i

powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij  ,
aby wybrać.

7 Powtórz czynności od krok 4 do krok 6, aby usunąć
pozostałe wpisy.

8
Długie naciśnięcie  pozwala na powrót do
ekranu głównego po usunięciu wszystkich
określonych aliasów i ID.

Ustawianie priorytetu wpisów na liście
skanowania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić priorytety
wpisów na liście skanowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Listy

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Edytować priorytet.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

poziomu priorytetu. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje miniinformację o udanej
operacji, a następnie powraca do poprzedniego
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ekranu. Na lewo od aliasu członka pojawi się ikona
Priorytet.

Skanowanie
Po rozpoczęciu skanowania radiotelefon cyklicznie
przegląda zaprogramowaną listę skanowania dla
bieżącego kanału, poszukując aktywności głosowej.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w systemie Capacity
Plus.

Jeżeli używany jest kanał cyfrowy i skanowanie w dwóch
trybach zostanie zatrzymane na kanale analogowym,
radiotelefon jest automatycznie przełączany do trybu
analogowego na czas trwania połączenia. Ta zasada
obowiązuje w przypadku zarówno kanałów analogowych,
jak i cyfrowych.

Dostępne są dwie metody inicjowania skanowania:
Skanowanie kanału głównego (ręczne)

Radiotelefon skanuje wszystkie kanały lub grupy
uwzględnione na liście skanowania. Zależnie od
ustawień radiotelefon może rozpocząć skanowanie
automatycznie od ostatnio skanowanego „aktywnego”

kanału/grupy lub od kanału, w którym zainicjowano
skanowanie.

Skanowanie automatyczne
Radiotelefon automatycznie rozpoczyna skanowanie po
wybraniu kanału lub grupy z włączoną funkcją
skanowania automatycznego.

UWAGA:
Po skonfigurowaniu opcji Odbieraj wiadomości
grupowych w trybie skanowania radiotelefon
może odbierać wiadomości grupowe z kanałów
innych niż domowy. Radiotelefon może odpowiadać
na wiadomości grupowe na kanale domowym, ale
nie może odpowiadać na kanałach innych niż
domowy. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie/wyłączanie skanowania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
skanowanie.
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UWAGA:
Podczas skanowania radiotelefon odbiera wyłącznie
dane na wybranym kanale (np. wiadomości
tekstowe, dane lokalizacji, telemetrię lub dane
komputerowe).

1 Obracając pokrętło wyboru kanałów, wybierz
zaprogramowany kanał na liście skanowania.

2
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

3
Naciśnij  lub  , aby Skanować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Stanu

skanowania. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać żądany

stan skanowania, i naciśnij przycisk  , aby
potwierdzić wybór.

Jeśli skanowanie jest włączone:

• Na wyświetlaczu widnieje komunikat Skanowanie
włączone i ikona Skanowania.

• Żółta dioda LED miga.

Jeśli skanowanie jest wyłączone:

• Na wyświetlaczu widnieje komunikat Skanowanie
wyłączone.

• Znika ikona Skanowania.

• Dioda LED gaśnie.

Odbieranie transmisji podczas
skanowania
Skanowanie jest przerywane tylko w kanale lub w grupie, w
których wykryto aktywność. Radiotelefon pozostaje na tym
kanale przez zaprogramowany czas, który jest określany
jako czas zawieszenia. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
odpowiadać na transmisje podczas skanowania.

1  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
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można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT w
podczas wstrzymania.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Radiotelefon powraca do skanowania innych
kanałów lub grup, jeśli nie udzieli się odpowiedzi w
czasie zawieszenia.

Eliminacja kanałów niepożądanych
Jeżeli w określonym kanale nieustannie wykrywane są
niepożądane połączenia lub zakłócenia szumowe (tzw.
kanał „uciążliwy”), można tymczasowo usunąć ten kanał z
listy skanowania. Ta funkcja nie jest dostępna dla aktualnie
wybranego kanału. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
usunąć kanały niepożądane.

1 Po zatrzymaniu wyszukiwania na niepożądanym lub
uciążliwym kanale naciśnij i przytrzymaj
zaprogramowany przycisk Eliminacji kanału
niepożądanego, aż usłyszysz sygnał.

2 Zwolnij zaprogramowany przycisk Eliminacji kanału
niepożądanego.

Kanał zostanie usunięty.

Przywracanie kanałów niepożądanych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przywrócić kanały
niepożądane.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wyłącz radiotelefon i włącz go ponownie.

• Zatrzymaj i ponownie uruchom skanowanie za
pomocą zaprogramowanego przycisku Skanuj
lub menu.

• Zmień kanał przy użyciu Pokrętła wyboru
kanałów.
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Skanowanie głosujące 
Skanowanie głosujące zapewnia użytkownikowi duże
pokrycie na obszarach, gdzie zainstalowanych jest wiele
stacji bazowych, transmitujących identyczne informacje na
różnych kanałach analogowych.

Radiotelefon skanuje kanały analogowe różnych stacji
bazowych i przeprowadza proces głosowania, aby wybrać
najsilniejszy sygnał. Po jego zakończeniu radiotelefon
odbiera transmisje z tej stacji bazowej.

Podczas skanowania głosującego miga żółta dioda LED, a
na wyświetlaczu widnieje ikona Skanowanie głosujące.

Aby odpowiedzieć na transmisję podczas skanowania
głosującego, patrz Odbieranie transmisji podczas
skanowania na str. 295.

Ustawienia kontaktów
Opcja Kontakty oferuje funkcję książki adresowej w
radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub
identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

Każdy wpis, w zależności od kontekstu, wiąże się z
różnymi typami połączeń: połączeniem grupowym,
indywidualnym, ogólnym, przez komputer lub
dyspozytorskim.

Połączenia komputerowe i dyspozytorskie są związane z
transmisją danych. Są one dostępne tylko w aplikacjach.
Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji aplikacji
do transmisji danych.

 Dodatkowo, menu Kontakty pozwala przypisać każdą
pozycję do jednego lub większej liczby programowanych
przycisków numerycznych klawiatury mikrofonu. Jeżeli
pozycja jest przypisana do przycisku numerycznego,
radiotelefon może szybko ją wywołać po naciśnięciu
odpowiedniego przycisku.

UWAGA:
Przed każdym przyciskiem numerycznym
przypisanym do pozycji jest wyświetlany znak
zaznaczenia. Jeśli znak zaznaczenia znajduje się
przed Pusty, do pozycji nie przypisano przycisku
numerycznego.

Dla każdego wpisu na liście kontaktów wyświetlane są
następujące informacje:

• Typ połączenia

• Alias połączenia
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• ID połączenia

UWAGA:
Jeżeli funkcja poufności jest włączona na kanale,
można inicjować połączenie grupowe, indywidualne
i ogólne na tym kanale przy włączonej funkcji
poufności. Transmisję będą mogły odszyfrować
tylko radiotelefony z takim samym kluczem
poufności lub z taką samą wartością i ID klucza jak
w radiotelefonie.

Dodawanie nowych kontaktów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe kontakty.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby dodać Nowy kontakt.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać typ
kontaktu Kontakt radiowy lub Kontakt

telefoniczny. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wprowadź numer kontaktowy przy pomocy

klawiatury, a następnie naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Wprowadź nazwę kontaktu przy pomocy klawiatury,

a następnie naciśnij  , aby kontynuować.

7 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

rodzaju dzwonka. Naciśnij  , aby wybrać.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na
wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Ustawianie domyślnego kontaktu 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić kontakt
domyślny.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustaw jako

domyślny. Naciśnij  , aby wybrać.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na
wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia. Na
wyświetlaczu obok ID lub aliasu wybranego jako
domyślny pojawi się .

Przypisywanie wpisów do
programowalnych przycisków
numerycznych 

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

przycisk. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli określony przycisk numeryczny nie ma
przypisanego wpisu, naciśnij  lub  , aby
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przypisać do wybranego przycisku

numerycznego. Naciśnij  , aby wybrać.

• Jeśli określony przycisk numeryczny ma już
przypisany wpis, na wyświetlaczu wyświetli się
komunikat Przycisk został już przypisany,
a dalej, w pierwszej linii tekstu pojawi się pytanie:
Zastąpić?. Wykonaj jedną z następujących
czynności:
Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i
wyświetli komunikat Kontakt zapisany oraz
miniinformację o udanej operacji.

Naciśnij  lub  , aby przejść do Nie i
powrócić do poprzedniego kroku.

Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami
i programowalnymi przyciskami
numerycznymi 

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Przytrzymanie zaprogramowanego przycisku
numerycznego pozwala przejść do wybranego
aliasu lub ID. Przejdź do krok 4.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

przycisk. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Puste. Naciśnij

 , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje komunikat Usuń ze
wszystkich przycisków.
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6 Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

UWAGA:
Gdy określona pozycja zostaje usunięta,
połączenie pomiędzy nią a odpowiednim
programowanym przyciskiem numerycznym
zostaje anulowane.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Kontakt Zapis.
Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Ustawienia wskaźnika połączenia
Ta funkcja umożliwia użytkownikom konfigurowanie
dźwięków połączeń lub wiadomości tekstowych.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
wywołania dla sygnału wywołania

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do pozycji

Alert połączenia. Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.
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• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać.
Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
dla wywołań indywidualnych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
dzwonki dla połączeń prywatnych.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do

Narzędzi.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połączeń

prywatnych. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeżeli dźwięki połączeń prywatnych zostaną
włączone, na ekranie pojawi się oznaczenie  obok
opcji Wł.

Jeżeli dźwięki połączeń prywatnych zostaną
wyłączone, na ekranie pojawi się oznaczenie  obok
opcji Wył.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.
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• Naciśnij  lub  , aby Wył. Naciśnij  , aby
wybrać.
Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
dla wywołań selektywnych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
dzwonki dla połączeń selektywnych.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do

Narzędzi.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połączeń

selektywnych. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  oraz obecny sygnał.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.

• Naciśnij  lub  , aby Wył. Naciśnij  , aby
wybrać.
Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.
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Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków
dla wiadomości tekstowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
dzwonki dla wiadomości tekstowych.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości

tekstowej. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  oraz obecny sygnał.

7 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje  przy obecnym sygnale.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje  oraz wybrany sygnał.

• Naciśnij  lub  , aby Wył. Naciśnij  , aby
wybrać.
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Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz
pokazuje  obok Wył.

Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz
nie pokazuje  obok Wył.

Włączanie i wyłączanie sygnału
dźwiękowego wiadomości tekstowej z
raportem telemetrycznym
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
sygnał dźwiękowy wiadomości tekstowej z raportem
telemetrycznym.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Dzwonków.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji

Telemetria. Naciśnij  , aby wybrać.

Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu
.

7 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać. Pojawi się 
obok wybranego sygnału dźwiękowego.

Przypisywanie stylów dzwonka
Można zaprogramować radiotelefon do generowania
jednego z jedenastu wstępnie zdefiniowanych dzwonków
podczas odbierania prywatnego połączenia, alertu
połączenia lub wiadomości tekstowej od określonego

polski

  305



kontaktu.Radiotelefon generuje dźwięk dla każdego stylu
dzwonka podczas nawigacji na liście.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby Przeglądać/Edytować.

Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk , aż wyświetli się menu
Dzwon..

Symbol  wskazuje aktualnie wybrany dzwonek.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranego

sygnału. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu
Radiotelefon można zaprogramować do nieprzerwanego
powiadamiania użytkownika o nieodebranym połączeniu
radiowym. W tym przypadku poziom głośności dźwięku
alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu
czasu. Ta funkcja jest określana jako „alarm narastający”.
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zwiększyć głośność
dźwięku alarmu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Dźwięków/

Alertów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Alertu
narastającego.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
sygnał narastający. Po włączeniu obok opcji
Włączone pojawi się oznaczenie . Po wyłączeniu
zniknie oznaczenie  obok opcji Włączone.

Funkcje rejestru połączeń 
Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące,
odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Rejestr
połączeń umożliwia przeglądanie ostatnich połączeń i
zarządzanie nimi.

Nieodebrane alerty połączeń mogą być ujęte w rejestrze
połączeń, w zależności od konfiguracji systemu w

radiotelefonie. Na każdej liście połączeń można wykonać
następujące zadania:

• Zapisz alias lub ID na liście kontaktów

• Usunięcie połączenia

• Zobacz szczegóły

Przeglądanie ostatnich połączeń

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej listy.
Dostępne są następujące listy: Nieodebrane,
Odebrane i Wychodzące.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu zostanie pokazany najnowszy wpis.

4 Naciśnij  lub  , aby przeglądać listę.
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Naciśnij przycisk PTT, aby rozpocząć rozmowę
prywatną z obecnie wyświetlanym aliasem lub ID.

Przeglądanie szczegółów listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić informacje o
połączeniu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Wyświetlić szczegóły.

Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże szczegółowe informacje o
połączeniu.

Zapisywanie aliasu lub ID z Listy
połączeń
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zapisywać aliasy lub ID
z Listy połączeń.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij  lub  , aby Zapisać. Naciśnij  ,
aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

6 Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu.

Naciśnij  , aby wybrać.

Można również zapisać ID bez aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie połączenia z Listy połączeń
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia z
Listy połączeń.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Rejestru

połączeń. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganej

listy. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli lista jest pusta:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij  , aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję Tak i
usunąć wpis.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Nie. Naciśnij

 , aby wybrać.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Alert połączenia
Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager,
można poinformować użytkownika określonego
radiotelefonu o konieczności zainicjowania wywołania
zwrotnego.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aliasów lub
identyfikatorów abonentów za pośrednictwem menu listy
kontaktów, wybierania ręcznego lub programowanego
przycisku szybkiego połączenia.

Reagowanie na alerty połączenia
Po odebraniu alertu połączenia:

• Zostanie wyemitowany powtarzany sygnał dźwiękowy.

• Żółta dioda LED miga.

• Na wyświetlaczu pojawi się lista powiadomień z alertami
połączeń oraz aliasem lub ID radiotelefonu rozmówcy.

W zależności od sposobu konfiguracji urządzenia
przez sprzedawcę lub administratora systemu,
można odpowiedzieć na alert połączenia wykonując
jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk PTT i odbierz połączenie
indywidualne bezpośrednio.

• Naciśnij przycisk PTT, aby kontynuować
normalną komunikację z grupą rozmówców.
Alert połączenia jest przenoszony do
nieodebranych połączeń w rejestrze połączeń.
Możesz odpowiedzieć rozmówcy z rejestru
nieodebranych połączeń.

Patrz Lista powiadomień na str. 183 i Funkcje rejestru
połączeń na str. 125, aby uzyskać więcej informacji.

Inicjowanie alertów połączenia
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać alarmy
połączeń.
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1 Naciśnij zaprogramowany Przycisk szybkiego
dostępu.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alert
połączenia oraz alias i ID abonenta. Zapala się
zielona dioda LED.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie
odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja
o udanej operacji.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie
odebrane, na wyświetlaczu pojawi się
miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Inicjowanie alertów połączenia przy
pomocy Listy kontaktów

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub
identyfikator użytkownika

Naciśnij  lub  , aby przejść do

wymaganego aliasu lub ID. Naciśnij  , aby
wybrać.

• Skorzystaj z menu Wybier ręcz.
Naciśnij  lub  , aby przejść do

Wybierania ręcznego. Naciśnij  , aby
wybrać.
Naciśnij  lub  , aby przejść do Numeru

radiotelefonu . Naciśnij  , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się Numer
radiotelefonu: i migający kursor. Wpisz ID
użytkownika, któremu chcesz wysłać
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powiadomienie na pager. Naciśnij  , aby
wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do pozycji

Alert połączenia. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alert
połączenia oraz alias i ID abonenta. Zapala się
zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

• Jeżeli potwierdzenie zostanie odebrane, na
wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej
operacji.

• Jeżeli potwierdzenie nie zostanie odebrane, na
wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

Dynamiczny alias rozmówcy
Ta funkcja umożliwia dynamiczną edycję aliasu rozmówcy
na przednim panelu radiotelefonu.

Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy wyświetla alias
rozmówcy radiotelefonu nadawczego.

Na liście aliasów rozmówców może znajdować się maks.
500 aliasów rozmówców radiotelefonu nadawczego.
Możesz przeglądać lub nawiązywać połączenia
indywidualne z listy aliasów rozmówców. Po wyłączeniu
radiotelefonu historia odbieranych aliasów rozmówców jest
usuwana z listy aliasów rozmówców.

Edytowanie aliasu rozmówcy po
włączeniu radiotelefonu

1 Włącz radiotelefon.

2 Wprowadź swój nowy alias rozmówcy. Naciśnij

przycisk  , aby przejść dalej.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
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UWAGA:
Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy
wyświetla Twój nowy alias rozmówcy.

Edytowanie aliasu rozmówcy w menu
głównym

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do opcji Mój ID.

Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk  , aby przejść dalej.

6 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji Naciśnij

 , aby wybrać.

7 Wprowadź swój nowy alias rozmówcy. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

UWAGA:
Podczas połączenia radiotelefon odbiorczy
wyświetla Twój nowy alias rozmówcy.

Przeglądanie listy aliasów rozmówców
Aby wyświetlić szczegóły aliasu rozmówcy radiotelefonu
nadawczego, przejdź do listy aliasów rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do funkcji Aliasy

rozmówców. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej listy.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby, przejść do opcji Pokaż

szczegóły. Naciśnij  , aby wybrać.

Inicjowanie połączenia indywidualnego
z listy aliasów rozmówców
Aby zainicjować połączenie indywidualne, przejdź do listy
aliasów rozmówców.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do funkcji Aliasy

rozmówców. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do <wymaganego
aliasu rozmówcy>.

4 Aby zadzwonić, naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT.

Tryb wyciszony
Tryb wyciszony umożliwia wyciszenie całej sygnalizacji
dźwiękowej radiotelefonu.

Po zainicjowaniu trybu wyciszonego wszystkie
powiadomienia dźwiękowe, za wyjątkiem funkcji o wysokim
priorytecie, takich jak operacje awaryjne, zostaną
wyciszone.

Po wyłączeniu trybu wyciszonego radiotelefon będzie
ponownie emitować sygnały i transmisje dźwiękowe.

WAŻNE:
Alarmy Face Down i Man Down mogą być włączone
tylko pojedynczo. Może wybrać tylko jedną z nich.

Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP4800e/DP4801e,
DP4600e/DP4601e, DP4400e/DP4401e.
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Włączanie trybu wyciszenia
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć Tryb
wyciszenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą
zaprogramowanego przycisku Tryb wyciszenia.

• Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio
po położeniu radiotelefon ekranem w dół.

W zależności od modelu radiotelefonu funkcja Face
Down może zostać włączona przez menu
radiotelefonu lub administratora systemu.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

WAŻNE:
Użytkownik nie może używać funkcji
ręcznego wyłączania i Face Down
jednocześnie. Może wybrać tylko jedną z
nich.

Po włączeniu trybu wyciszenia:

• Rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje Tryb wyciszenia wł.

• Czerwona dioda LED zacznie migać i będzie
kontynuować miganie do momentu opuszczenia Trybu
wyciszenia.

• Na wyświetlaczu na ekranie głównym pojawia się ikona
Tryb wyciszenia.

• Radiotelefon jest wyciszony.

• Timer trybu wyciszenia rozpoczyna odliczanie
skonfigurowanego czasu.

Ustawianie timera trybu wyciszenia
Funkcję trybu wyciszenia można włączyć na określony
wstępnie okres czasu, ustawiając timer trybu wyciszenia.
Czas trwania timera jest konfigurowany w menu
radiotelefonu i może mieścić się w zakresie od 0,5–6
godzin. Urządzenie wychodzi z trybu wyciszenia po upływie
czasu timera.

Jeśli timer zostanie ustawiony na wartość 0, radiotelefon
pozostanie w trybie wyciszenia przez niezdefiniowany
okres czasu do momentu położenia radiotelefonu ekranem
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do góry lub naciśnięcia zaprogramowanego przycisku Tryb
wyciszenia.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby Wyciszyć timer. Naciśnij

 , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby edytować wartość

numeryczną każdej cyfry i naciśnij .

Wyjście z Trybu wyciszenia
Ta funkcja może zostać opuszczona automatycznie, po
tym jak upłynie czas trybu wyciszenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyjść z
trybu wyciszenia ręcznie:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tryb
wyciszenia.

• Naciśnij przycisk PTT przy dowolnej pozycji.

• Połóż na chwilę radiotelefon ekranem do góry.

Po wyłączeniu Trybu wyciszenia:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Wyświetlacz pokazuje komunikat Tryb wyciszenia
wył.

• Czerwona migająca dioda LED gaśnie.

• Ikona trybu wyciszenia znika z ekranu głównego.

• Wyciszenie radiotelefonu zostanie wyłączone, a stan
głośnika przywrócony.

• Jeśli timer trybu wyciszenia nie wygasł, zostanie
zatrzymany.

UWAGA:
Tryb wyciszenia zostanie również wyłączony, jeśli
użytkownik rozpocznie transmisje głosową lub
przełączy się na niezaprogramowany kanał.
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Tryb alarmowy 
Sygnał alarmowy jest używany do sygnalizowania sytuacji
krytycznej. Tryb awaryjny można zainicjować w dowolnym
momencie, nawet jeśli bieżący kanał jest używany.

Sprzedawca może ustawić czas naciskania
programowanego przycisku alarmowego (z wyjątkiem
dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w przypadku
wszystkich innych przycisków:
Krótkie naciśnięcie

Czas trwania od 0,05 s do 0,75 s.

Długie naciśnięcie
Czas trwania od 1,00 s do 3,75 s.

Przycisk Alarmowy jest przypisany funkcji włączania/
wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki
jest przypisany czas działania przycisku alarmowego.

UWAGA:
Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku alarmowego
powoduje rozpoczęcie trybu alarmowego, to długie
naciśnięcie tego przycisku umożliwia
radiotelefonowi wyjście z trybu alarmowego.

Jeżeli długie naciśnięcie przycisku alarmowego
powoduje rozpoczęcie trybu alarmowego, to krótkie
naciśnięcie tego przycisku umożliwia
radiotelefonowi wyjście z trybu alarmowego.

Radiotelefon obsługuje trzy informacje alarmowe:

• Informacja alarmowa

• Informacja alarmowa z wywołaniem,

• Sygnał alarmowy z funkcją awaryjnej aktywacji
mikrofonu. 

UWAGA:
Tylko jeden z powyższych alarmów awaryjnych
można przypisać do zaprogramowanego przycisku
awaryjnego.

Dodatkowo każdy alarm może należeć do jednego z
następujących typów:

Regularny
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy oraz stosuje
sygnały wizualne lub dźwiękowe.

Ciche
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów
wizualnych lub dźwiękowych. Radiotelefon odbiera
połączenia bez emitowania dźwięku przez głośnik do
chwili zakończenia zaprogramowanego czasu transmisji
mikrofonu aktywnego i/lub do momentu naciśnięcia
przycisku PTT.
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Cichy z obsługą głosu
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów
wizualnych czy dźwiękowych, ale odtwarza dźwięk
połączeń przychodzących za pomocą wbudowanego
głośnika. Jeżeli mikrofon aktywny jest włączony,
połączenia przychodzące rozbrzmiewają w głośniku po
zakończeniu zaprogramowanego okresu transmisji
mikrofonu aktywnego. Wskaźniki pojawią się tylko po
naciśnięciu przycisku PTT.

Odbieranie informacji alarmowych
Gdy otrzymasz informację alarmową:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Miga czerwona dioda LED.

• Na wyświetlaczu pojawia się ikona Alarm oraz alias
osoby inicjującej alarm lub, jeśli istnieje więcej niż jeden
alarm, aliasy wszystkich rozmówców zostaną
wyświetlone na liście alarmów.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli ma miejsce tylko jeden alarm, naciśnij ,
aby zobaczyć więcej szczegółów.

• Jeśli istnieje więcej alarmów, naciśnij  lub ,
aby przejść do określonego alarmu i naciśnij

, aby zobaczyć więcej szczegółów.

2
Naciśnij , aby zobaczyć opcje postępowania.

3
Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję Tak, aby
wyjść z Listy alarmów.

4
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

5 Wybierz Listę alarmów, aby ponownie wejść do
listy alarmów.

6 Aby powrócić do ekranu głównego, należy wykonać
następujące czynności:

a Naciśnij przycisk .

b Naciśnij  lub , aby Potwierdzić.
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c Naciśnij , aby wybrać.

Radiotelefon powróci do ekranu głównego, a na
wyświetlaczu pojawi się ikona Alarm.

Reagowanie na informacje alarmowe

1 Upewnij się, że na wyświetlaczu jest widoczna lista
alarmów. Naciśnij  lub  , aby przejść do
wymaganego aliasu lub ID.

2 Naciśnij przycisk PTT, aby transmitować przekaz
głosowy poza trybem alarmowym do tej samej
grupy, dla której była przeznaczona informacja
alarmowa.

 Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć.

UWAGA:
Głos w trybie alarmowym może transmitować
wyłącznie radiotelefon inicjujący alarm.
Wszystkie inne radiotelefony (łącznie z
odbierającym połączenie alarmowe) nadają
głos w trybie niealarmowym.

Zapala się zielona dioda LED. Radiotelefon nadal
funkcjonuje w trybie awaryjnym.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

• Zielona dioda LED miga.

• Na wyświetlaczu pojawia się ikona Połączenie
grupowe, alias lub ID nadającego radiotelefonu
oraz lista alarmów.
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Wysyłanie informacji alarmowych
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową — sygnał
bezdźwiękowy — który generuje informację o alarmie w
grupie radiotelefonów. Radiotelefon nie emituje
powiadomień dźwiękowych ani wizualnych w trybie
awaryjnym, gdy ustawiona jest opcja wyciszenia.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje
alarmowe.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Alarm wł.
Pojawi się jeden z tych wyników:

• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alarmy
Tx i alias odbiorcy.

•  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Telegram Tx i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona
Alarm.

UWAGA:
Jeżeli go zaprogramowano, emitowany jest
sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego.
Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon
nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz
wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu
alarmowego. Awaryjne wyszukiwanie sygnału
można zaprogramować za pomocą CPS.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Emitowany jest sygnał alarmowy.

• Miga czerwona dioda LED.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
wysł.

Jeśli operacja nie powiedzie się po wykorzystaniu
wszystkich prób:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
nieudany.
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Radiotelefon kończy tryb informacji alarmowej i
ponownie wyświetla ekran główny.

Wysyłanie informacji alarmowych z
wywołaniem
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z
wywołaniem do grupy radiotelefonów. Po uzyskaniu
potwierdzenia przez radiotelefon w danej grupie, grupa
radiotelefonów może komunikować się przez
zaprogramowany kanał alarmowy.
Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie Wyciszony, podczas
alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych ani
wizualnych i nie pozwala na rozbrzmiewanie odbieranych
wywołań przez głośnik do chwili naciśnięcia przycisku PTT
inicjującego wywołanie.

Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie Wyciszony z Głosem,
podczas alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych ani
wizualnych, ale pozwala na rozbrzmiewanie przez głośnik
przychodzących wywołań. Wskaźniki pojawią się jedynie
po naciśnięciu przycisku PTT w celu zainicjowania lub
odebrania połączenia.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje
alarmowe z wywołaniem.

1 Naciśnij programowalny przycisk Alarm wł.
Dostępne opcje:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Telegram
Tx i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona
Alarm.

UWAGA:
Jeżeli go zaprogramowano, emitowany jest
sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego.
Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon
nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz
wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu
alarmowego.Sygnał awaryjnego
wyszukiwania może być zaprogramowany
przez sprzedawcę lub administratora
systemu.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Emitowany jest sygnał alarmowy.
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• Miga czerwona dioda LED.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
wysł.

• Radiotelefon przejdzie do trybu połączenia
alarmowego po wyświetleniu komunikatu Alarm i
docelowego aliasu grupy.

3 Naciśnij przycisk PTT, aby nawiązać połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu
pojawi się ikona połączenia grupowego.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i
zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest
uruchomiony.

•  Zaczekaj, aż zamilknie pogłos PTT i mów
wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Na wyświetlaczu widać aliasy rozmówcy i grupy.

6  Jeżeli funkcja Sygnalizacja wolnego kanału jest
włączona, przez chwilę rozbrzmiewa ton
powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia
przycisk PTT, co oznacza, że kanał jest wolny i
można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk PTT, aby
odpowiedzieć.

7 Aby wyjść z trybu alarmowego po zakończeniu
połączenia, należy nacisnąć przycisk Wył. alarm..
Zostanie wyświetlony ekran główny.

Sygnały alarmowe z funkcją awaryjnej
aktywacji mikrofonu
Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z
żądaniem połączenia głosowego do grupy radiotelefonów.
Mikrofon radiotelefonu zostaje automatycznie aktywowany,
pozwalając na komunikację z grupą radiotelefonów bez
naciskania przycisku PTT. Taki stan jest również określany
mianem aktywny mikrofon.

Jeżeli w radiotelefonie jest włączony tryb Cyklu
awaryjnego, powtórzenia okresów aktywnego mikrofonu i
odbierania mają zaprogramowany czas. W trybie Cyklu
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awaryjnego odbierane połączenia są słyszalne przez
głośnik.

Przy naciśnięciu przycisku PTT podczas
zaprogramowanego okresu odbierania, zabrzmi ton
zakazu, oznaczający konieczność zwolnienia przycisku
PTT. Radiotelefon ignoruje naciśnięcie przycisku PTT i
pozostaje w trybie alarmowym.

Jeżeli przycisk PTT zostanie naciśnięty w interwale
czasowym, w którym używany jest mikrofon aktywny i
pozostanie naciśnięty po wygaśnięciu interwału mikrofonu
aktywnego, radiotelefon kontynuuje nadawanie aż do
chwili, gdy zostanie zwolniony przycisk PTT.

Jeżeli próba wysłania informacji alarmowej nie powiedzie
się, radiotelefon nie ponawia próby, ale przechodzi
bezpośrednio w stan aktywny mikrofon.

UWAGA:
Niektóre akcesoria mogą nie obsługiwać mikrofonu
aktywnego. Dodatkowych informacji udzieli
sprzedawca lub administrator systemu.

Wysyłanie informacji alarmowych z
żądaniem połączenia głosowego 

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Alarm wł.
Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Alarm
Tx i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona
Alarm.

2 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm
wysłany, mów wyraźnie do mikrofonu.

Radiotelefon automatycznie zaprzestaje transmisji:

• Po wygaśnięciu cyklu pomiędzy aktywnym
mikrofonem a odbieraniem, jeżeli tryb Cyklu
alarmowego jest włączony.

• Po wygaśnięciu okresu mikrofonu aktywnego,
jeśli tryb Cyklu alarmowego jest wyłączony.
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3 Naciśnij przycisk Alarm Wył., aby wyjść z trybu
alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Ponowne inicjowanie trybu
alarmowego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Zmień kanał, gdy radiotelefon jest w trybie
alarmowym.

UWAGA:
Tryb alarmowy można uruchomić
ponownie tylko po włączeniu alarmu na
nowym kanale.

• Naciśnij przycisk Alarm wł. podczas inicjacji
alarmu/transmisji.

Radio wychodzi z trybu alarmowego i ponownie uruchamia
go.

Brak ruchu
Ta funkcja powoduje wywołanie alarmu w przypadku
zmiany w ruchach radiotelefonu, np. jego przechylenia,
przemieszczenie i/lub brak przemieszczenia we wstępnie
zdefiniowanym czasie.

Po zmianie ruchu radiotelefonu w określonym okresie
czasu, ostrzega ono wstępnie użytkownika za pomocą
dźwięku informującego o wykryciu zmiany w ruchu.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem
zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia,
radiotelefon uruchamia sygnał alarmowy lub połączenie
alarmowe. Użytkownik może zaprogramować czas
przypomnienia za pośrednictwem oprogramowania CPS.

Włączenie lub wyłączenie funkcji Brak
ruchu

UWAGA:
Zaprogramowany przycisk funkcji Man Down i
ustawienia z nią związane konfiguruje się za
pośrednictwem CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki
sposób został zaprogramowany radiotelefon.
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Po wyłączeniu funkcji Brak ruchu zaprogramowany dźwięk
alertu będzie się rozlegał kilkakrotnie do momentu
włączenia funkcji Brak ruchu. Dźwięk niepowodzenia
rozlega się, kiedy funkcja Brak ruchu nie uruchomi się
podczas włączania zasilania. Dźwięk niepowodzenia
będzie dalej emitowany, aż radiotelefon wznowi normalną
pracę.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij przycisk programowany Man Down (Brak
ruchu), aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

• Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.

a. Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

b. Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

c. Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

d. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do

funkcji Man Down. Naciśnij  , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisków  lub , ażeby
zmienić wybraną opcję.

e. Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
funkcję Man Down.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Wiadomości tekstowe 
Radiotelefon może odbierać dane (np. wiadomości
tekstowe) wysłane z innego urządzenia lub programu do
ich wysyłania.

Istnieją dwa typy wiadomości tekstowych: krótkie
wiadomości tekstowe DMR (Digital Mobile Radio) i
wiadomości tekstowe. Maksymalna długość krótkiej
wiadomości tekstowej DMR to 23 znaki. Maksymalna liczba
znaków wiadomości wynosi 280, włączając w to linię
tematu. Wiersz tematu pojawia się tylko po otrzymaniu
wiadomości z aplikacji poczty e-mail.
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UWAGA:
Maksymalna długość znaków ma zastosowanie
wyłącznie w modelach wyposażonych w najnowszej
wersji oprogramowanie i sprzęt. W modelach ze
starszą wersją oprogramowania i sprzętu
maksymalna długość wiadomości tekstowej to 140
znaków. Więcej informacji można uzyskać od
sprzedawcy.

W języku arabskim tekst jest wpisywany od prawej
strony do lewej.

Wiadomości tekstowe 
Wiadomości tekstowe są przechowywane w Skrzynce
odbiorczej i sortowane zgodnie z kolejnością ich odebrania.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zabrzmi sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

Przeglądanie wiadomości tekstowych z
raportem telemetrii
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomość
tekstową z raportem telemetrii ze skrzynki odbiorczej.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Nie możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową
dot. stanu telemetrii.

Na ekranie pojawi się komunikat Telemetria:
<Status wiadomości tekstowej>.

5
Długo naciskaj przycisk , aby z powrotem
przejść do ekranu głównego.

Przeglądanie zapisanych wiadomości
tekstowych

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do folderu

Robocze. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.
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Odpowiadanie na wiadomości tekstowe 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na
wiadomości tekstowe.

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej:

• Wyświetlacz pokazuje listę powiadomień z aliasami lub
ID nadawcy.

• Na wyświetlaczu pojawia się ikona Wiadomość.

UWAGA:
Jeżeli wciśnięty jest przycisk PTT, radiotelefon
wychodzi z ekranu alertu wiadomości tekstowej i
rozpoczyna połączenie prywatne lub grupowe z
nadawcą wiadomości.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby Przeczytać. Naciśnij

 , aby wybrać.
Na wyświetlaczu widnieje wiadomość tekstowa.
Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

• Naciśnij  lub  , aby Przeczytać później.

Naciśnij  , aby wybrać.

Radiotelefon powraca do ekranu, który był
aktywny przed odebraniem wiadomości
tekstowej.

• Naciśnij  lub  , aby Skasować. Naciśnij

 , aby wybrać.

2
Naciśnij przycisk  , aby powrócić do skrzynki
odbiorczej.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na
wiadomości tekstowe w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do kroku krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

polski

328  



2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

5
Naciśnij  , aby wejść do podmenu.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby Odpowiedzieć.

Naciśnij  , aby wybrać.

• Naciśnij  lub  , aby przejśc do Krótkiej

odpowiedzi. Naciśnij  , aby wybrać.

Pojawi się migający kursor. Możesz napisać lub
przeredagować wiadomość, jeśli to konieczne.

7
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że
wiadomość jest wysyłana.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon powróci do ekranu opcji Wyślij
ponownie.
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Przekazywanie wiadomości tekstowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przekazywać
wiadomości tekstowe.

Podczas wyświetlanie ekranu opcji Wyślij ponownie:

1 Naciśnij  lub  , aby Przekazać dalej, i

naciśnij  , aby przesłać tą samą wiadomość do
innego aliasu lub ID abonenta lub grupy.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Przekazywanie wiadomości tekstowych za
pomocą wybierania ręcznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przekazywać
wiadomości tekstowe za pomocą wybierania ręcznego.

1 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do

przekazywania. Naciśnij  , aby wybrać.

2
Naciśnij  , aby ponownie wysłać tę samą
wiadomość do tego samego abonenta, aliasu grupy
lub ID.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się Numer
radiotelefonu:.
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4
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Edytowanie wiadomości tekstowych
Wybierz opcję Edycja, aby edytować wiadomość.

UWAGA:
Jeśli wpisane zostało pole tematu (dla odebranych
wiadomości wysłanych z programu poczty
elektronicznej), nie możesz go edytować.

1 Naciśnij  lub  , aby przejść do Edycji.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.

2 Korzystając z klawiatury, edytuj wiadomość.

• Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce
w lewo.

• Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść o
jedno miejsce w prawo.

• Naciśnij przycisk  , aby usunąć niechciane
znaki.

• Przytrzymanie przycisku  spowoduje
zmianę metody wpisywania tekstu.

polski

  331



3
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk  .

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby przejść do Wysyłania i

naciśnij  , aby wysłać wiadomość.

• Naciśnij  lub  , aby przejść do

Zapisywania i naciśnij  , aby zapisać
wiadomość w folderze Kopie robocze.

• Naciśnij przycisk  , aby edytować
wiadomość.

• Naciśnij  , aby usunąć wiadomość lub
zapisać ją w folderze Kopie robocze.

Wysyłanie wiadomości tekstowych
Zakłada się, że masz nowo napisane wiadomości tekstowe
lub zapisane wiadomości tekstowe.

Wybierz odbiorcę wiadomości. Wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

• Naciśnij lub , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać. Pierwszy
wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr
radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza
zobaczysz migający kursor. Wpisz alias lub ID

użytkownika. Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

Jeżeli się powiedzie:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o
udanej operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Zostanie odtworzony niski dźwięk.
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• Na wyświetlaczu pojawia się miniostrzeżenie o
nieudanej operacji.

• Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu
Elementy wysłane.

• Wiadomość jest oznaczona ikoną Nie można
wysłać.

UWAGA:
W przypadku nowo napisanej wiadomości
tekstowej radiotelefon przełączy się na opcję
Wyślij ponownie.

Edycja zapisanych wiadomości
tekstowych

1
Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania danej
wiadomości.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji Naciśnij

 , aby wybrać.

Pojawi się migający kursor.

3 Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w
lewo.

Naciśnij przycisk  lub , aby przejść o jedno
miejsce w prawo.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane
znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę
metody wpisywania tekstu.

4
Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Wysłać. Naciśnij

przycisk , aby wysłać wiadomość.
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• Naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk  lub
, aby wybrać zapisanie lub usunięcie

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Ponowne wysyłanie wiadomości
tekstowych
Podczas wyświetlanie ekranu opcji Wyślij ponownie:

Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą
wiadomość do tego samego aliasu grupy lub ID.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon powróci do ekranu opcji Wyślij
ponownie.

Usuwanie wiadomości tekstowych ze
Skrzynki odbiorczej
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wiadomości
tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:
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• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

5
Naciśnij , aby wejść do podmenu.

6
Naciśnij  lub , aby Skasować. Naciśnij  ,
aby wybrać.

7 Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
Ponownie wyświetlana jest Skrzynka odbiorcza.

Usuwanie wszystkich wiadomości
tekstowych ze Skrzynki odbiorczej 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie
wiadomości tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Skrzynki

odbiorczej. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zostanie wyemitowany sygnał.
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4 Naciśnij  lub  , aby Skasować wszystko.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie zapisanych wiadomości
tekstowych z folderu Kopie zapasowe

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do folderu

Robocze. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij ponownie przycisk  podczas
wyświetlania danej wiadomości.

6 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję Usuń.

Naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość
tekstową.

Wysłane wiadomości tekstowe 
Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona
zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość
tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana
na górze listy w folderze Wysłane pozycje. Wysłane
wiadomości tekstowe można wysłać ponownie, przekazać
dalej, edytować lub skasować.
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Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie 30
ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapełnieniu folderu
następna wysłana wiadomość tekstowa automatycznie
zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.

Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty
podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan
wiadomości w folderze Wysłane pozycje bez zapewnienia
żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą
dźwięku.

Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony
zanim stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje
zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie
dokończyć wysłania wiadomości w toku i automatycznie
wskaże to za pomocą ikony Nie można wysłać.

Radiotelefon obsługuje maksymalnie 5 wiadomości w toku
w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie
może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie
zaznacza ją ikoną Nie można wysłać.

Długie naciśnięcie  w dowolnym momencie powoduje
powrót do ekranu głównego.

UWAGA:
Jeżeli typ kanału, np. w przypadku kanałów
konwencjonalnych cyfrowych, Capacity Plus —
Pojedyncza stacja lub Capacity Plus — Wiele stacji,
nie pasuje, wysłane wiadomości można jedynie
edytować, przekazać dalej lub skasować.

Przeglądanie wysłanych wiadomości
tekstowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać wysłane
wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Elementów

wysłanych. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli folder Wysłane jest pusty:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zabrzmi niski sygnał klawiatury, jeśli jest
włączony.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość
pochodzi z aplikacji e-mail.

Wysyłanie wysłanych wiadomości
tekstowych 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wysłane
wiadomości tekstowe.

Podczas przeglądania wysłanych wiadomości:

1
Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania danej
wiadomości.

2 Naciśnij  lub  , aby Wysłać ponownie.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.
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• Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji Wyślij
ponownie. Dodatkowe informacje: Ponowne
wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 159.

Usuwanie wszystkich wysłanych
wiadomości tekstowych z folderu Wysłane
Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie
wysłane wiadomości tekstowe z folderu Wysłane.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do krok 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Elementów

wysłanych. Naciśnij  , aby wybrać.

Jeśli folder Wysłane jest pusty:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista
jest pusta.

• Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij  lub , aby Skasować wszystko.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub , aby Potwierdzić. Naciśnij

 , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Naciśnij  lub , aby wybrać Nie. Naciśnij

 , aby wybrać.
Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Krótkie wiadomości tekstowe 
Radiotelefon obsługuje maksymalnie do 50
zaprogramowanych przez sprzedawcę krótkich wiadomości
tekstowych.
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Pomimo, że krótkie wiadomości tekstowe są wstępnie
zaprogramowane, każdą wiadomość można redagować
przed wysłaniem.

Wysyłanie krótkich wiadomości
tekstowych
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać krótkie
wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Przejdź do kroku 3.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Szybkiej

wiadomości tekstowej. Naciśnij  , aby
wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

krótkiej wiadomości tekstowej. Naciśnij  , aby
wybrać.

W razie potrzeby edytuj wiadomość, korzystając z
klawiatury.

5
Po zredagowaniu wiadomości naciśnij przycisk .

6 Wykonaj następujące czynności, aby wybrać
odbiorcę i wysłać wiadomość.

a Naciśnij  lub  , aby przejść do

wymaganego aliasu lub ID. Naciśnij  , aby
wybrać.

b Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

W pierwszym wierszu ekranu zostanie
wyświetlony Numer radiotelefonu:, a w
drugim pojawi się migający kursor.
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c Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i

naciśnij przycisk  .

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że wiadomość jest
wysyłana.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji Wyślij
ponownie. Dodatkowe informacje: Ponowne
wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 159.

Kod analogowy wiadomości
Radiotelefon może wysyłać zaprogramowane wcześniej
wiadomości z Listy wiadomości do aliasu radiotelefonu lub
dyspozytora.

Wysyłanie wiadomości kodowanych
MDC do dyspozytorów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wiadomości
kodowane MDC do dyspozytorów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Szybkiej

wiadomości tekstowej. Naciśnij  , aby
wybrać.
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4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że
wiadomość jest wysyłana.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Wysyłanie wiadomości kodowanych 5-
tonowo do kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wiadomości
kodowane 5-tonowo do kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wiadomości.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Szybkiej

wiadomości tekstowej. Naciśnij  , aby
wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranej

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

kontaktu. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że
wiadomość jest wysyłana.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:
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• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Analogowa aktualizacja stanu 
Radiotelefon może wysyłać do radiotelefonu kontaktowego
(systemy 5-tonowe) lub dyspozytora (systemy MDC,
Motorola Data Communication) zaprogramowane
wcześniej wiadomości z Listy stanu, informujące o jego
bieżącej aktywności.

Ostatnia potwierdzona wiadomość znajduje się u góry Listy
stanu. Pozostałe wiadomości są uszeregowane w
porządku alfanumerycznym.

Wysyłanie aktualizacji stanu do
zaprogramowanego kontaktu 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać aktualizacje
statusu do zaprogramowanych kontaktów.

1 Naciśnij  lub  , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

statusu. Naciśnij  , aby wybrać.

Naciśnięcie przycisku PTT w systemie 5-tonowym
przy otwartej liście statusu powoduje wysłanie
wybranych aktualizacji stanu i powrót do strony
głównej w celu rozpoczęcia połączenia głosowego.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustaw jako

domyślny. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa
miniinformacja o tym, że aktualizacja stanu jest
wysyłana.
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4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

• Wyświetlacz pokazuje  obok potwierdzonego
statusu.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

• Na wyświetlaczu pojawi się  obok poprzedniego
statusu.

Zobacz Ustawianie domyślnego kontaktu na str. 298, aby
dowiedzieć się więcej o ustawieniu domyślnego kontaktu
dla systemów 5-tonowych.

Wyświetlanie szczegółowych
informacji o 5-tonowym stanie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić informacje o
5-tonowym stanie.

Zakłada się, że zakupiono klucz licencji oprogramowania.

1 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do wybranego

statusu. Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby Wyświetlić szczegóły.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawią się szczegółowe
informacje o wybranych stanach.

Edytowanie szczegółowych informacji
o5-tonowym stanie
Postępuj zgodnie z procedurą, aby edytować informacje o
5-tonowym stanie.

polski

344  



1 Naciśnij  lub , aby przejść do Statusu.

Naciśnij  , aby wybrać.

2 Naciśnij  lub , aby przejść do żądanego stanu.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Edycji.

Naciśnij  , aby wybrać.

4
Gdy pojawi się migający kursor, naciśnij , aby
przesunąć kursor o jeden znak w lewo, lub naciśnij

, aby przesunąć go o jeden znak w prawo. Naciśnij

przycisk  , aby usunąć niechciane znaki. Długie

naciśnięcie  powoduje zmianę metody
wprowadzania tekstu. Po zakończeniu edycji naciśnij

przycisk .

Na ekranie pojawi się komunikat Status zapisany,
a radiotelefon powróci do Listy statusów.

Prywatne 
Ta funkcja pomaga zapobiec podsłuchiwaniu przez
nieupoważnione osoby na danym kanale dzięki
zastosowaniu programowego rozwiązania szyfrującego.
Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację
użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na
danym kanale, aby nadawać podczas połączenia
prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do
odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na
kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste lub
niezaszyfrowane transmisje.

Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać funkcji
prywatności lub cechować się inną konfiguracją.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Radiotelefon obsługuje poniższe ustawienia dotyczące
prywatności, ale tylko jedno może być przypisane do
radiotelefonu. Są to:

• Ochrona prywatności na poziomie podstawowym

• Rozszerzona prywatność

Po włączeniu funkcji poufności transmisję danych lub
połączenie będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z
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takim samym kluczem poufności (poziom podstawowy) lub
taką samą wartością i identyfikatorem klucza (poziom
rozszerzony), jak te skonfigurowane w radiotelefonie-
nadajniku.

W wypadku odbioru zaszyfrowanej transmisji z
radiotelefonu, w którym ustawiono inny klucz
zabezpieczający lub inną wartość oraz identyfikator klucza,
będzie słychać zakłócenia (po ustawieniu poziomu
podstawowego ochrony prywatności) lub nie będzie
słychać nic (po ustawieniu poziomu rozszerzonego ochrony
prywatności).

Na kanale z funkcją prywatności Twój radiotelefon może
odbierać czyste lub niezaszyfrowane połączenia, w
zależności od sposobu zaprogramowania. Dodatkowo,
Twój radiotelefon może emitować sygnał ostrzegawczy lub
go nie emitować, w zależności od sposobu
zaprogramowania.

Jeżeli radiotelefon ma przypisany typ prywatności, na
pasku stanu pojawia się ikona zabezpieczenia lub braku
zabezpieczenia, oprócz sytuacji, kiedy radiotelefon wysyła
lub odbiera wywołanie alarmowe lub alarm.

Dioda LED pali się zielonym światłem, gdy radiotelefon
nadaje, a podwójnie pulsuje na zielono podczas odbioru
transmisji z aktywną funkcją prywatności.

Włączanie/wyłączanie prywatności 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
prywatność w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Prywatność.
Pomiń powyższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do <żądanej

opcji prywatności>. Naciśnij  , aby wybrać.

• Po włączeniu prywatności na ekranie pojawi się
opcja  obok opcji Aktywny.
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• Jeśli prywatność jest wyłączona, na ekranie
pojawi się puste pole obok opcji Aktywny.

Zawieszenie odpowiedzi
Ta funkcja pomaga zapobiegać odpowiadaniu
radiotelefonu na wszystkie transmisje przychodzące.

UWAGA:
Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić, w jaki
sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Po włączeniu tej funkcji radiotelefon nie będzie generować
transmisji wychodzących w odpowiedzi na transmisje
przychodzące, takie jak Sprawdzenie radia, Alert
połączenia, Wyłączanie radiotelefonu, Zdalny nasłuch,
Usługa automatycznej rejestracji (ARS), Odpowiadanie na
wiadomości prywatne i Wysyłanie raportów o lokalizacji
GNSS.

Gdy ta funkcja jest włączona, radiotelefon nie może
otrzymywać Potwierdzonych połączeń prywatnych.
Radiotelefon może jednak nadawać transmisje ręcznie.

Włączanie lub wyłączanie zawieszenia
odpowiedzi
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję zawieszania odpowiedzi w radiotelefonie.

Naciśnij przycisk programowalny Zawieszanie
odpowiedzi.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się chwilowy minikomunikat o
udanej operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się chwilowe miniostrzeżenie
o nieudanej operacji.

Zabezpieczenia 
Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie
dowolnego radiotelefonu w systemie.

Na przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego
radiotelefonu, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobie

polski

  347



nieupoważnionej, lub ponowne włączenie odzyskanego
radiotelefonu.

Istnieją dwa sposoby aktywacji lub dezaktywacji
radiotelefonu, z uwierzytelnianiem i bez niego.

Uwierzytelniona dezaktywacja radiotelefonu to dodatkowa
(płatna) funkcja. W przypadku uwierzytelnionej
dezaktywacji radiotelefonu do włączenia lub wyłączenia
radiotelefonu wymagana jest weryfikacja. Kiedy Twój
radiotelefon inicjuje tę funkcję na radiotelefonie docelowym,
wymagane jest hasło. Hasło jest wstępnie
zaprogramowane w radiotelefonie docelowym poprzez
program CPS.

Nie otrzymasz potwierdzenia, jeśli naciśniesz  podczas
operacji włączania lub wyłączania radiotelefonu.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Blokowanie radiotelefonów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować
radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokowanie rtf.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID.

3
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Zielona dioda LED miga.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:
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• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Blokowanie radiotelefonów przy
pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować
radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć

Kontakty.Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Zablokować
radiotelefon.

5
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Zielona dioda LED miga.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
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• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Blokowanie radiotelefonów przy
pomocy wybierania ręcznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować
radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby dodać Kontakt w

radiotelefonie. Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer
radiotelefonu:.

5
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Naciśnij  lub  , aby Zablokować
radiotelefon.

7
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa
miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w
trakcie realizacji. Zielona dioda LED miga.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.
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• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Odblokowywanie radiotelefonów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować
radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Odblok. rtf.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego
aliasu lub ID.

3
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID
użytkownika>. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.
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4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Odblokowywanie radiotelefonów przy
pomocy Listy kontaktów 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować
radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby Odblokować
radiotelefon.

5
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID
użytkownika>. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.
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• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Odblokowywane radiotelefonów przy
pomocy wybierania ręcznego 
Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować
radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wybierania

ręcznego. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Połączeń

prywatnych. Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer
radiotelefonu:.

5
Wprowadź ID abonenta i naciśnij  , aby
kontynuować.

6 Naciśnij  lub  , aby Odblokować
radiotelefon.

7
Naciśnij  , aby wybrać. Nastąpi jeden z
poniższych scenariuszy wydarzeń:
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• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID
użytkownika>. Zapala się zielona dioda LED.

• Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o
hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk  , aby
przejść dalej.

• Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu
pojawia się przejściowa mini informacja, która
informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.
Zapala się zielona dioda LED.

• Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie
pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a
urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

• Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

• Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Na wyświetlaczu pojawia się symbol
niepowodzenia.

Praca w pojedynkę
Funkcja ta pozwala na wysyłanie okresowego sygnału
ostrzegawczego, jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny
przez określony czas, np. nie naciska żadnego przycisku
radiotelefonu lub nie wybiera kanałów.

Po upływie zaprogramowanego czasu radiotelefon
ostrzega użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego,
gdy licznik czasu nieaktywności zostanie wyzerowany.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem
zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia,
radiotelefon uruchamia informację alarmową.

Do tej funkcji można przypisać tylko jeden z poniższych
sygnałów alarmowych:

• Informacja alarmowa,

• Informacja alarmowa z wywołaniem,

• Sygnał alarmowy z funkcją awaryjnej aktywacji
mikrofonu. 
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Radiotelefon pozostaje w trybie alarmowym, umożliwiając
przesyłanie wiadomości głosowych do momentu podjęcia
działania. Zobacz Tryb alarmowy na str. 317, aby
dowiedzieć się więcej o sposobach wyjścia z trybu
alarmowego.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Lista powiadomień
Radiotelefon posiada Listę powiadomień, która zbiera
wszystkie nieodczytane zdarzenia na danym kanale, np.
wiadomości tekstowe, wiadomości telemetryczne,
nieodebrane połączenia i sygnały wywołania.

Wyświetlacz pokazuje ikonę Powiadomień, gdy na Liście
powiadomień znajduje się jedno zdarzenie lub więcej.

Maksymalna długość listy to 40 nieprzeczytanych zdarzeń.
Kiedy lista jest zapełniona, nowa pozycja automatycznie
zastępuje pozycję najstarszą. Po odczytaniu pozycje są
usuwane z Listy powiadomień.

W przypadku wiadomości tekstowych i nieodebranych
połączeń/alertów połączenia maksymalna liczba
powiadomień to 30 wiadomości tekstowych i 10
nieodebranych połączeń lub alertów połączenia.

Maksymalna liczba jest zależna od możliwości listy
określonej funkcji (kody zadań, wiadomości tekstowe lub
nieodebrane połączenia lub alerty połączenia).

Dostęp do Listy powiadomień
Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do Listy
powiadomień.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk
Powiadomienia. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Powiadomień.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

wydarzenia. Naciśnij  , aby wybrać.
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Przytrzymanie przycisku  spowoduje ponowne
wyświetlenie ekranu głównego.

System ARTS (Auto-Range

Transponder System) 
ARTS to działająca wyłącznie w trybie analogowym
funkcja, która została opracowana, aby informować
użytkownika, gdy jego radiotelefon znajdzie się poza
zasięgiem innych radiotelefonów z funkcją ARTS.

Radiotelefony wyposażone w funkcję ARTS od czasu do
czasu nadają lub odbierają sygnały, aby sprawdzić, czy są
w zasięgu.

Radiotelefon obsługuje następujące powiadomienia o
stanie:

Pierwszy alert
Zostanie wyemitowany sygnał.

Wyświetlacz pokazuje alias kanału oraz komunikat W
zasięgu.

Alert ARTS w zasięgu
Jeśli zaprogramowano, zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Wyświetlacz pokazuje alias kanału oraz komunikat W
zasięgu.

Alert ARTS poza zasięgiem
Zostanie wyemitowany sygnał. Czerwona dioda LED
szybko miga.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poza
zasięgiem na zmianę z ekranem głównym.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Programowanie drogą radiową 
Sprzedawca może zdalnie aktualizować radiotelefonu
poprzez Programowanie drogą radiową (OTAP) bez
fizycznego połączenia. Dodatkowo niektóre ustawienia
także mogą być wprowadzane za pośrednictwem OTAP.

Gdy radiotelefon znajduje się w trakcie programowania
drogą radiową (OTAP), dioda LED pulsuje na zielono.

Gdy radiotelefon odbiera duże ilości danych:

• Na wyświetlaczu widnieje ikona Duża ilość danych.

• Kanał staje się zajęty.
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• Naciśnięcie przycisku PTT powoduje wybrzmiewanie
sygnału ostrzegawczego.

Gdy OTAP dobiegnie końca, w zależności od konfiguracji:

• Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Aktualizacja i restart. Radiotelefon
restartuje się poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.

• Można wybrać opcję Zrestartuj teraz lub Odłóż na
później. Wybranie opcji Odłóż na później powoduje
powrót do poprzedniego ekranu. Na wyświetlaczu
widnieje ikona Odliczanie przełożenia OTAP aż do
momentu automatycznego restartu.

Gdy radiotelefon uruchamia się ponownie po
automatycznym restarcie:

• Jeśli operacja powiedzie się, na wyświetlaczu widać
komunikat Aktualizacja oprogramowania powiodła
się.

• W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu widać
komunikat Aktualizacja oprogramowania nie
powiodła się.

Więcej informacji o Sprawdzanie informacji dotyczących
aktualizacji oprogramowania na str. 213 wersji
zaktualizowanego oprogramowania.

Blokada hasłem
Można ustawić hasło, aby ograniczyć dostęp do
radiotelefonu. Przy każdym włączeniu radiotelefonu
pojawia się monit o podanie hasła.

Radio obsługuje hasła 4-cyfrowe.

W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał
żadnych połączeń, nawet alarmowych.

Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu
za pomocą hasła
Włącz radiotelefon.

1 Wpisz czterocyfrowe hasło.

a Aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry,
naciśnij  lub . Aby wprowadzić i przejść do

następnej cyfry, naciśnij .

2
Naciśnij , aby potwierdzić hasło.

Jeśli hasło zostało wprowadzone poprawnie, radiotelefon
włącza się.
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Jeśli przy pierwszej i drugiej próbie wprowadzisz błędne
hasło, radiotelefon zasygnalizuje to w następujący sposób:

• Wybrzmiewa ciągły sygnał.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Nieprawidłowe
hasło.

Powtórz czynność krok 1.

Jeśli przy trzeciej próbie wprowadzisz błędne hasło,
radiotelefon zasygnalizuje to w następujący sposób:

• Zostanie wyemitowany sygnał.

• Żółta dioda LED miga dwa razy.

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Nieprawidłowe
hasło, a następnie Radiotelefon zablokowany.

• Radiotelefon blokuje się na 15 minut.

UWAGA:
W stanie zablokowania radiotelefon będzie
reagować wyłącznie na sygnały z Pokrętła wł./wył./
regulacji głośności oraz zaprogramowany przycisk
Podświetlenia.

Poczekaj, aż 15-minutowy licznik czasu zablokowania
odliczy do końca, a następnie powtórz krok 1.

UWAGA:
Jeśli wyłączysz i ponownie włączysz radiotelefon,
15-minutowy licznik czasu zablokowania zacznie
odliczanie od nowa.

Odblokowywanie radiotelefonów ze
stanu zablokowania
W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał
żadnych połączeń, nawet alarmowych. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby odblokować radiotelefon ze stanu
zablokowania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli radiotelefon jest włączony, należy odczekać 15
minut, a następnie powtórzyć kroki procedury 
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
na str. 180, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.

• Jeżeli radiotelefon jest wyłączony, włącz go.
Radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik
blokady.
Zostanie wyemitowany sygnał. Żółta dioda LED miga
dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Radiotelefon zablokowany.
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Odczekaj 15 minut, a następnie powtórz kroki procedury 
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
na str. 180, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.

Zmiana haseł
Postępuj zgodnie z procedurą, aby zmienić hasło.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Blokady

hasła. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Wpisz obecne czterocyfrowe hasło i naciśnij  ,
aby kontynuować.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i
nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego
menu.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do Zmiany hasła.

Naciśnij  , aby wybrać.

7 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij

 , aby kontynuować.

8 Ponownie wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i

naciśnij  , aby kontynuować.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Zmieniono
hasło.
Jeśli operacja nie powiedzie się, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Niezgodność haseł.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.
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Programowanie przedniego panelu
Aby ułatwić sobie korzystanie z radiotelefonu, można
dopasować niektóre parametry funkcji za pomocą
programowania przedniego panelu (FPP).

Następujące przyciski można wykorzystać do
przemieszczania się po parametrach funkcji.
Przycisk nawigacji lewo/prawo/góra/dół

Naciśnij przycisk, aby poruszać się po opcjach poziomo,
pionowo lub aby zwiększyć albo zmniejszyć wartości.

Przycisk Menu/OK
Naciśnij, aby wybrać opcję lub wejść do dodatkowego
menu.

Przycisk Powrót/Ekran główny
Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego
menu lub wyjście z ekranu wyboru.

Długie naciśnięcie w dowolnym czasie powoduje powrót
do ekranu głównego.

Wejście w tryb programowania
przedniego panelu

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby Zaprogramować

radiotelefon. Naciśnij  , aby wybrać.

Edycja parametrów trybu FPP 
Następujące przyciski można wykorzystać do
przemieszczania się po parametrach funkcji.

•  ,  – przewijanie opcji, zwiększanie/zmniejszanie
wartości lub nawigacja pionowa.

•  – wybór opcji lub przejście do podmenu.
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•  – krótkie naciśnięcie powoduje powrót do
poprzedniego menu lub zamknięcie ekranu wyboru.
Przytrzymanie przycisku pozwala wrócić do Ekranu
głównego.

Narzędzia
Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji narzędzi dostępnych
w radiotelefonie.

Opcje blokady klawiatury
Dzięki tej funkcji, można uniknąć przypadkowego
naciśnięcia przycisków lub zmiany kanałów, gdy
radiotelefon nie jest używany. W zależności od wymagań
użytkownika można wybrać zablokowanie klawiatury,
pokrętła wyboru kanału lub obu tych elementów.

Sprzedawca może wykorzystać CPS/RM, aby
skonfigurować jedną z następujących opcji:

• Blokada klawiatury

• Blokada pokrętła wyboru kanałów

• Blokada klawiatury i pokrętła wyboru kanałów

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić, w jaki sposób
został zaprogramowany radiotelefon.

Opcja włączania blokady klawiatury
Następujące kroki dotyczą blokady klawiatury, blokady
pokrętła wyboru kanału lub blokady klawiatury i pokrętło
wyboru kanałów, w zależności od konfiguracji
radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada
klawiatury. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub , aby przejść do Blokady

klawiatury. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja Zablokowany.

Opcja wyłączania blokady klawiatury
Następujące kroki dotyczą blokady klawiatury, blokady
pokrętła wyboru kanału lub blokady klawiatury i pokrętło
wyboru kanałów, w zależności od konfiguracji
radiotelefonu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada
klawiatury.

• Gdy na wyświetlaczu pojawi się Menu, a
następnie *, aby odblokować, naciśnij

przycisk , a następnie .

Na wyświetlaczu pojawi się informacja Odblokowany.

Włączanie i wyłączanie funkcji
automatycznego przekierowywania
połączeń
Możesz zaprogramować radiotelefon, aby automatycznie
przekierowywał połączenia głosowe do innego
radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do funkcji

Przekazywanie wywołań. Naciśnij  , aby
wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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• Naciśnij  lub  , aby aktywować
Przekierowanie wywołań. Jeśli są włączone, obok
informacji Włączone pojawi się .

• Naciśnij  lub  , aby dezaktywować
Przekierowanie wywołań. Jeśli nie,  obok opcji
Włączone zniknie.

Identyfikacja typu kabla
Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać typ kabla
radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub  lub  wybierz Typ

kabla. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Przyciski  i  pozwalają zmienić wybraną opcję.

Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą
symbolu .

Ustawienia menu ogr.
Możesz ustawić czas, przez który menu radiotelefonu
pozostanie otwarte, zanim na wyświetlaczu pojawi się
znów Ekran główny. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
ustawić czas otwarcia menu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  w celu przejścia do czasu

menu. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawianie funkcji Text-to-Speech
Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować funkcję
Text-to-Speech.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Komunikatów

głosowych. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do

dowolnej z poniższych funkcji. Naciśnij  , aby
wybrać.

Dostępne opcje znajdują się poniżej:

• Wszystkie

• Wiadomości
• Etykiety zadań
• Kanał

• Strefa
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• Przycisk Program

 Symbol pojawi się obok wybranego ustawienia.

Włączanie i wyłączanie funkcji
tłumienia sprzężenia akustycznego 
Ta funkcja umożliwia minimalizowanie sprzężeń
akustycznych w odbieranych połączeniach. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć tłumienie
sprzężenia akustycznego w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tłumik AF.
Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do pozycji

Tłumienie AF. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję
tłumienia sprzężenia akustycznego.

• Naciśnij przycisk  , aby wyłączyć funkcję
tłumienia sprzężenia akustycznego.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .Po wyłączeniu zniknie oznaczenie 
obok opcji Włączone.
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Włączanie lub wyłączanie systemu
globalnej nawigacji satelitarnej
Global Navigation Satellite System (GNSS) to system
nawigacji satelitarnej, który pozwala dokładnie określać
położenie geograficzne radiotelefonu. GNSS korzysta z
systemów Global Positioning System (GPS) oraz Global
Navigation Satellite System (GLONASS).

UWAGA:
Wybrane modele radiotelefonów mogą korzystać z
nawigacji GPS i GLONASS. Ustawienie GNSS
należy skonfigurować za pomocą oprogramowania
CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób
został zaprogramowany radiotelefon.

1

2 Wykonaj jedną z następujących czynności, aby
włączyć lub wyłączyć GNSS w radiotelefonie.

• Naciśnij zaprogramowany przycisk GNSS.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
Przejdź do kolejnego kroku.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji GNSS.

Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
funkcję GNSS.

Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .
Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.
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Włączanie i wyłączanie ekranu
powitalnego
Poniższa procedura pozwala włączyć lub wyłączyć ekran
powitalny.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wybierz  lub  w celu otwarcia opcji Ekran

powitalny. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
ekran powitalny.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie/wyłączanie dźwięków/
alertów radiotelefonu
Jeśli to konieczne, można włączyć lub wyłączyć wszystkie
dźwięki i powiadomienia z wyjątkiem przychodzącego
sygnału alarmowego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć i wyłączyć dźwięki i alerty.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Dźwięki/
Alerty. Pomiń poniższe czynności.
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• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do Wszystkich

dźwięków. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie
dźwięki i powiadomienia. Na ekranie pojawi się
jedna z następujących informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawianie wyrównania poziomu
głośności dźwięków/alertów
Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów lub
alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu
ludzkiego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić
wyrównanie poziomu głośności dźwięków lub alertów.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Sygnałów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.
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5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Przesunięcia

głośności. Naciśnij  , aby wybrać.

6 Naciśnij  lub  , aby ustawić określony poziom
wyrównania głośności.

Zabrzmi sygnał odpowiedzi odpowiadający każdemu
poziomowi wyrównania głośności.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  , aby wybrać. Wymagany poziom
głośności zostanie zapisany.

• Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu. Zmiany
zostaną odrzucone.

Włączanie lub wyłączanie sygnału
zezwolenia na rozmowę
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
sygnał zezwolenia na rozmowę.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Zezwolenie

na rozmowę. Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
sygnał zezwolenia na rozmowę.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:
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• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku
uruchamiania
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Tonów/

Alarmów. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do Uruchamiania.

Naciśnij  , aby wybrać.

6
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
dźwięk uruchamiania radiotelefonu. Na ekranie
pojawi się jedna z następujących informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawianie dźwięku alertu
wiadomości tekstowej
Istnieje możliwość dostosowania dźwięku alertu
wiadomości tekstowej dla każdej pozycji na liście
kontaktów. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić
dźwięki alertów wiadomości tekstowych.
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1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby otworzyć Kontakty.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do wymaganego

aliasu lub ID. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Alerty

wiadomości. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Chwilowy.

Naciśnij  , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu
Chwilowy.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Powtarzający

się. Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się  obok opcji
Powtarzający się.

Zmiana trybów wyświetlania
Można wybierać odpowiednio tryb Nocny lub Dzienny
wyświetlacza radiotelefonu. Ta funkcja zmienia paletę
kolorów wyświetlacza. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
zmienić tryb wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Tryb
wyświetlania. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje Tr. dnia i Tryb nocny.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

Regulacja jasności wyświetlacza
Postępuj zgodnie z procedurą, aby dopasować jasność
wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Jasność.
Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Jasność.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

5 Naciśnij  lub  , aby zwiększyć lub zmniejszyć

jasność wyświetlacza. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawianie timera podświetlenia
wyświetlacza
Można odpowiednio ustawić timer podświetlenia
wyświetlacza radiotelefonu. To ustawienie dotyczy również
podświetlenia przycisków do nawigacji po menu oraz
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przycisków klawiatury. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
ustawić timer podświetlenia wyświetlacza.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk
Podświetlenie. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Wyświetlacz. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub  w celu otwarcia timera

podświetlenia. Naciśnij  , aby wybrać.

Podświetlenie ekranu oraz przycisków klawiatury zostanie
automatycznie wyłączone, jeżeli kontrolka LED jest również
wyłączona. Dodatkowe informacje: Włączanie/wyłączanie
wskaźników LED na str. 202.

Automatyczne włączanie/wyłączanie
podświetlenia
W razie potrzeby w radiotelefonie można uaktywnić funkcję
automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia. Po
jej aktywacji podświetlenie będzie automatycznie włączane,
gdy radiotelefon odbierze połączenie, zdarzenie z listy
powiadomień lub informację alarmową.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub , aby wybrać opcję
Autopodświetl..

5
Naciśnij  , aby włączyć lub wyłączyć funkcję
autopodświetlenia.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Poziomy blokady szumów
Można dostosować poziom blokady szumów radiotelefonu,
aby eliminować niepożądane połączenia z niskim
natężeniem sygnału lub kanały, w których występuje
podwyższony poziom zakłóceń.

Normalny
To jest ustawienie domyślne.

Silny
To ustawienie filtruje niepożądane połączenia i/lub
hałasy. Filtrować można również połączenia z
oddalonych lokalizacji.

UWAGA:
Ta funkcja nie dotyczy kanałów w paśmie CB o tych
samych częstotliwościach.

Konfigurowanie poziomów blokady
szumów
Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować poziom
szumów.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wyciszenie.
Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.
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3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4
Naciśnij  lub  , aby Wyciszyć. Naciśnij  ,
aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Normalny.

Naciśnij  , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu
Normalny.

• Naciśnij  lub  , aby wybrać Ograniczony.

Naciśnij  , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się  obok komunikatu
Ograniczony.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Włączanie/wyłączanie wskaźników
LED
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
wskaźniki LED radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Wskaźnik LED.

Naciśnij  , aby wybrać.
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5
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
wskaźnik LED.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Ustawienia języków
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić języki w
radiotelefonie.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do pozycji Języki.

Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranego

języka. Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego języka pojawi się
.

Nadawanie uruchamiane głosem
Ta funkcja umożliwia wykonywanie uruchamianych głosem
połączeń za pośrednictwem zaprogramowanego kanału.
Gdy tylko mikrofon lub akcesorium zgodne z funkcją VOX
rozpozna głos, radiotelefon automatycznie przekazuje
dźwięk przez wybrany czas.

Włączyć lub wyłączyć funkcję VOX można w następujący
sposób:
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• Wyłącz radiotelefon, a następnie uruchom go ponownie,
aby włączyć funkcję VOX.

• Zmień kanał pokrętłem wyboru kanałów, aby włączyć
funkcję VOX.

• Włącz lub wyłącz funkcję VOX, używając
programowanego przycisku VOX lub menu.

• Naciśnij przycisk PTT, gdy radiotelefon działa, aby
wyłączyć funkcję VOX.

UWAGA:
Tę funkcję można włączać i wyłączać tylko w
radiotelefonach, w których jest ona dostępna.
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub
administrator systemu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji
nadawania uruchamianego głosem
Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
VOX w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk VOX. Pomiń
poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do VOX. Naciśnij

 , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .
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UWAGA:
Jeśli włączony jest sygnał zezwolenia na rozmowę,
wypowiedz słowo umożliwiające rozpoczęcie
rozmowy. Po usłyszeniu sygnału rozpoczęcia
rozmowy zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
Dodatkowe informacje: Włączanie lub wyłączanie
sygnału zezwolenia na rozmowę na str. 196.

Włączanie lub wyłączanie płytki
opcji
Możliwości płytki opcji dla każdego kanału mogą być
przypisane do przycisków programowanych. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć płytkę
opcji.

Naciśnij zaprogramowany przycisk Płytka opcji.

Włączanie i wyłączanie funkcji
komunikatów głosowych
Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi
głosowej strefy lub kanału, który użytkownik właśnie
zaprogramował, lub sygnalizowanie naciśnięcia przycisku
programowanego.

Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik ma
problem z odczytaniem zawartości wyświetlacza.

Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do
wymagań klienta. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk programowalny Komunikat
głosowy. Pomiń poniższe czynności.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Komunikatów

głosowych. Naciśnij  , aby wybrać.
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5
Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
funkcję zapowiedzi głosowej.

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Włączanie lub wyłączanie
szyfrowania mikrofonu analogowego
AGC
Automatyczna regulacja wzmocnienia mikrofonu
analogowego (AGC) kontroluje wzmocnienie mikrofonu
radiotelefonu automatycznie podczas transmisji w systemie
analogowym.
Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche
dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały
poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć lub wyłączyć mikrofon analogowy AGC.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Mikrofonu

analogowego AGC. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
mikrofon analogowy AGC.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.
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Włączanie lub wyłączanie mikrofonu
cyfrowego AGC
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) kontroluje
wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu automatycznie
podczas transmisji w systemie cyfrowym.
Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche
dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały
poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby
włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Mikrofonu

cyfrowego AGC. Naciśnij  , aby wybrać.

5
Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć
mikrofon cyfrowy AGC.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących
informacji:

• Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Przełączanie ścieżki dźwięku
pomiędzy wewnętrznym głośnikiem
radiotelefonu a akcesorium
przewodowym
Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę
dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a akcesorium
przewodowym.

Ścieżkę audio można przełączać pomiędzy wewnętrznym
głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem
zewnętrznym, o ile:
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• Podłączone jest urządzenie przewodowe z głośnikiem.

Naciśnij programowalny przycisk włączania
dźwięku.

Po przełączeniu ścieżki audio zostanie wyemitowany
dźwięk.

Wyłączenie radiotelefonu lub odłączenie urządzenia
powoduje ponowne przypisanie ścieżki audio do
wewnętrznego głośnika radiotelefonu.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku
inteligentnego
Radiotelefon automatycznie zwiększa swoją głośność, aby
skompensować hałas otoczenia, w tym nieruchome i
ruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru
i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk. Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk
inteligentny.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna podczas sesji
Bluetooth.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Inteligentny
dźwięk. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do

Inteligentnego dźwięku. Naciśnij  , aby
wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .
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• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .

Włączanie lub wyłączanie funkcji
wzmocnienia głoski „r”
Funkcję tę można włączyć w przypadku rozmów w języku
zawierającym wiele słów ze spółgłoskami drżącymi
dziąsłowymi (oznaczenie [r] w jęz. polskim). Postępuj
zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć
wzmacnianie głoski „r”.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Wzmocnienie
głoski „r”. Pomiń poniższe kroki.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby wybrać Wzmocnienie

głoski „r”. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wł. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wł. pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij  lub  , aby ustawić Wył. Naciśnij

 , aby wybrać. Obok opcji Wył. pojawi się
oznaczenie .
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Włączenie lub wyłączenie funkcji
kontroli zniekształcenia
dynamicznego mikrofonu
Ta funkcja umożliwia włączenie radiotelefonu w celu
automatycznego monitorowania wejścia mikrofonu i
regulacji wartości jego wzmocnienia w celu uniknięcia
przesterowania dźwięku.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Zniekształceń

mikrofonu. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję
kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.
Po włączeniu obok opcji Włączone pojawi się
oznaczenie .

• Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję
kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.
Po wyłączeniu zniknie oznaczenie  obok opcji
Włączone.

Otoczenie audio
Możesz dostosować otoczenie audio w radiotelefonie w
zależności od warunków, w jakich korzysta się z
urządzenia.

Domyślne
To jest ustawienie domyślne.

Głośne
To ustawienie umożliwia użycie tłumika hałasów i
zwiększa głośność odsłuchu w hałaśliwych miejscach.
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Grupa robocza
To ustawienie umożliwia użycie tłumika AF i wyłącza
używanie funkcji AGC, kiedy grupa radiotelefonów
znajduje się blisko siebie.

Ustawianie otoczenia audio
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić otoczenie audio
w radiotelefonie stosownie do danego otoczenia.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Otoczenia

audio. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.

• Wybierz Ustawienie domyślne dla domyślnych
ustawień fabrycznych.

• Wybierz Głośny, aby zwiększyć głośność
głośnika podczas używania w głośnym otoczeniu.

• Wybierz Grupa robocza, aby zredukować
sprzężenie akustyczne przy korzystaniu z grupy
radiotelefonów, które znajdują się blisko siebie.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

Profile dźwięku
Możesz dostosować profile audio w radiotelefonie w
zależności od swoich preferencji.

Domyślne
To jest ustawienie domyślne.
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Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3
Te ustawienia są przeznaczone do kompensacji zaniku
słuchu występującej u osób w wieku 40, 50 czy 60 lat i
powyżej.

Wzmocnienie tonów wysokich, Wzmocnienie tonów
średnich, Wzmocnienie tonów niskich

Te ustawienia są dla cienkich, bardziej nosowych lub
głębszych dźwięków.

Ustawianie profili dźwięku
Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić profile dźwięku.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Ustawień

radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Profili

dźwięku. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub  , aby przejść do wybranych

ustawień. Naciśnij  , aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.

• Wybierz Domyślny, aby wyłączyć poprzednio
wybrany profil audio i powrócić do domyślnych
ustawień fabrycznych.

• Wybierz Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3, aby
skorzystać z profili dźwięku przeznaczonych do
kompensacji utraty słuchu typowej dla dorosłych
powyżej 40 roku życia.

• Wybierz Wzmocnienie tonów wysokich,
Wzmocnienie tonów średnich lub
Wzmocnienie tonów niskich, aby skorzystać z
profili dźwięku, które będą zgodne z twoimi
preferencjami związanymi z wysokimi, nosowymi
lub głębokimi dźwiękami.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi
się .

polski

  385



Ogólne informacje dotyczące
radiotelefonu
Radiotelefon zawiera informacje na temat różnych
parametrów ogólnych.

Dostępne są następujące ogólne informacje o
radiotelefonie.

• Informacje dotyczące akumulatorów.

• Alias oraz ID radiotelefonu.

• Oprogramowanie sprzętowe i wersje codeplug.

• Aktualizacja oprogramowania.

• Informacje GNSS.

• Informacje o stacji.

• Wskaźnik siły odbieranego sygnału

UWAGA:

Naciśnij  , aby powrócić do poprzedniego

ekranu. Długo naciskaj przycisk  , aby z
powrotem przejść do ekranu głównego.
Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu
odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących
akumulatora
Wyświetla informacje dotyczące akumulatora radiotelefonu.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu.Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje o

akumulatorze.Naciśnij  , aby wybrać.
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UWAGA:
Dotyczy tylko akumulatorów IMPRES: Jeżeli
akumulator wymaga naładowania w
ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat Optymalizuj
akumulator. Po zakończeniu ładowania na
wyświetlaczu widoczne będą informacje
dotyczące akumulatora.

Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące
akumulatora.

UWAGA:
W przypadku nieobsługiwanego akumulatora
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Nieznany akumulator.

Sprawdzanie aliasu oraz ID
radiotelefonu

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij zaprogramowany przycisk Alias i ID
radiotelefonu. Pomiń poniższe czynności.
Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Można nacisnąć programowalny przycisk Alias
oraz ID radiotelefonu, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.

• Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Mój numer.

Naciśnij  , aby wybrać.

Pierwszy wiersz tekstowy pokazuje alias
radiotelefonu. Drugi wiersz tekstowy pokazuje ID
radiotelefonu.
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Sprawdzanie wersji oprogramowania
sprzętowego i wersji Codeplug

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do sekcji

Informacje o radiotelefonie. Naciśnij  ,
aby wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do sekcji Wersje.

Naciśnij  , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wersja
oprogramowania sprzętowego i codeplug.

Sprawdzanie informacji GNSS
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie na ekranie radiotelefonu
informacji GNSS, takich jak:

• Szerokość geograficzna

• Długość geograficzna

• Wysokość

• Kierunek

• Prędkość

• Poziome rozmycie dokładności (HDOP)

• Satelity

• Wersja

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.
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4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje

GNSS. Naciśnij  , aby wybrać.

5 Naciśnij  lub , aby przejść do wymaganej

pozycji. Naciśnij  , aby wybrać. Na wyświetlaczu
pojawią się żądane informacje GNSS.

Sprawdzanie informacji dotyczących
aktualizacji oprogramowania
Ta funkcja pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji
oprogramowania w ramach programowania
bezprzewodowego (OTAP) lub Wi-Fi. Postępuj zgodnie z
procedurą, aby sprawdzić informacje dotyczące aktualizacji
oprogramowania.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub  , aby przejść do Informacje

na temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby
wybrać.

4 Naciśnij  lub  , aby przejść do Aktualizacji

oprogramowania. Naciśnij  , aby wybrać.

Na ekranie jest wyświetlana data i godzina
najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Menu aktualizacji oprogramowania jest dostępne po co
najmniej jednej udanej sesji OTAP lub Wi-Fi. Dodatkowe
informacje: Programowanie drogą radiową na str. 356.

Wyświetlanie informacji o stacji
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić nazwę stacji,
w której znajduje się radiotelefon.

1
Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do menu.
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2 Naciśnij  lub  , aby przejść do Narzędzi.

Naciśnij  , aby wybrać.

3 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje na

temat radiotelefonu. Naciśnij  , aby wybrać.

4 Naciśnij  lub , aby przejść do Informacje o

stacji. Naciśnij  , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje nazwę aktualnego miejsca.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału
Ta funkcja pozwala przeglądać wartości wskaźnika siły
odbieranego sygnału (RSSI).

W prawym górnym rogu na wyświetlaczu pojawi się ikona
RSSI. Zobacz Ikony na wyświetlaczu, aby dowiedzieć się
więcej o ikonie RSSI.

Przeglądanie wartości RSSI

Na ekranie głównym naciśnij trzykrotnie  i

natychmiast naciśnij , wszystko w ciągu 5 sekund.

Na ekranie są widoczne aktualne wartości RSSI.

Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj

przycisk .
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Gwarancja na akumulatory i
ładowarki
Gwarancja jakości wykonania
Gwarancja jakości wykonania zapewnia, że urządzenie
pozostanie wolne od wad produkcyjnych w warunkach
normalnego użytkowania i serwisowania.

Wszystkie akumulatory
MOTOTRBO

24 miesiące

Ładowarki IMPRES
(jedno- i
wielostanowiskowe, bez
wyświetlacza)

24 miesiące

Ładowarki IMPRES
(wielostanowiskowe z
wyświetlaczem)

12 miesięcy

Gwarancja pojemności
Gwarancja pojemności zapewnia 80% pojemności
znamionowej w okresie gwarancyjnym.

Akumulatory niklowo-
metalowo-wodorowe
(NiMH) lub litowo-jonowe
(Li-lon)

12 miesięcy

Akumulatory IMPRES,
używane wyłącznie z
ładowarkami IMPRES

18 miesiące
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Ograniczona gwarancja
PRODUKTY TELEKOMUNIKACYJNE
FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS

I. Co obejmuje gwarancja i przez jaki
okres?
Firma Motorola Solutions Inc. („Motorola Solutions”)
gwarantuje, że wymienione poniżej produkty
komunikacyjne firmy Motorola Solutions („Produkt”) będą
wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach
normalnego użytkowania oraz serwisowania przez podany
czas od daty zakupu:

Radiotelefony przenośne Dwa (2) lata

Akcesoria dla produktu
(wyłączając akumulatory i
ładowarki)

Jeden (1) rok

Firma Motorola Solutions, według własnego uznania,
nieodpłatnie naprawi Produkt (używając nowych lub
regenerowanych elementów), wymieni go (na Produkt

nowy lub regenerowany) bądź zwróci koszt zakupu w
okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że Produkt
zostanie zwrócony zgodnie z warunkami niniejszej
gwarancji. Okres gwarancji wymienionych części lub płyt
będzie odpowiednio dostosowany do pierwotnego okresu
gwarancyjnego. Wszystkie wymienione części Produktu
stają się własnością firmy Motorola Solutions.

Ta jasno określona, ograniczona gwarancja jest udzielana
przez firmę Motorola Solutions tylko pierwotnemu nabywcy
końcowemu i nie może być przypisywana ani przenoszona
na żadną stronę trzecią. Jest to pełna gwarancja na
Produkt wyprodukowany przez firmę Motorola Solutions.
Firma Motorola Solutions nie przyjmuje na siebie
zobowiązań ani odpowiedzialności za ulepszenia bądź
modyfikacje w okresie gwarancyjnym, jeśli nie zostały one
zatwierdzone na piśmie i podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela firmy Motorola Solutions.

O ile nie ustalono inaczej w osobnej umowie pomiędzy
firmą Motorola Solutions a nabywcą końcowym, gwarancja
firmy Motorola Solutions nie obejmuje montażu,
konserwacji ani serwisowania produktu.

Firma Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za
urządzenia dodatkowe, które nie zostały dostarczone przez
firmę Motorola Solutions, a które są zamontowane lub
użytkowane w połączeniu z Produktem, ani też za działanie
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Produktu z dowolnym urządzeniem dodatkowym. Wszelkie
tego rodzaju urządzenia są wyłączone z niniejszej
gwarancji. Ponieważ każdy system, który może
wykorzystywać Produkt, jest unikatowy, firma Motorola
Solutions zrzeka się gwarancyjnej odpowiedzialności za
zakres, pokrycie lub działanie takiego systemu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza gwarancja określa pełny zakres
odpowiedzialności firmy Motorola Solutions za Produkt.
Naprawa, wymiana lub zwrot ceny zakupu to wyłączne
opcje rozwiązania problemu, zależnie od decyzji firmy
Motorola Solutions. NINIEJSZA GWARANCJA JEST
UDZIELANA W MIEJSCE WSZELKICH INNYCH JASNO
OKREŚLONYCH GWARANCJI. GWARANCJE
IMPLIKOWANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZENIA
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ
ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ
WARUNKOWANE OKRESEM OBOWIĄZYWANIA
NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM
PRZYPADKU FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
PRZEKRACZAJĄCE KOSZT ZAKUPU PRODUKTU,
STRATY UŻYTECZNOŚCI, PRZESTOJE,
NIEDOGODNOŚCI, STRATY HANDLOWE, UTRACONE

ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI TEŻ ŻADNE INNE
SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB
WYNIKOWE, SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM BĄDŹ
NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W
PEŁNYM ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI.

III. PRZEPISY PAŃSTWOWE
NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA
WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD
PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH ALBO NA
OGRANICZENIE OKRESU GWARANCJI IMPLIKOWANEJ
I WÓWCZAS POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB
WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Niniejsza gwarancja daje określone prawa ustawowe.
Mogą obowiązywać inne prawa, różniące się w zależności
od państwa.

IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY
GWARANCYJNEJ
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy
przedstawić dowód zakupu (z datą zakupu i numerem
seryjnym Produktu) oraz dostarczyć lub przesłać Produkt
(opłacając z góry transport i ubezpieczenie) do
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autoryzowanej placówki serwisu gwarancyjnego. Serwis
gwarancyjny zostanie zrealizowany przez firmę Motorola
Solutions za pośrednictwem jednej z autoryzowanych
placówek świadczących tego typu usługi. Należy najpierw
skontaktować się ze sprzedawcą Produktu (np.
dystrybutorem lub dostawcą usług komunikacyjnych), który
pomoże w uzyskaniu pomocy gwarancyjnej. Możesz
również zadzwonić do Motorola Solutions pod numer
1-800-927-2744.

V. CZEGO NIE OBEJMUJE
GWARANCJA
1 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem użytkowania

Produktu w sposób inny niż przewidziany i zwyczajowy.

2 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem
niewłaściwego użycia, incydentu, działania wody lub
zaniedbania.

3 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem
nieprawidłowego testowania, użytkowania, konserwacji,
montażu, zmian konstrukcyjnych, modyfikacji lub
regulacji.

4 Zniszczeń ani uszkodzeń anten, o ile nie zostały one
spowodowane wadą materiałową/produkcyjną.

5 Produktu poddanego nieautoryzowanym modyfikacjom,
demontażom lub naprawom (m.in. dołączeniu do
Produktu sprzętu dostarczonego przez inną firmę), które
niekorzystnie wpłynęły na wydajność Produktu lub
utrudniły zwykłe oględziny i testy gwarancyjne Produktu
wykonywane przez firmę Motorola Solutions w celu
zweryfikowania zgłoszenia gwarancyjnego.

6 Produktów z usuniętym lub nieczytelnym numerem
seryjnym.

7 Akumulatorów, jeżeli:

• którakolwiek uszczelka na zamknięciu ogniw jest
uszkodzona lub wykazuje ślady manipulowania;

• uszkodzenie lub usterka są wynikiem ładowania
bądź użytkowania akumulatora w urządzeniu innym
niż Produkt, do którego akumulator jest
przeznaczony.

8 Kosztów transportu do placówki naprawczej.

9 Produktu, który ze względu na nielegalne lub
nieautoryzowane przeróbki oprogramowania/
wewnętrznego oprogramowania Produktu działa
niezgodnie ze specyfikacjami opublikowanymi przez
firmę Motorola Solutions lub umieszczonymi na
deklaracji zgodności z warunkami certyfikatu FCC,
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obowiązującymi dla Produktu w czasie jego pierwotnego
dystrybuowania przez firmę Motorola Solutions.

10 Zarysowań i innych defektów kosmetycznych
powierzchni Produktu, które nie mają wpływu na jego
działanie.

11 Zwykłe zużycie eksploatacyjne.

VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I
DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
Firma Motorola Solutions na własny koszt podejmie obronę
w sprawie przeciwko nabywcy końcowemu, jeżeli sprawa
będzie opierać się na zarzucie, że Produkt lub jego część
narusza patent USA. Firma Motorola Solutions pokryje
koszty i wypłaci odszkodowania zasądzone wobec
nabywcy końcowego w każdej takiej sprawie związanej z
roszczeniem, jednakże odnośna obrona i odszkodowania
będą podlegać następującym warunkom:

1 Firma Motorola Solutions zostanie niezwłocznie
powiadomiona przez nabywcę na piśmie o takim
roszczeniu;

2 Firma Motorola Solutions będzie mieć wyłączną kontrolę
nad obroną w takiej sprawie oraz nad wszystkimi

negocjacjami w celu jej rozwiązania lub osiągnięcia
kompromisu; oraz

3 jeżeli Produkt lub części staną się lub zdaniem firmy
Motorola Solutions mogą stać się przedmiotem skargi o
naruszenie patentu USA, nabywca zezwoli firmie
Motorola Solutions - według jej uznania i na jej koszt -
na pozyskanie dla nabywcy prawa dalszego korzystania
z Produktu lub części bądź na odpowiednią ich wymianę
lub modyfikację, które wyeliminują sytuację naruszenia
patentu, albo na zwrot kosztów Produktu lub części po
uwzględnieniu amortyzacji, przy dokonaniu zwrotu tego
Produktu lub części. Deprecjacja będzie jednakowa w
każdym roku okresu eksploatacji Produktu lub części,
zgodnie z postanowieniem firmy Motorola Solutions.

Firma Motorola Solutions nie będzie ponosić
odpowiedzialności za żadne skargi odnośnie naruszenia
prawa patentowego dotyczące przypadków połączenia
dostarczonego przez nią Produktu lub części z
oprogramowaniem, aparaturą lub urządzeniami, które nie
zostały dostarczone przez firmę Motorola Solutions, i nie
będzie odpowiadać za wykorzystanie dodatkowego
oprzyrządowania lub oprogramowania, które nie zostało
dostarczone przez firmę Motorola Solutions, a
przyłączonego bądź użytkowanego w połączeniu z
Produktem. Powyższe zasady określają całkowitą
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odpowiedzialność firmy Motorola Solutions w zakresie
naruszenia patentów przez Produkt lub jego części.

Przepisy w USA oraz innych państwach gwarantują firmie
Motorola Solutions pewne wyłączne prawa dla
oprogramowania firmy Motorola Solutions, takie jak
wyłączne prawa powielania oraz dystrybucji kopii
wspomnianego oprogramowania. Oprogramowanie firmy
Motorola Solutions może być wykorzystywane tylko z
Produktem, w którym zostało pierwotnie użyte, i takie
oprogramowanie w Produkcie nie może być w żaden
sposób wymieniane, powielane, dystrybuowane,
modyfikowane ani wykorzystywane do wytwarzania
produktów pochodnych. Nie jest dozwolone żadne inne
wykorzystanie, włącznie z zamianą, modyfikacją,
powielaniem, dystrybucją bądź inżynierią wsteczną,
oprogramowania firmy Motorola Solutions ani też
wykorzystywanie praw do tego oprogramowania. Żadna
licencja nie jest udzielana w sposób dorozumiany, na
podstawie wcześniejszych oświadczeń bądź w dowolny
inny sposób w zakresie praw patentowych lub autorskich
firmy Motorola Solutions.

VII. PRAWO WŁAŚCIWE
Gwarancja podlega przepisom stanu Illinois, USA.

polski

396  


	English
	Contents
	Important Safety Information
	Software Version
	Copyrights
	Computer Software Copyrights
	Radio Care
	Introduction
	Icon Information
	Conventional Analog and Digital Modes
	IP Site Connect
	Capacity Plus�Single-Site
	Capacity Plus�Multi-Site

	Getting Started
	Charging the Battery
	Attaching the Battery
	Attaching the Antenna
	Attaching the Belt Clip
	Attaching the Universal Connector Cover
	Turning the Radio On
	Adjusting the Volume

	Radio Controls
	Using the 4�Way Navigation Button
	Using the Keypad

	Capacity Max
	Push-To-Talk Button
	Programmable Buttons
	Assignable Radio Functions
	Assignable Settings or Utility Functions
	Accessing Programmed Functions
	Status Indicators
	Icons
	LED Indicator
	Tones
	Audio Tones
	Indicator Tones


	Registration
	Zone and Channel Selections
	Selecting Zones
	Selecting Zones by Using the Alias Search
	Selecting a Call Type
	Selecting a Site
	Roam Request
	Site Lock On/Off
	Site Restriction
	Site Trunking

	Calls
	Group Calls
	Making Group Calls
	Making Group Calls by Using the Contacts List
	Making Group Calls by Using the Programmable Number Key
	Making Group Calls by Using the Alias Search
	Responding to Group Calls

	Broadcast Call
	Making Broadcast Calls
	Making Broadcast Calls Using the Contact List
	Making Broadcast Calls Using the Programmable Number Key
	Receiving Broadcast Calls

	Private Call
	Making Private Calls
	Making Private Calls by Using the Programmable Number Key
	Making Private Calls by Using the Alias Search
	Making a Private Call with a One Touch Call Button
	Making Private Calls by Using the Manual Dial
	Receiving Private Calls
	Accepting Private Calls
	Declining Private Calls

	All Calls
	Receiving All Calls
	Making All Calls
	Making All Calls by Using the Programmable Number Key
	Making All Calls by Using the Alias Search

	Phone Calls
	Making Phone Calls
	Making Phone Calls with the Programmable Button
	Making Phone Calls by Using the Contacts List
	Making Phone Calls by Using the Alias Search
	Making Phone Calls by Using the Manual Dial
	Dual Tone Multi Frequency
	Initiating DTMF Calls

	Responding to Phone Calls as All Calls
	Responding to Phone Calls as Group Calls
	Responding to Phone Calls as Private Calls

	Initiating Transmit Interrupt
	Call Preemption
	Voice Interrupt
	Enabling Voice Interrupt


	Advanced Features
	Call Queue
	Priority Call
	Talkgroup Scan
	Turning Talkgroup Scan On or Off

	Receive Group List
	Priority Monitor
	Editing Priority for a Talkgroup

	Multi-Talkgroup Affiliation
	Adding Talkgroup Affiliation
	Removing Talkgroup Affiliation

	Talkback
	Job Tickets
	Accessing the Job Ticket Folder
	Logging In or Out of the Remote Server
	Creating Job Tickets
	Sending Job Tickets Using One Job Ticket Template
	Sending Job Tickets Using More Than One Job Ticket Template
	Responding to Job Tickets
	Deleting Job Tickets
	Deleting All Job Tickets

	Multi-Site Controls
	Enabling Manual Site Search
	Site Lock On/Off
	Accessing Neighbor Sites List

	Home Channel Reminder
	Muting the Home Channel Reminder
	Setting New Home Channels

	Remote Monitor
	Initiating Remote Monitor
	Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List
	Initiating Remote Monitors by Using the Manual Dial

	Contacts Settings
	Assigning Entries to Programmable Number Keys
	Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys
	Adding New Contacts

	Call Indicator Settings
	Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls
	Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages
	Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts
	Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text
	Assigning Ring Styles
	Escalating Alarm Tone Volume

	Call Log Features
	Viewing Recent Calls
	Storing Aliases or IDs from the Call List
	Deleting Calls from the Call List
	Viewing Details from the Call List

	Call Alert Operation
	Making Call Alerts
	Making Call Alerts by Using the Contacts List
	Responding to Call Alerts

	Dynamic Caller Alias
	Editing Your Caller Alias After Turning On the Radio
	Editing Your Caller Alias from the Main Menu
	Viewing the Caller Aliases List
	Initiating Private Call From the Caller Aliases List

	Mute Mode
	Turning On Mute Mode
	Setting Mute Mode Timer
	Exiting Mute Mode

	Emergency Operation
	Sending Emergency Alarms
	Sending Emergency Alarms with Call
	Sending Emergency Alarms with Voice to Follow
	Receiving Emergency Alarms
	Responding to Emergency Alarms
	Responding to Emergency Alarms with Call
	Exiting Emergency Mode

	Status Message
	Sending Status Messages
	Sending Status Message by Using Programmable Button
	Sending a Status Message by Using the Contacts List
	Sending Status Message by Using Manual Dial
	Viewing Status Messages
	Responding to Status Messages
	Deleting a Status Message
	Deleting All Status Messages

	Text Messaging
	Text Messages
	Viewing Text Messages
	Viewing Telemetry Status Text Messages
	Viewing Saved Text Messages
	Responding to Text Messages
	Responding to Text Messages with Quick Text
	Forwarding Text Messages
	Forwarding Text Messages by Using the Manual Dial
	Editing Text Messages
	Sending Text Messages
	Editing Saved Text Messages
	Resending Text Messages
	Deleting Text Messages from the Inbox
	Deleting All Text Messages from the Inbox
	Deleting Saved Text Messages from the Drafts Folder

	Sent Text Messages
	Viewing Sent Text Messages
	Sending Sent Text Messages
	Deleting Sent Text Messages from the Sent Items Folder

	Quick Text Messages
	Sending Quick Text Messages


	Text Entry Configuration
	Word Predict
	Sentence Cap
	Viewing Custom Words
	Editing Custom Words
	Adding Custom Words
	Deleting a Custom Word
	Deleting All Custom Words

	Privacy
	Turning Privacy On or Off

	Response Inhibit
	Turning Response Inhibit On or Off

	Stun/Revive
	Stunning a Radio
	Stunning a Radio by Using the Contacts List
	Stunning a Radio by Using the Manual Dial
	Reviving a Radio
	Reviving a Radio by Using the Contacts List
	Reviving a Radio by Using the Manual Dial

	Radio Kill
	Lone Worker
	Password Lock
	Accessing the Radio by Using Password
	Unlocking Radios in Locked State
	Changing Passwords

	Notification List
	Accessing Notification List

	Over-the-Air Programming
	Received Signal Strength Indicator
	Viewing RSSI Values

	Front Panel Programming
	Entering Front Panel Programming Mode
	Editing FPP Mode Parameters

	Dynamic Group Number Assignment (DGNA)
	Making DGNA Calls
	Making Non-DGNA Calls
	Receiving and Responding to DGNA Calls


	Utilities
	Keypad Lock Options
	Enabling the Keypad Lock Option
	Disabling the Keypad Lock Option

	Turning Acoustic Feedback Suppressor On or Off
	Identifying Cable Type
	Setting Menu Timer
	Text-to-Speech
	Setting Text-to-Speech

	Turning Global Navigation Satellite System On or Off
	Turning Introduction Screen On or Off
	Turning Radio Tones/Alerts On or Off
	Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels
	Turning Talk Permit Tone On or Off
	Turning Power Up Tone On or Off
	Setting Text Message Alert Tones
	Power Levels
	Setting Power Levels

	Changing Display Modes
	Adjusting Display Brightness
	Setting Display Backlight Timer
	Turning Backlight Auto On or Off
	Turning LED Indicators On or Off
	Setting Languages
	Turning Option Board On or Off
	Turning Voice Announcement On or Off
	Turning Digital Microphone AGC On or Off
	Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory
	Turning Intelligent Audio On or Off
	Turning Trill Enhancement On or Off
	Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off
	Setting Audio Ambience
	Setting Audio Profiles
	General Radio Information
	Accessing Battery Information
	Checking Radio Alias and ID
	Checking Firmware and Codeplug Versions
	Checking GNSS Information
	Checking Software Update Information
	Displaying Site Information



	Other Systems
	Push-To-Talk Button
	Programmable Buttons
	Assignable Radio Functions
	Assignable Settings or Utility Functions
	Accessing Programmed Functions
	Status Indicators
	Icons
	LED Indicators
	Tones
	Indicator Tones
	Audio Tones


	Zone and Channel Selections
	Selecting Zones
	Selecting Zones by Using the Alias Search
	Selecting Channels

	Calls
	Group Calls
	Responding to Group Calls
	Making Group Calls
	Making Group Calls by Using the Contacts List
	Making Group Calls by Using the Programmable Number Key
	Making Group Calls by Using the Channel Selector Knob

	Private Calls
	Responding to Private Calls
	Making Private Calls
	Making Private Calls by Using the Contacts List
	Making Private Calls by Using the Programmable Number Key
	Making Private Calls by Using the Programmable Manual Dial Button

	All Calls
	Receiving All Calls
	Making All Calls
	Making All Calls by Using the Programmable Number Key

	Selective Calls
	Responding to Selective Calls
	Making Selective Calls
	Making Selective Calls by Using the Channel Selector Knob

	Phone Calls
	Dual Tone Multi Frequency
	Initiating DTMF Calls

	Responding to Phone Calls as Private Calls
	Responding to Phone Calls as Group Calls
	Responding to Phone Calls as All Calls
	Making Phone Calls
	Making Phone Calls by Using the Contacts List
	Making Phone Calls with the Programmable Phone Button
	Making Phone Calls by Using the Manual Dial

	Initiating Transmit Interrupt
	Broadcast Voice Calls
	Making Broadcast Voice Calls
	Making Broadcast Voice Calls by Using the Programmable Number Key
	Making Broadcast Voice Calls by Using the Alias Search
	Receiving Broadcast Voice Calls

	Unaddressed Calls
	Making Unaddressed Calls
	Responding to Unaddressed Calls

	Open Voice Channel Mode (OVCM)
	Making OVCM Calls
	Responding to OVCM Calls


	Advanced Features
	Job Tickets
	Accessing the Job Ticket Folder
	Logging In or Out of the Remote Server
	Creating Job Tickets
	Sending Job Tickets Using One Job Ticket Template
	Sending Job Tickets Using More Than One Job Ticket Template
	Responding to Job Tickets
	Deleting Job Tickets
	Deleting All Job Tickets

	Multi-Site Control
	Starting Automatic Site Search
	Stopping Automatic Site Search
	Enabling Manual Site Search

	Text Entry Configuration
	Enabling or Disabling Word Predict
	Sentence Cap
	Viewing Custom Words
	Editing Custom Words
	Adding Custom Words
	Deleting a Custom Word
	Deleting All Custom Words

	Talkaround
	Toggling Between Repeater and Talkaround Modes

	Monitor Feature
	Monitoring Channels
	Permanent Monitor
	Turning Permanent Monitor On or Off


	Radio Check
	Sending Radio Checks
	Sending Radio Checks by Using the Contacts List

	Remote Monitor
	Initiating Remote Monitor
	Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List
	Initiating Remote Monitor by Using the Manual Dial

	Scan Lists
	Viewing Entries in the Scan List
	Viewing Entries in the Scan List by Using the Alias Search
	Adding New Entries to the Scan List
	Deleting Entries from the Scan List
	Setting Priority for Entries in the Scan List

	Scan
	Turning Scan On or Off
	Responding to Transmissions During Scanning
	Deleting Nuisance Channels
	Restoring Nuisance Channels

	Vote Scan
	Contacts Settings
	Adding New Contacts
	Setting Default Contact
	Assigning Entries to Programmable Number Keys
	Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys

	Call Indicator Settings
	Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts
	Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls
	Activating or Deactivating Call Ringers for Selective Calls
	Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages
	Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text
	Assigning Ring Styles
	Escalating Alarm Tone Volume

	Call Log Features
	Viewing Recent Calls
	Viewing Call List Details
	Storing Aliases or IDs from the Call List
	Deleting Calls from the Call List

	Call Alert Operation
	Responding to Call Alerts
	Making Call Alerts
	Making Call Alerts by Using the Contacts List

	Dynamic Caller Alias
	Editing Your Caller Alias After Turning On the Radio
	Editing Your Caller Alias from the Main Menu
	Viewing the Caller Aliases List
	Initiating Private Call From the Caller Aliases List

	Mute Mode
	Turning On Mute Mode
	Setting Mute Mode Timer
	Exiting Mute Mode

	Emergency Operation
	Receiving Emergency Alarms
	Responding to Emergency Alarms
	Sending Emergency Alarms
	Sending Emergency Alarms with Call
	Emergency Alarms with Voice to Follow
	Sending Emergency Alarms with Voice to Follow
	Reinitiating Emergency Mode

	Man Down
	Turning the Man Down Feature On or Off

	Text Messaging
	Text Messages
	Viewing Text Messages
	Viewing Telemetry Status Text Messages
	Viewing Saved Text Messages
	Responding to Text Messages
	Replying to Text Messages
	Forwarding Text Messages
	Forwarding Text Messages by Using the Manual Dial
	Editing Text Messages
	Sending Text Messages
	Editing Saved Text Messages
	Resending Text Messages
	Deleting Text Messages from the Inbox
	Deleting All Text Messages from the Inbox
	Deleting Saved Text Messages from the Drafts Folder

	Sent Text Messages
	Viewing Sent Text Messages
	Sending Sent Text Messages
	Deleting All Sent Text Messages from the Sent Items Folder

	Quick Text Messages
	Sending Quick Text Messages


	Analog Message Encode
	Sending MDC Encode Messages to Dispatchers
	Sending 5-Tone Encode Messages to Contacts

	Analog Status Update
	Sending Status Updates to Predefined Contacts
	Viewing 5-Tone Status Details
	Editing 5-Tone Status Details

	Privacy
	Turning Privacy On or Off

	Response Inhibit
	Turning Response Inhibit On or Off

	Security
	Disabling Radios
	Disabling Radios by Using the Contacts List
	Disabling Radios by Using the Manual Dial
	Enabling Radios
	Enabling Radios by Using the Contacts List
	Enabling Radios by Using the Manual Dial

	Lone Worker
	Notification List
	Accessing Notification List

	Auto-Range Transponder System
	Over-the-Air Programming
	Password Lock
	Accessing the Radio by Using Password
	Unlocking Radios in Locked State
	Changing Passwords

	Front Panel Programming
	Entering Front Panel Programming Mode
	Editing FPP Mode Parameters


	Utilities
	Keypad Lock Options
	Enabling the Keypad Lock Option
	Disabling the Keypad Lock Option

	Turning Automatic Call Forwarding On or Off
	Identifying Cable Type
	Setting Menu Timer
	Setting Text-to-Speech
	Turning Acoustic Feedback Suppressor On or Off
	Turning Global Navigation Satellite System On or Off
	Turning Introduction Screen On or Off
	Turning Radio Tones/Alerts On or Off
	Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels
	Turning Talk Permit Tone On or Off
	Turning Power Up Tone On or Off
	Setting Text Message Alert Tones
	Changing Display Modes
	Adjusting Display Brightness
	Setting Display Backlight Timer
	Turning Backlight Auto On or Off
	Squelch Levels
	Setting Squelch Levels

	Turning LED Indicators On or Off
	Setting Languages
	Voice Operating Transmission
	Turning Voice Operating Transmission On or Off

	Turning Option Board On or Off
	Turning Voice Announcement On or Off
	Turning Analog Microphone AGC On or Off
	Turning Digital Microphone AGC On or Off
	Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory
	Turning Intelligent Audio On or Off
	Turning Trill Enhancement On or Off
	Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off
	Audio Ambience
	Setting Audio Ambience

	Audio Profiles
	Setting Audio Profiles

	General Radio Information
	Accessing Battery Information
	Checking Radio Alias and ID
	Checking Firmware and Codeplug Versions
	Checking GNSS Information
	Checking Software Update Information
	Displaying Site Information

	Received Signal Strength Indicator
	Viewing RSSI Values



	Batteries and Chargers Warranty
	The Workmanship Warranty
	The Capacity Warranty

	Limited Warranty
	MOTOROLA SOLUTIONS COMMUNICATION PRODUCTS
	I. WHAT THIS WARRANTY COVERS AND FOR HOW LONG:
	II. GENERAL PROVISIONS
	III. STATE LAW RIGHTS:
	IV. HOW TO GET WARRANTY SERVICE
	V. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER
	VI. PATENT AND SOFTWARE PROVISIONS
	VII. GOVERNING LAW


	Deutsch
	Inhalt
	Wichtige Sicherheitshinweise
	Softwareversion
	Copyright
	Copyright-Hinweis zur Computersoftware
	Pflege des Funkgeräts
	Einleitung
	Symbolinformationen
	Analoger und digitaler Betriebsfunk
	IP Site Connect
	Capacity Plus-Single-Site
	Capacity Plus-Multi-Site

	Erste Schritte
	Aufladen des Akkus
	Anbringen des Akkus
	Anbringen der Antenne
	Anbringen des Gürtelclips
	Anbringen der Universalabdeckung
	Einschalten des Funkgeräts
	Anpassen der Lautstärke

	Bedienelemente
	Verwendung der Vier-Wege-Navigationstaste
	Verwendung des Tastenfelds

	Capacity Max
	Sendetaste (PTT)
	Programmierbare Tasten
	Zuweisbare Funkgerätfunktionen
	Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen
	Aufrufen von programmierten Funktionen
	Statusanzeigen
	Symbole
	LED-Anzeige
	Töne
	Töne
	Hinweistöne


	Registration
	Zonen- und Kanalwahl
	Auswählen von Zonen
	Auswählen von Zonen mithilfe der Aliassuche
	Auswählen eines Ruftyps
	Auswahl eines Standorts
	Roaming-Anforderung
	Funkstation sperren/entsperren
	Standorteinschränkung
	Lokaler Bündelfunk

	Rufe
	Gruppenrufe
	Tätigen von Gruppenrufen
	Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Gruppenrufen über die programmierbare Zifferntaste
	Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Aliassuche
	Antworten auf Gruppenrufe

	Ansageanruf
	Tätigen von Ansageanrufen
	Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der programmierbaren Zifferntaste
	Empfangen von Ansageanrufen

	Einzelruf
	Tätigen von Einzelrufen
	Tätigen von Einzelrufen über die programmierbare Zifferntaste
	Tätigen von Einzelrufen mithilfe der Aliassuche
	Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste
	Tätigen von Einzelrufen durch manuelles Wählen
	Einzelrufe empfangen
	Einzelrufe annehmen
	Einzelrufe ablehnen

	Rundumrufe
	Empfangen von Rundumrufen
	Tätigen von Rundumrufen
	Tätigen von Rundumrufen über die programmierbare Zifferntaste
	Tätigen von Sammelrufen mithilfe der Aliassuche

	Telefonrufe
	Tätigen von Telefonrufen
	Tätigen von Telefonanrufen mit der programmierbaren Taste
	Tätigen von Telefonrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Telefonrufen mithilfe der Aliassuche
	Tätigen von Telefonrufen durch manuelles Wählen
	Dualton-Multifrequenz
	Einleiten von DTMF-Anrufen

	Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe
	Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe
	Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe

	Initiieren der Sendeunterdrückung
	Gesprächsbevorrechtigung
	Stimmunterbrechung
	Aktivieren der Sprachunterbrechung


	Erweiterte Funktionen
	Anrufwarteschlange
	Rufpriorität
	Gesprächsgruppenscan
	Ein-/Ausschalten der Gesprächsgruppen-Scan-Funktion

	Empfängergruppenliste
	Priority Monitor
	Bearbeitung der Priorität für eine Gesprächsgruppe

	Gesprächsgruppenzugehörigkeit für mehrere Gesprächsgruppen
	Hinzufügen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit
	Entfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit

	Rückruf
	Jobtickets
	Zugriff auf den Job Ticket-Ordner
	An- und Abmelden beim Remote-Server
	Erstellen von Jobtickets
	Senden von Job Tickets mithilfe einer Job-Ticket-Vorlage
	Senden von Job Tickets mithilfe mehrerer Job-Ticket-Vorlagen
	Reagieren auf Job Tickets
	Löschen von Job Tickets
	Löschen aller Jobtickets

	Multi-Site-Bedienelemente
	Aktivieren der manuellen Funkstationssuche
	Funkstation sperren/entsperren
	Zugriff auf Nachbarstandortliste

	Home-Kanalerinnerung
	Stummschalten der Home-Kanalerinnerung
	Einrichten eines neuen Home-Kanals

	Fernüberwachung
	Einleiten des Fernmonitors
	Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste
	Einleiten der Fernüberwachung durch manuelles Wählen

	Kontakteinstellungen
	Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten
	Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten
	Hinzufügen neuer Kontakte

	Rufanzeigeeinstellungen
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text
	Zuweisen von Ruftontypen
	Zunehmende Alarmtonlautstärke

	Funktionen des Rufprotokolls
	Anzeigen der letzten Anrufe
	Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste
	Löschen von Rufen aus der Rufliste
	Anzeigen von Details aus der Rufliste

	Rufhinweis
	Tätigen von Rufhinweisen
	Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste
	Antworten auf Rufhinweise

	Dynamischer Ruferalias
	Bearbeiten des Ruferalias nach Einschalten des Funkgeräts
	Bearbeiten des Ruferalias über das Hauptmenü
	Anzeigen der Liste �Ruferaliasse�
	Initiieren eines Einzelrufs über die Liste der Ruferaliasse

	Stummschalt-Modus
	Einschalten des Stummschalt-Modus
	Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers
	Beenden des Stummschalt-Modus

	Notruf
	Senden von Notrufsignalen
	Senden von Notrufsignalen mit Ruf
	Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf
	Empfangen von Notrufsignalen
	Antworten auf Notrufsignale
	Antworten auf Notsignale mit Ruf
	Verlassen des Notruf-Modus

	Status Message
	Senden von Statusnachrichten
	Senden von Statusmeldungen über die programmierbare Taste
	Senden einer Statusmeldung mithilfe der Kontaktliste
	Senden von Statusmeldungen über manuelles Wählen
	Statusmeldungen anzeigen
	Antworten auf Statusmeldungen
	Löschen einer Statusmeldung
	Löschen aller Statusmeldungen

	Textnachrichten
	Text Messages
	Anzeigen von Textnachrichten
	Anzeigen von Telemetriestatus-Textnachrichten
	Anzeigen gespeicherter Textnachrichten
	Antworten auf Textnachrichten
	Antworten auf Textnachrichten mit Quick Text
	Weiterleiten von Textnachrichten
	Weiterleiten von Textnachrichten über manuelles Wählen
	Bearbeiten von Textnachrichten
	Senden von Textnachrichten
	Bearbeiten gespeicherter Textnachrichten
	Erneutes Senden von Textnachrichten
	Löschen von Textnachrichten aus dem Posteingang
	Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang
	Löschen gespeicherter Textnachrichten aus dem Entwurfsordner

	Gesendete Textnachrichten
	Anzeigen gesendeter Textnachrichten
	Senden von gesendeten Textnachrichten
	Löschen von gesendeten Textnachrichten aus dem Ordner �Gesendete Elemente�

	Quick Text-Nachrichten
	Senden von Quick Text-Nachrichten


	Konfiguration der Texteingabe
	Worterkennung
	Großschreibung am Satzanfang
	Anzeigen benutzerdefinierter Wörter
	Bearbeiten der benutzerdefinierten Wörter
	Hinzufügen benutzerdefinierter Wörter
	Löschen eines benutzerdefinierten Wortes
	Löschen aller benutzerdefinierten Wörter

	Scrambler
	Ein- und Ausschalten des Datenschutzes

	Antwortsperre
	Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

	Blockieren/Wiederherstellen
	Blockieren eines Funkgeräts
	Blockieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste
	Blockieren von Funkgeräten über manuelles Wählen
	Wiederherstellen eines Funkgeräts
	Wiederherstellen eines Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste
	Wiederherstellen eines Funkgeräts über manuelles Wählen

	Funkgerät deaktivieren
	Alleinarbeiter
	Passwortsperre
	Zugreifen auf das Funkgerät mithilfe eines Passworts
	Entsperren von Funkgeräten
	Ändern von Kennwörtern

	Benachrichtigungsliste
	Aufrufen der Mitteilungsliste

	Over-the-Air-Programmierung
	Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)
	Anzeigen von RSSI-Werten

	Frontplattenprogrammierung
	Eingabe von Frontplattenprogrammierung
	Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus

	Dynamische Gruppenbildung (DGNA)
	DGNA-Rufe tätigen
	Nicht-DGNA-Rufe tätigen
	Empfangen und Beantworten eines DGNA-Anrufs


	Energieversorgung
	Tastatursperre-Optionen
	Aktivieren der Tastensperroption
	Deaktivieren der Tastensperroption

	Aktivieren/Deaktivieren der Rückkopplungsunterdrückung (AFS)
	Bestimmen des Kabeltyps
	Einstellen des Menü-Timers
	Text-in-Sprache
	Einstellen von Text-in-Sprache

	Einschalten/Ausschalten von GNSS
	Ein-/Ausschalten des Startbildschirms
	Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne
	Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke
	Ein-/Ausschalten des Freitons
	Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten
	Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten
	Leistungspegel
	Einstellen der Sendeleistung

	Ändern des Displaymodus
	Anpassen der Displayhelligkeit
	Einstellen der Displaybeleuchtung
	Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.)
	Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen
	Einstellen der Sprachen
	Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten
	Ein-/Ausschalten der Kanalansage
	Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC
	Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör
	Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung
	Ein-/Ausschalten der Funktion �Vibrant-Verbesserung�
	Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung
	Einstellen der Audioumgebung
	Einstellen von Audio-Profilen
	Allgemeine Informationen zum Funkgerät
	Aufrufen der Akkudaten
	Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID
	Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen
	Überprüfen der GNSS-Informationen
	Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen
	Anzeigen von Standort-Informationen



	Andere Systeme
	Sendetaste (PTT)
	Programmierbare Tasten
	Zuweisbare Funkgerätfunktionen
	Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen
	Aufrufen von programmierten Funktionen
	Statusanzeigen
	Symbole
	LED-Anzeigen
	Töne
	Hinweistöne
	Töne


	Zonen- und Kanalwahl
	Auswählen von Zonen
	Auswählen von Zonen mithilfe der Aliassuche
	Auswählen von Kanälen

	Rufe
	Gruppenrufe
	Antworten auf Gruppenrufe
	Tätigen von Gruppenrufen
	Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Gruppenrufen über die programmierbare Zifferntaste
	Durchführen von Gruppenrufen mit dem Drehknopf für die Kanalwahl

	Einzelrufe
	Antworten auf Einzelrufe
	Tätigen von Einzelrufen
	Tätigen von Einzelrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Einzelrufen über die programmierbare Zifferntaste
	Tätigen von Einzelrufen mithilfe von programmierbaren manuellen Tasten

	Rundumrufe
	Empfangen von Rundumrufen
	Tätigen von Rundumrufen
	Tätigen von Rundumrufen über die programmierbare Zifferntaste

	Selektivrufe
	Antworten auf Selektivrufe
	Tätigen von Selektivrufen
	Durchführen von Selektivrufen mit dem Drehknopf für die Kanalwahl

	Telefonrufe
	Dualton-Multifrequenz
	Einleiten von DTMF-Anrufen

	Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe
	Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe
	Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe
	Tätigen von Telefonrufen
	Tätigen von Telefonrufen mithilfe der Kontaktliste
	Tätigen von Telefonrufen mit der programmierbaren Telefon-Taste
	Tätigen von Telefonrufen durch manuelles Wählen

	Initiieren der Sendeunterdrückung
	Ansageanrufe
	Tätigen von Ansageanrufen
	Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der programmierbaren Zifferntaste
	Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der Aliassuche
	Empfangen von Sprachansagerufen

	Nicht adressierte Anrufe
	Tätigen von nicht adressierten Rufen
	Antworten auf unadressierte Rufe

	Offener Sprachkanalmodus (OVCM)
	OVCM-Rufe tätigen
	Reagieren auf OVCM-Anrufe


	Erweiterte Funktionen
	Jobtickets
	Zugriff auf den Job Ticket-Ordner
	An- und Abmelden beim Remote-Server
	Erstellen von Jobtickets
	Senden von Job Tickets mithilfe einer Job-Ticket-Vorlage
	Senden von Job Tickets mithilfe mehrerer Job-Ticket-Vorlagen
	Reagieren auf Job Tickets
	Löschen von Job Tickets
	Löschen aller Jobtickets

	Mehrstandort-Steuerung
	Starten einer automatischen Stationssuche
	Stoppen einer automatischen Stationssuche
	Aktivieren der manuellen Funkstationssuche

	Konfiguration der Texteingabe
	Aktivieren oder Deaktivieren der Worterkennung
	Großschreibung am Satzanfang
	Anzeigen benutzerdefinierter Wörter
	Bearbeiten der benutzerdefinierten Wörter
	Hinzufügen benutzerdefinierter Wörter
	Löschen eines benutzerdefinierten Wortes
	Löschen aller benutzerdefinierten Wörter

	Repeater umgehen
	Umschalten zwischen Repeater umgehen und Repeater-Modi

	Überwachungsfunktion
	Überwachung von Kanälen
	Dauerüberwachung
	Ein-/Ausschalten des Dauermonitors


	Funkgerätkontrolle
	Senden von Funkgerät-Checks
	Senden von Funkgerät-Checks mithilfe der Kontaktliste

	Fernüberwachung
	Einleiten des Fernmonitors
	Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste
	Einleiten der Fernüberwachung über manuelles Wählen

	Scanlisten
	Anzeigen von Einträgen in der Scan-Liste
	Anzeigen von Einträgen in der Scan-Liste mithilfe der Aliassuche
	Hinzufügen neuer Einträge zur Scan-Liste
	Löschen von Einträgen aus der Scan-Liste
	Einstellen der Priorität für Einträge in der Scan-Liste

	Scan
	Ein-/Ausschalten der Scan-Funktion
	Antworten auf Übertragungen während eines Scanvorgangs
	Unterdrücken von Störkanälen
	Wiederaufnahme von Störkanälen

	Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan)
	Kontakteinstellungen
	Hinzufügen neuer Kontakte
	Standardeinstellung für Kontakte
	Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten
	Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten

	Rufanzeigeeinstellungen
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Selektivrufe
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten
	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text
	Zuweisen von Ruftontypen
	Zunehmende Alarmtonlautstärke

	Funktionen des Rufprotokolls
	Anzeigen der letzten Anrufe
	Anzeigen von Ruflistendetails
	Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste
	Löschen von Rufen aus der Rufliste

	Rufhinweise
	Antworten auf Rufhinweise
	Tätigen von Rufhinweisen
	Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste

	Dynamischer Ruferalias
	Bearbeiten des Ruferalias nach Einschalten des Funkgeräts
	Bearbeiten des Ruferalias über das Hauptmenü
	Anzeigen der Liste �Ruferaliasse�
	Initiieren eines Einzelrufs über die Liste der Ruferaliasse

	Stummschalt-Modus
	Einschalten des Stummschalt-Modus
	Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers
	Beenden des Stummschalt-Modus

	Notfallbetrieb
	Empfangen von Notrufsignalen
	Antworten auf Notrufsignale
	Senden von Notrufsignalen
	Senden von Notrufsignalen mit Ruf
	Notsignale mit anschließender Sprache
	Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf
	Neuinitialisierung des Notruf-Modus

	Totmann-Funktion
	Ein-/Ausschalten der Totmann-Funktion

	Textnachrichten
	Text Messages
	Anzeigen von Textnachrichten
	Anzeigen von Telemetriestatus-Textnachrichten
	Anzeigen gespeicherter Textnachrichten
	Antworten auf Textnachrichten
	Antworten auf Textnachrichten
	Weiterleiten von Textnachrichten
	Weiterleiten von Textnachrichten über manuelles Wählen
	Bearbeiten von Textnachrichten
	Senden von Textnachrichten
	Bearbeiten gespeicherter Textnachrichten
	Erneutes Senden von Textnachrichten
	Löschen von Textnachrichten aus dem Posteingang
	Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang
	Löschen gespeicherter Textnachrichten aus dem Entwurfsordner

	Gesendete Textnachrichten
	Anzeigen gesendeter Textnachrichten
	Senden von gesendeten Textnachrichten
	Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ordner �Gesendete Elemente�

	Quick Text-Nachrichten
	Senden von Quick Text-Nachrichten


	Analog-Nachrichtengeber
	Senden von MDC-Nachrichten an den Dispatcher
	Senden von 5-Ton-Nachrichten an Kontakte

	Analog-Status-Update
	Senden von Status-Updates an vorbestimmte Kontakte
	Anzeigen von 5-Ton-Status-Details
	Bearbeiten von 5-Ton-Status-Details

	Privacy
	Ein- und Ausschalten des Datenschutzes

	Antwortsperre
	Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

	Sicherheit
	Deaktivieren von Funkgeräten
	Deaktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste
	Deaktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen
	Aktivieren von Funkgeräten
	Aktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste
	Aktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen

	Alleinarbeiter
	Benachrichtigungsliste
	Aufrufen der Mitteilungsliste

	Auto-Range Transponder-System
	Over-the-Air-Programmierung
	Passwortsperre
	Zugreifen auf das Funkgerät mithilfe eines Passworts
	Entsperren von Funkgeräten
	Ändern von Kennwörtern

	Frontplattenprogrammierung
	Eingabe von Frontplattenprogrammierung
	Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus


	Energieversorgung
	Tastatursperre-Optionen
	Aktivieren der Tastensperroption
	Deaktivieren der Tastensperroption

	Ein- oder Ausschalten der automatischen Rufweiterleitung
	Bestimmen des Kabeltyps
	Einstellen des Menü-Timers
	Einstellen von Text-in-Sprache
	Aktivieren/Deaktivieren der Rückkopplungsunterdrückung (AFS)
	Einschalten/Ausschalten von GNSS
	Ein-/Ausschalten des Startbildschirms
	Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne
	Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke
	Ein-/Ausschalten des Freitons
	Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten
	Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten
	Ändern des Displaymodus
	Anpassen der Displayhelligkeit
	Einstellen der Displaybeleuchtung
	Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.)
	Rauschsperrenpegel
	Einstellen der Rauschsperrenstufen

	Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen
	Einstellen der Sprachen
	Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
	Ein-/Ausschalten der sprachgesteuerten Übertragung

	Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten
	Ein-/Ausschalten der Kanalansage
	Ein-/Ausschalten der Analogmikrofon-AGC
	Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC
	Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör
	Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung
	Ein-/Ausschalten der Funktion �Vibrant-Verbesserung�
	Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung
	Audioumgebung
	Einstellen der Audioumgebung

	Audioprofile
	Einstellen von Audio-Profilen

	Allgemeine Informationen zum Funkgerät
	Aufrufen der Akkudaten
	Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID
	Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen
	Überprüfen der GNSS-Informationen
	Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen
	Anzeigen von Standort-Informationen

	Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)
	Anzeigen von RSSI-Werten



	Garantie für Akkus und Ladegeräte
	Produktgarantie
	Die Akkukapazitätsgarantie

	Beschränkte Garantie
	KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON MOTOROLA SOLUTIONS
	I. UMFANG UND DAUER DES GARANTIEANSPRUCHS
	II. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN
	III. STAATSGESETZE (NUR FÜR USA):
	IV. INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN
	V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
	VI. PATENTE UND SOFTWARE-BEDINGUNGEN
	VII. ANWENDBARES RECHT


	Español
	Contenido
	Información importante sobre seguridad
	Versión del software
	Copyright
	Derechos de autor del software informático
	Cuidado de la radio
	Introducción
	Información sobre los iconos
	Modos analógico y digital convencionales
	IP Site Connect
	Capacity Plus � Sitio único
	Capacity Plus - Varios sitios

	Introducción
	Carga de la batería
	Colocación de la batería
	Colocación de la antena
	Colocación del clip para el cinturón
	Instalación de la cubierta del conector universal
	Encendido de la radio
	Ajuste del volumen

	Controles de la radio
	Uso del botón de navegación tetradireccional
	Uso del teclado

	Capacity Max
	Botón PTT (Pulsar para hablar)
	Botones programables
	Funciones asignables de la radio
	Funciones asignables de configuración o herramientas
	Acceso a las funciones programadas
	Indicadores de estado
	Iconos
	Indicador LED
	Tonos
	Tonos de audio
	Tonos de indicador


	Registro
	Selecciones de canales y zonas
	Selección de zonas
	Selección zonas mediante la búsqueda de alias
	Selección de un tipo de llamada
	Selección de un emplazamiento
	Solicitud de itinerancia
	Bloqueo del sitio activado/desactivado
	Restricción de sitios
	Troncal de sitio

	Llamadas
	Llamadas de grupo
	Realización de llamadas de grupo
	Realización de llamadas a grupo mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas a grupo mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas de grupo mediante la búsqueda de alias
	Respuesta a llamadas a grupo

	Llamada de difusión
	Realización de llamadas de difusión
	Realización de llamadas de difusión mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas de difusión mediante la tecla numérica programable
	Recepción de llamadas de difusión

	Llamada privada
	Realizar llamadas privadas
	Realización de llamadas privadas mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas privadas mediante la búsqueda de alias
	Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida
	Realización de llamadas privadas mediante marcado manual
	Recepción de llamadas privadas
	Aceptar llamadas privadas
	Rechazar llamadas privadas

	Llamadas a todos
	Recepción de llamada a todos
	Realización de llamadas a todos
	Realización de llamadas a todos mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas a todos mediante la búsqueda de alias

	Llamadas telefónicas
	Realización de llamadas telefónicas
	Realización de llamadas telefónicas con el botón programable
	Realización de llamadas telefónicas mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas telefónicas mediante la búsqueda de alias
	Realización de llamadas telefónicas mediante marcación manual
	Multifrecuencia de doble tono
	Inicio de llamadas DTMF

	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos
	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a grupo
	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas

	Inicio de interrupción de transmisión
	Preferencia de llamada
	Interrupción de voz
	Activación de la interrupción de voz


	Funciones avanzadas
	Cola de llamadas
	Llamada con prioridad
	Exploración de grupo de conversación
	Activación o desactivación del rastreo de grupo de conversación

	Lista de grupos de recepción
	Monitor de prioridad
	Edición de la prioridad en un grupo de conversación

	Afiliación de varios grupos de conversación
	Adición de una afiliación de grupo de conversación
	Eliminación de una afiliación de grupo de conversación

	Contestación
	Asignaciones de tarea
	Acceso a la carpeta de Fichas de trabajo
	Inicio o cierre de sesión en el servidor remoto
	Creación de fichas de trabajo
	Envío de asignaciones de tarea utilizando una plantilla de asignaciones de tarea
	Envío de asignaciones de tarea utilizando más de una plantilla de asignaciones de tarea
	Respuesta a las asignaciones de tarea
	Eliminación de asignaciones de tarea
	Eliminación de todas las asignaciones de tarea

	Controles de varios sitios
	Activación de la búsqueda de sitios manual
	Bloqueo del sitio activado/desactivado
	Acceso a lista de sitios cercanos

	Recordatorio de canal de inicio
	Silenciar el recordatorio de canal de inicio
	Configuración de nuevos canales canal base

	Monitorización remota
	Iniciación del monitor remoto
	Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos
	Inicio del monitor remoto mediante marcado manual

	Configuración de contactos
	Asignación de entradas a teclas numéricas programadas
	Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas
	Adición de nuevos contactos

	Configuración del indicador de llamada
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto
	Asignación de tipos de timbre
	Aumento del volumen del tono de alarma

	Funciones del registro de llamadas
	Visualización de llamadas recientes
	Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas
	Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas
	Visualización de detalles desde la lista de llamadas

	Funcionamiento de las alertas de llamada
	Realización de alertas de llamada
	Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos
	Respuesta a alertas de llamada

	Alias del autor de la llamada dinámico
	Edición del alias del autor de la llamada después de encender la radio
	Edición del alias del autor de la llamada del menú principal
	Visualización de la lista de alias del autor de la llamada
	Inicio de una llamada privada desde la lista de alias del autor de la llamada

	Modo Silenciar
	Activación del modo Silenciar
	Configuración del temporizador del modo Silenciar
	Salida del modo Silenciar

	Funcionamiento de emergencia
	Envío de alarmas de emergencia
	Envío de alarmas de emergencia con llamada
	Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior
	Recepción de alarmas de emergencia
	Respuesta a alarmas de emergencia
	Respuesta a alarmas de emergencia con llamada
	Salida del modo de emergencia

	Mensaje de estado
	Envío de mensajes de estado
	Envío de un mensaje de estado mediante el botón programable
	Envío de un mensaje de estado mediante la lista de contactos
	Envío de mensajes de estado mediante marcado manual
	Visualización de mensajes de estado del usuario
	Respuesta a mensajes de estado
	Eliminación de un mensaje de estado
	Eliminación de todos los mensajes de estado

	Mensajes de texto
	Mensajes de texto
	Visualización de los mensajes de texto
	Visualización de mensajes de texto de estado de telemetría
	Visualización de mensajes de texto guardados
	Respuesta a mensajes de texto
	Respuesta a mensajes de texto con mensajes de texto rápido
	Transferencia de mensajes de texto
	Transferencia de mensajes de texto mediante marcación manual
	Edición de mensajes de texto
	Envío de mensajes de texto
	Edición de mensajes de texto guardados
	Reenvío de mensajes de texto
	Eliminación de mensajes de texto desde el buzón
	Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón
	Eliminación de mensajes de texto guardados desde la carpeta Borrador

	Envío de mensajes de texto
	Visualización de mensajes de texto enviados
	Envío de mensajes de texto enviados
	Eliminación de los mensajes de texto enviados desde la carpeta Enviados

	Mensajes de texto rápidos
	Envío de mensajes de texto rápidos


	Configuración de la introducción de texto
	Predicción de palabras
	Frase en mayúscula
	Visualización de palabras personalizadas
	Edición de palabras personalizadas
	Adición de palabras personalizadas
	Eliminación de una palabra personalizada
	Eliminación de todas las palabras personalizadas

	Privacidad
	Activación o desactivación de la privacidad

	Inhibic. respuesta
	Activación/desactivación de la inhibición de respuesta

	Desactivar/reactivar
	Desactivación de una radio
	Desactivación de una radio mediante la lista de contactos
	Desactivación de una radio mediante marcación manual
	Activación de una radio
	Activación de una radio mediante la lista de contactos
	Activación de una radio mediante marcación manual

	Anulación de la radio
	Operario aislado
	Bloqueo por contraseña
	Acceso a la radio mediante contraseña
	Desbloqueo de radios en estado de bloqueo
	Cambio de contraseñas

	Lista de notificaciones
	Acceso a la lista de notificaciones

	Programación a través del interfaz aire
	Indicador de intensidad de la señal recibida
	Visualización de valores de RSSI

	Programación del panel frontal
	Acceso al modo Programación del panel frontal
	Edición de los parámetros del modo FPP

	Asignación de número de grupo dinámico (DGNA)
	Realización de llamadas DGNA
	Realización de llamadas que no sean DGNA
	Recepción y respuesta a llamadas DGNA


	Herramientas
	Opciones de bloqueo de teclado
	Activación de la opción Bloqueo de teclado
	Desactivación de la opción Bloqueo de teclado

	Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica
	Identificación del tipo de cable
	Configuración del temporizador del menú
	Reconocimiento de voz
	Configurar reconocimiento de voz

	Activación o desactivación del sistema global de navegación por satélite
	Encendido y apagado de la pantalla inicial
	Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio
	Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas
	Activación o desactivación del tono Permiso para hablar
	Activación o desactivación del tono de encendido
	Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto
	Niveles de potencia
	Configuración de los niveles de potencia

	Cambio de los modos de pantalla
	Ajuste del brillo de la pantalla
	Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla
	Activación o desactivación de la luz de fondo
	Encendido y apagado de los indicadores LED
	Configuración de idiomas
	Activación o desactivación de la tarjeta opcional
	Activación o desactivación del indicador de voz
	Activación o desactivación del AGC del micrófono digital
	Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables
	Activación o desactivación del audio inteligente
	Activación o desactivación de la mejora de la vibración del habla
	Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono
	Configuración del entorno de audio
	Configuración de perfiles de audio
	Información general de la radio
	Acceso a la información de la batería
	Verificación de alias e ID de radio
	Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug
	Verificación de la información de GNSS
	Verificación de la información sobre actualización de software
	Mostrar la información del sitio



	Otros sistemas
	Botón PTT (Pulsar para hablar)
	Botones programables
	Funciones asignables de la radio
	Funciones asignables de configuración o herramientas
	Acceso a las funciones programadas
	Indicadores de estado
	Iconos
	Indicadores LED
	Tonos
	Tonos de indicador
	Tonos de audio


	Selecciones de canales y zonas
	Selección de zonas
	Selección zonas mediante la búsqueda de alias
	Selección de canales

	Llamadas
	Llamadas de grupo
	Respuesta a llamadas a grupo
	Realización de llamadas a grupo
	Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas a grupo mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas de grupo con el selector de canales

	Llamadas privadas
	Respuesta a llamadas privadas
	Realizar llamadas privadas
	Realización de llamadas privadas mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas privadas mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas privadas mediante el botón de marcado manual programable

	Llamadas a todos
	Recepción de llamadas a todos
	Realización de llamadas a todos
	Realización de llamadas a todos mediante la tecla numérica programable

	Llamadas selectivas
	Respuesta a llamadas selectivas
	Realización de llamadas selectivas
	Realización de llamadas selectivas con el selector de canales

	Llamadas telefónicas
	Multifrecuencia de doble tono
	Inicio de llamadas DTMF

	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas
	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a grupo
	Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos
	Realización de llamadas telefónicas
	Realización de llamadas telefónicas mediante la lista de contactos
	Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable
	Realización de llamadas telefónicas mediante marcación manual

	Inicio de interrupción de transmisión
	Llamadas de voz de difusión
	Realización de llamadas de voz de difusión
	Realización de llamadas de voz de difusión mediante la tecla numérica programable
	Realización de llamadas de voz de difusión mediante la búsqueda de alias
	Recepción de llamadas de voz de difusión

	Llamadas sin direccionar
	Realización de llamadas sin direccionar
	Respuesta a llamadas sin direccionar

	Modo de canal de voz abierto (OVCM)
	Realización de llamadas OVCM
	Respuesta a llamadas OVCM


	Funciones avanzadas
	Asignaciones de tarea
	Acceso a la carpeta de Fichas de trabajo
	Inicio o cierre de sesión en el servidor remoto
	Creación de fichas de trabajo
	Envío de asignaciones de tarea utilizando una plantilla de asignaciones de tarea
	Envío de asignaciones de tarea utilizando más de una plantilla de asignaciones de tarea
	Respuesta a las asignaciones de tarea
	Eliminación de asignaciones de tarea
	Eliminación de todas las asignaciones de tarea

	Control multisitio
	Inicio de una búsqueda de sitio automática
	Interrupción de una búsqueda de sitio automática
	Activación de la búsqueda de sitios manual

	Configuración de la introducción de texto
	Activación o desactivación de la predicción de palabras
	Frase en mayúscula
	Visualización de palabras personalizadas
	Edición de palabras personalizadas
	Adición de palabras personalizadas
	Eliminación de una palabra personalizada
	Eliminación de todas las palabras personalizadas

	Habla-escucha
	Alternancia entre los modos Repetidor y Directo

	Función de monitorización
	Monitorización de canales
	Monitor permanente
	Activación o desactivación de la monitorización permanente


	Verificación de radio
	Envío de verificaciones de radio
	Envío de verificaciones de radio mediante la lista de contactos

	Monitorización remota
	Iniciación del monitor remoto
	Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos
	Inicio del monitor remoto mediante el marcado manual

	Listas de rastreo
	Visualización de entradas de la lista de rastreo
	Visualización de entradas de la lista de rastreo mediante la búsqueda de alias
	Adición de nuevas entradas a la lista de rastreo
	Eliminación de entradas desde la lista de rastreo
	Configuración de la prioridad de las entradas de la lista de rastreo

	Rastreo
	Activación o desactivación del rastreo
	Respuesta a transmisiones durante el rastreo
	Eliminación de canales con ruido
	Restauración de canales con ruido

	Rastreo de aceptación
	Configuración de contactos
	Adición de nuevos contactos
	Configuración de contacto predeterminado
	Asignación de entradas a teclas numéricas programadas
	Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas

	Configuración del indicador de llamada
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas selectivas
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto
	Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto
	Asignación de tipos de timbre
	Aumento del volumen del tono de alarma

	Funciones del registro de llamadas
	Visualización de llamadas recientes
	Visualización de los detalles de la lista de llamadas
	Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas
	Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas

	Funcionamiento de las alertas de llamada
	Respuesta a alertas de llamada
	Realización de alertas de llamada
	Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos

	Alias del autor de la llamada dinámico
	Edición del alias del autor de la llamada después de encender la radio
	Edición del alias del autor de la llamada del menú principal
	Visualización de la lista de alias del autor de la llamada
	Inicio de una llamada privada desde la lista de alias del autor de la llamada

	Modo Silenciar
	Activación del modo Silenciar
	Configuración del temporizador del modo Silenciar
	Salida del modo Silenciar

	Funcionamiento de emergencia
	Recepción de alarmas de emergencia
	Respuesta a alarmas de emergencia
	Envío de alarmas de emergencia
	Envío de alarmas de emergencia con llamada
	Alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior
	Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior
	Reinicio del modo de emergencia

	Hombre caído
	Activación y desactivación de la función Man Down

	Mensajes de texto
	Mensajes de texto
	Visualización de los mensajes de texto
	Visualización de mensajes de texto de estado de telemetría
	Visualización de mensajes de texto guardados
	Respuesta a mensajes de texto
	Respuesta a los mensajes de texto
	Transferencia de mensajes de texto
	Transferencia de mensajes de texto mediante marcación manual
	Edición de mensajes de texto
	Envío de mensajes de texto
	Edición de mensajes de texto guardados
	Reenvío de mensajes de texto
	Eliminación de mensajes de texto desde el buzón
	Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón
	Eliminación de mensajes de texto guardados desde la carpeta Borrador

	Envío de mensajes de texto
	Visualización de mensajes de texto enviados
	Envío de mensajes de texto enviados
	Eliminación de todos los mensajes de texto enviados desde la carpeta Enviados

	Mensajes de texto rápidos
	Envío de mensajes de texto rápidos


	Codificación de mensajes analógicos
	Envío de mensajes con codificación MDC a los operadores
	Envío de mensajes con codificación de cinco tonos a los contactos

	Actualización de estado analógico
	Envío de actualizaciones de estado a contactos predefinidos
	Visualización de detalles de estado de 5 tonos
	Edición de detalles de estado de 5 tonos

	Privacidad
	Activación o desactivación de la privacidad

	Inhibic. respuesta
	Activación/desactivación de la inhibición de respuesta

	Seguridad
	Desactivación de radios
	Desactivación de las radios mediante la lista de contactos
	Desactivación de las radios mediante marcación manual
	Activación de radios
	Activación de las radios mediante la lista de contactos
	Activación de las radios mediante marcación manual

	Operario aislado
	Lista de notificaciones
	Acceso a la lista de notificaciones

	Sistema de repetición de rango automático
	Programación a través del interfaz aire
	Bloqueo por contraseña
	Acceso a la radio mediante contraseña
	Desbloqueo de radios en estado de bloqueo
	Cambio de contraseñas

	Programación del panel frontal
	Acceso al modo Programación del panel frontal
	Edición de los parámetros del modo FPP


	Herramientas
	Opciones de bloqueo de teclado
	Activación de la opción Bloqueo de teclado
	Desactivación de la opción Bloqueo de teclado

	Activación o desactivación de la transferencia de llamadas automática
	Identificación del tipo de cable
	Configuración del temporizador del menú
	Configurar reconocimiento de voz
	Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica
	Activación o desactivación del sistema global de navegación por satélite
	Encendido y apagado de la pantalla inicial
	Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio
	Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas
	Activación o desactivación del tono Permiso para hablar
	Activación o desactivación del tono de encendido
	Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto
	Cambio de los modos de pantalla
	Ajuste del brillo de la pantalla
	Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla
	Activación o desactivación de la luz de fondo
	Niveles del silenciador
	Configuración de los niveles del silenciador

	Encendido y apagado de los indicadores LED
	Configuración de idiomas
	Transmisión activada por voz
	Activación o desactivación de la transmisión activada por voz

	Activación o desactivación de la tarjeta opcional
	Activación o desactivación del indicador de voz
	Activación o desactivación del AGC del micrófono analógico
	Activación o desactivación del AGC del micrófono digital
	Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables
	Activación o desactivación del audio inteligente
	Activación o desactivación de la mejora de la vibración del habla
	Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono
	Entorno audio
	Configuración del entorno de audio

	Perfiles de audio
	Configuración de perfiles de audio

	Información general de la radio
	Acceso a la información de la batería
	Verificación de alias e ID de radio
	Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug
	Verificación de la información de GNSS
	Verificación de la información sobre actualización de software
	Mostrar la información del sitio

	Indicador de intensidad de la señal recibida
	Visualización de valores de RSSI



	Garantía de las baterías y de los cargadores
	Garantía de fabricación
	Garantía de capacidad

	Garantía limitada
	PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE MOTOROLA SOLUTIONS
	I. COBERTURAS Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA:
	II. DISPOSICIONES GENERALES
	III. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:
	IV. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA
	V. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA
	VI. DISPOSICIONES DE PATENTES Y SOFTWARE
	VII. LEGISLACIÓN APLICABLE


	Français
	Sommaire
	Informations de sécurité importantes
	Version logicielle
	Copyright
	Copyrights relatifs aux logiciels informatiques
	Entretien de la radio
	Introduction
	Informations relatives aux icônes
	Modes conventionnels Numérique et Analogique
	IP Site Connect
	Capacity Plus - Monosite
	Capacity Plus - Multisite

	Mise en route
	Chargement de la batterie
	Installation de la batterie
	Installation de l'antenne
	Fixation du clip de ceinture
	Pose du cache du connecteur universel
	Activation de la radio
	Réglage du volume

	Commandes de la radio
	Utilisation du bouton de navigation quadridirectionnelle
	Utilisation du clavier

	Capacity Max
	Bouton Push-to-Talk
	Boutons programmables
	Fonctions radio attribuables
	Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables
	Accès aux fonctions préprogrammées
	Indicateurs d'état
	Icônes
	Indicateur LED
	Tonalités
	Tonalités audio
	Tonalités d'indication


	Registration
	Sélection des zones et des canaux
	Sélection des zones
	Sélection des zones à l'aide de la recherche d'alias
	Sélection d'un type d'appel
	Sélection d'un site
	Demande d'itinérance
	Verrouillage site act./désact.
	Restriction sur un site
	Ressources partagées du site

	Appels
	Appels de groupe
	Émission d'appels de groupe
	Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire
	Émission d'appels de groupe à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels de groupe à l'aide de la recherche d'alias
	Réponse aux appels de groupe

	Appel de diffusion
	Émission d'appels de diffusion
	Émission d'appels de diffusion à l'aide du répertoire
	Émission d'appels de diffusion à l'aide de la touche numérique programmable
	Réception d'appels de diffusion

	Appel individuel
	Émission d'appels individuels
	Émission d'appels individuels à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels individuels à l'aide de la recherche d'alias
	Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct
	Émission d'appels individuels à l'aide de la numérotation manuelle
	Réception d'un appel individuel
	Acceptation d'un appel individuel
	Refus d'un appel individuel

	Appels généraux
	Réception d'appels généraux
	Émission d'appels généraux
	Émission d'appels généraux à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels généraux à l'aide de la recherche d'alias

	Appels téléphoniques
	Émission d'appels téléphoniques
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide du répertoire
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide de la recherche d'alias
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide de la numérotation manuelle
	Multifréquence à deux tonalités
	Lancement d'appels DTMF

	Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux
	Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe
	Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels

	Lancement d'une interruption de transmission
	Préemption des appels
	Interruption vocale
	Activation de l'interruption vocale


	Fonctions avancées
	File d'attente des appels
	Appel prioritaire
	Balayage de groupe de parole
	Activation ou désactivation du balayage de groupe de parole

	Liste de groupes de réception
	Écoute prioritaire
	Modification de la priorité pour un groupe de discussion

	Affiliation à plusieurs groupes de parole
	Ajout d'une affiliation à un groupe de parole
	Suppression de l'affiliation d'un groupe de parole

	Réponse
	Tickets de tâches
	Accès au dossier Tickets de tâche
	Connexion et déconnexion au serveur distant
	Création de tickets de tâches
	Envoi de tickets de tâches à l'aide d'un modèle de ticket de tâche
	Envoi de tickets de tâches à l'aide de plus d'un modèle de ticket de tâche
	Réponse à des tickets de tâches
	Suppression de tickets de tâches
	Suppression de tous les tickets de tâches

	Commandes multisites
	Lancement d'une recherche de site manuelle
	Verrouillage site act./désact.
	Accès à la liste des sites voisins

	Rappel de canal d'accueil
	Désactivation du rappel de canal d'accueil
	Définition de nouveaux canaux d'accueil

	Remote Monitor
	Déclenchement de l'Écoute ambiance
	Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide du répertoire
	Déclenchement d'écoutes à distance à l'aide de la numérotation manuelle

	Paramètres des contacts
	Attribution d'entrées aux touches numériques programmables
	Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables
	Ajout de nouveaux contacts

	Paramètres des indicateurs d'appel
	Activation/désactivation des sonneries des appels individuels
	Activation/désactivation des sonneries des messages texte
	Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel
	Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte
	Attribution de types de sonnerie
	Volume croissant de la tonalité des alarmes

	Caractéristiques du journal des appels
	Affichage des appels récents
	Enregistrement des alias/ID de la liste d'appels
	Suppression d'appels de la liste d'appels
	Affichage des détails dans la liste d'appels

	Fonctionnement de l'avertissement d'appel
	Émission d'avertissements d'appel
	Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire
	Réponse aux avertissements d'appels

	Alias de l'appelant dynamique
	Modification de l'alias de l'appelant après activation de la radio
	Modification de l'alias de l'appelant à partir du menu principal
	Affichage de la liste des alias des appelants
	Lancement d'un appel individuel à partir de la liste des alias des appelants

	Mode Muet
	Activation du mode Muet
	Définition du délai du mode Muet
	Sortie du mode Muet

	Gestion de l'urgence
	Envoi d'alarmes d'urgence
	Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel
	Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal
	Réception d'alarmes d'urgence
	Réponse aux alarmes d'urgence
	Réponse à des alarmes d'urgence avec appel
	Sortie du mode d'urgence

	Status Message
	Envoi de messages d'état
	Envoi d'un message d'état à l'aide du bouton programmable
	Envoi d'un message d'état à l'aide du répertoire
	Envoi d'un message d'état à l'aide de la numérotation manuelle
	Affichage des messages d'état
	Réponse aux messages d'état
	Suppression d'un message d'état
	Suppression de tous les messages d'état

	Messagerie texte
	Messages texte
	Affichage des messages texte
	Affichage des messages texte d'état de télémesure
	Affichage des messages texte enregistrés
	Réponse aux messages texte
	Réponse aux messages texte par un message rapide
	Transfert de messages texte
	Transfert de messages texte à l'aide de la numérotation manuelle
	Modification de messages texte
	Envoi de messages texte
	Modification des messages texte enregistrés
	Renvoi de messages texte
	Suppression des messages texte de la boîte de réception
	Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception
	Suppression des messages texte enregistrés dans le dossier Brouillons

	Messages texte envoyés
	Affichage des messages texte envoyés
	Envoi de messages texte envoyés
	Suppression de messages texte envoyés du dossier Messages envoyés

	Messages texte rapides
	Envoi de messages texte rapides


	Configuration de la saisie de texte
	Texte prédictif
	Maj. phrase
	Affichage des mots personnalisés
	Modification des mots personnalisés
	Ajout de mots personnalisés
	Suppression d'un mot personnalisé
	Suppression de tous les mots personnalisés

	Confidentialité
	Activation/désactivation du cryptage

	Suppression réponse
	Activation ou désactivation de la suppression réponse

	Blocage à distance/Réactivation
	Blocage à distance d'une radio
	Blocage à distance d'une radio à l'aide du répertoire
	Blocage à distance d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle
	Réactivation d'une radio
	Réactivation d'une radio à l'aide du répertoire
	Réactivation d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle

	Désactivation d'une radio
	Travailleur isolé
	Verrouillage par mot de passe
	Accès par mot de passe à la radio
	Déverrouillage des radios
	Modification des mots de passe

	Liste des notifications
	Accès à la liste des notifications

	Programmation par liaison radio
	Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)
	Affichage des valeurs RSSI

	Programmation par face avant
	Activation du mode Programmation par face avant
	Modification des paramètres du mode FPP

	Assignation dynamique de numéro de groupe (DGNA)
	Émission d'appels DGNA
	Émission d'appels non-DGNA
	Réception et réponse aux appels DGNA


	Secteur public
	Options de verrouillage du clavier
	Activation de l'option de verrouillage du clavier
	Désactivation de l'option de verrouillage du clavier

	Activation/désactivation du filtre anti-effet Larsen
	Identification du type de câble
	Réglage du minuteur du menu
	Synthèse vocale
	Définition de la synthèse vocale

	Activation/désactivation du système mondial de navigation par satellite
	Activation/désactivation de l'écran Introduction
	Activation/désactivation des tonalités/avertissements
	Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements
	Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler
	Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension
	Définition des tonalités d'avertissement des messages texte
	Niveaux de puissance
	Définition des niveaux de puissance

	Changement de mode d'affichage
	Réglage de la luminosité de l'écran
	Réglage du minuteur de l'éclairage de l'écran
	Activation/désactivation de l'éclairage automatique
	Activation/désactivation des indicateurs LED
	Définition des langues
	Activation/désactivation de la carte d'option
	Activation/désactivation de l'annonce vocale
	Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique
	Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire
	Activation/désactivation de l'audio intelligent.
	Activation/désactivation de l'amélioration des trilles
	Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de distorsion dynamique du microphone
	Réglage de l'ambiance audio
	Définition des profils audio
	Informations générales de la radio
	Accès aux informations de la batterie
	Vérification de l'alias et de l'ID de la radio
	Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug
	Vérification des informations GNSS
	Vérification des informations de mise à jour logicielle
	Affichage des informations sur le site



	Autres systèmes
	Bouton Push-to-Talk
	Boutons programmables
	Fonctions radio attribuables
	Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables
	Accès aux fonctions préprogrammées
	Indicateurs d'état
	Icônes
	Indicateurs LED
	Tonalités
	Tonalités d'indication
	Tonalités audio


	Sélection des zones et des canaux
	Sélection des zones
	Sélection des zones à l'aide de la recherche d'alias
	Sélection des canaux

	Appels
	Appels de groupe
	Réponse aux appels de groupe
	Émission d'appels de groupe
	Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire
	Émission d'appels de groupe à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels de groupe à l'aide du sélecteur de canal

	Appels individuels
	Réponse aux appels individuels
	Émission d'appels individuels
	Émission d'appels individuels à l'aide du répertoire
	Émission d'appels individuels à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels individuels à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle

	Appels généraux
	Réception d'appels généraux
	Émission d'appels généraux
	Émission d'appels généraux à l'aide de la touche numérique programmable

	Appels sélectifs
	Réponse aux appels sélectifs
	Émission d'appels sélectifs
	Émission d'appels sélectifs à l'aide du sélecteur de canal

	Appels téléphoniques
	Multifréquence à deux tonalités
	Lancement d'appels DTMF

	Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels
	Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe
	Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux
	Émission d'appels téléphoniques
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide du répertoire
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable Téléphone
	Émission d'appels téléphoniques à l'aide de la numérotation manuelle

	Lancement d'une interruption de transmission
	Appels vocaux de diffusion
	Émission d'appels vocaux de diffusion
	Émission d'appels vocaux de diffusion à l'aide de la touche numérique programmable
	Émission d'appels vocaux de diffusion à l'aide de la recherche d'alias
	Réception d'appels vocaux de diffusion

	Appels groupés
	Émission d'appels groupés
	Réponse aux appels groupés

	Mode canal voix ouvert (OVCM)
	Émission d'appels OVCM
	Réponse aux appels OVCM


	Fonctions avancées
	Tickets de tâches
	Accès au dossier Tickets de tâche
	Connexion et déconnexion au serveur distant
	Création de tickets de tâches
	Envoi de tickets de tâches à l'aide d'un modèle de ticket de tâche
	Envoi de tickets de tâches à l'aide de plus d'un modèle de ticket de tâche
	Réponse à des tickets de tâches
	Suppression de tickets de tâches
	Suppression de tous les tickets de tâches

	Commandes multisites
	Lancement d'une recherche de site automatique
	Arrêt d'une recherche de site automatique
	Lancement d'une recherche de site manuelle

	Configuration de la saisie de texte
	Activation ou désactivation du texte prédictif
	Maj. phrase
	Affichage des mots personnalisés
	Modification des mots personnalisés
	Ajout de mots personnalisés
	Suppression d'un mot personnalisé
	Suppression de tous les mots personnalisés

	Mode Direct
	Basculement entre les modes Relais et Direct

	Fonctionnalité d'écoute
	Écoute de canaux
	Écoute permanente
	Activation/désactivation de l'écoute permanente


	Vérification radio
	Envoi de vérifications radio
	Envoi de vérifications radio à l'aide du répertoire

	Écoute ambiance
	Déclenchement de l'Écoute ambiance
	Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide du répertoire
	Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide de la numérotation manuelle

	Listes de balayage
	Affichage des entrées de la liste de balayage
	Affichage des entrées de la liste de balayage à l'aide de la recherche d'alias
	Ajout d'entrées à la liste de balayage
	Suppression des entrées de la liste de balayage
	Définition des priorités des entrées de la liste de balayage

	Balayage
	Activation/désactivation du balayage
	Réponse aux transmissions pendant un balayage
	Suppression des canaux nuisibles
	Restauration des canaux nuisibles

	Balayage avec sélection automatique
	Paramètres des contacts
	Ajout de nouveaux contacts
	Définition du contact par défaut
	Attribution d'entrées aux touches numériques programmables
	Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables

	Paramètres des indicateurs d'appel
	Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel
	Activation/désactivation des sonneries des appels individuels
	Activation/désactivation des sonneries des appels sélectifs
	Activation/désactivation des sonneries des messages texte
	Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte
	Attribution de types de sonnerie
	Volume croissant de la tonalité des alarmes

	Caractéristiques du journal des appels
	Affichage des appels récents
	Affichage des détails de la liste des appels
	Enregistrement des alias/ID de la liste d'appels
	Suppression d'appels de la liste d'appels

	Fonctionnement de l'avertissement d'appel
	Réponse aux avertissements d'appels
	Émission d'avertissements d'appel
	Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire

	Alias de l'appelant dynamique
	Modification de l'alias de l'appelant après activation de la radio
	Modification de l'alias de l'appelant à partir du menu principal
	Affichage de la liste des alias des appelants
	Lancement d'un appel individuel à partir de la liste des alias des appelants

	Mode Muet
	Activation du mode Muet
	Définition du délai du mode Muet
	Sortie du mode Muet

	Opération d'urgence
	Réception d'alarmes d'urgence
	Réponse aux alarmes d'urgence
	Envoi d'alarmes d'urgence
	Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel
	Alarmes d'urgence suivies d'un appel vocal
	Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal
	Relance d'un mode Urgence

	Fonction de détresse
	Activation/désactivation de la fonction PTI/DATI

	Messagerie texte
	Messages texte
	Affichage des messages texte
	Affichage des messages texte d'état de télémesure
	Affichage des messages texte enregistrés
	Réponse aux messages texte
	Réponse aux messages texte
	Transfert de messages texte
	Transfert de messages texte à l'aide de la numérotation manuelle
	Modification de messages texte
	Envoi de messages texte
	Modification des messages texte enregistrés
	Renvoi de messages texte
	Suppression des messages texte de la boîte de réception
	Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception
	Suppression des messages texte enregistrés dans le dossier Brouillons

	Messages texte envoyés
	Affichage des messages texte envoyés
	Envoi de messages texte envoyés
	Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés

	Messages texte rapides
	Envoi de messages texte rapides


	Message encodeur analogique
	Envoi de messages encodeur MDC aux coordinateurs
	Envoi de messages encodeur à 5 tonalités aux contacts

	Mise à jour de l'état analogique
	Envoi de mises à jour d'état à des contacts prédéterminés
	Affichage des détails de l'état 5 Tons
	Modification des détails de l'état 5 Tons

	Confidentialité
	Activation/désactivation du cryptage

	Suppression réponse
	Activation ou désactivation de la suppression réponse

	Security
	Désactivation des radios
	Désactivation des radios à l'aide du répertoire
	Désactivation des radios à l'aide de la numérotation manuelle
	Activation des radios
	Activation des radios à l'aide du répertoire
	Activation des radios à l'aide de la numérotation manuelle

	Lone Worker
	Liste des notifications
	Accès à la liste des notifications

	Système de transpondeur à portée automatique
	Programmation par liaison radio
	Verrouillage par mot de passe
	Accès par mot de passe à la radio
	Déverrouillage des radios
	Modification des mots de passe

	Programmation par face avant
	Activation du mode Programmation par face avant
	Modification des paramètres du mode FPP


	Secteur public
	Options de verrouillage du clavier
	Activation de l'option de verrouillage du clavier
	Désactivation de l'option de verrouillage du clavier

	Activation/désactivation du transfert d'appel
	Identification du type de câble
	Réglage du minuteur du menu
	Définition de la synthèse vocale
	Activation/désactivation du filtre anti-effet Larsen
	Activation/désactivation du système mondial de navigation par satellite
	Activation/désactivation de l'écran Introduction
	Activation/désactivation des tonalités/avertissements
	Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements
	Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler
	Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension
	Définition des tonalités d'avertissement des messages texte
	Changement de mode d'affichage
	Réglage de la luminosité de l'écran
	Réglage du minuteur de l'éclairage de l'écran
	Activation/désactivation de l'éclairage automatique
	Niveaux de squelch
	Réglage des niveaux Squelch

	Activation/désactivation des indicateurs LED
	Définition des langues
	Émission activée par la voix
	Activation/désactivation de l'émission activée par la voix (VOX)

	Activation/désactivation de la carte d'option
	Activation/désactivation de l'annonce vocale
	Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone analogique
	Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique
	Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire
	Activation/désactivation de l'audio intelligent.
	Activation/désactivation de l'amélioration des trilles
	Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de distorsion dynamique du microphone
	Ambiance audio
	Réglage de l'ambiance audio

	Profils audio
	Définition des profils audio

	Informations générales de la radio
	Accès aux informations de la batterie
	Vérification de l'alias et de l'ID de la radio
	Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug
	Vérification des informations GNSS
	Vérification des informations de mise à jour logicielle
	Affichage des informations sur le site

	Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)
	Affichage des valeurs RSSI



	Garantie des batteries et des chargeurs
	Garantie de fabrication
	Garantie de capacité

	Garantie limitée
	PRODUITS DE COMMUNICATION MOTOROLA SOLUTIONS
	I. CONDITIONS ET DURÉE DE CETTE GARANTIE :
	II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	III. DROITS ACCORDÉS PAR LA LÉGISLATION NATIONALE :
	IV. UTILISER LE SERVICE DE GARANTIE
	V. ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE
	VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU BREVET ET AU LOGICIEL
	VII. LÉGISLATION APPLICABLE


	Italiano
	Sommario
	Informazioni importanti sulla sicurezza
	Versione del software
	Copyright
	Copyright del software per computer
	Manutenzione della radio
	Introduzione
	Informazioni sulle icone
	Modalità analogica e digitale convenzionali
	IP Site Connect
	Capacity Plus - Sito singolo
	Capacity Plus - Multisito

	Operazioni preliminari
	Ricarica della batteria
	Inserimento della batteria
	Montaggio dell'antenna
	Montaggio della clip per cintura
	Montaggio del cappuccio del connettore universale
	Accensione della radio
	Regolazione del volume

	Controlli della radio
	Utilizzo del pulsante di navigazione a 4 direzioni
	Utilizzo della tastiera

	Capacity Max
	Pulsante PTT
	Tasti programmabili
	Funzioni della radio assegnabili
	Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili
	Accesso alle funzioni programmate
	Indicatori di stato
	Icone
	Indicatore LED
	Toni
	Toni audio
	Toni indicatori


	Registrazione
	Selezioni di canale e zona
	Selezione delle zone
	Selezione delle zone utilizzando la ricerca per alias
	Selezione di un tipo di chiamata
	Selezione di un sito
	Richiesta roaming
	Blocco sito on/off
	Siti vietati
	Trunking sito

	Chiamate
	Chiamate di gruppo
	Effettuazione di chiamate di gruppo
	Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti
	Effettuazione di chiamate di gruppo utilizzando il tasto numerico programmabile
	Effettuazione di chiamate di gruppo utilizzando la ricerca per alias
	Risposta alle chiamate di gruppo

	Chiamata broadcast
	Esecuzione di chiamate broadcast
	Esecuzione di chiamate broadcast dalla lista Contatti
	Esecuzione di chiamate broadcast utilizzando il tasto numerico programmabile
	Ricezione di chiamate broadcast

	Chiamata privata
	Effettuazione di chiamate private
	Esecuzione di chiamate private utilizzando il tasto numerico programmabile
	Effettuazione di chiamate private utilizzando la ricerca per alias
	Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida
	Effettuazione di chiamate private utilizzando la composizione manuale
	Ricezione di chiamate private
	Accettazione delle chiamate private
	Rifiuto delle chiamate private

	Chiamate generali
	Ricezione di chiamate generali
	Esecuzione di chiamate generali
	Effettuazione di chiamate generali utilizzando il tasto numerico programmabile
	Effettuazione di chiamate generali utilizzando la ricerca per alias

	Chiamate telefoniche
	Effettuazione di chiamate telefoniche
	Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante programmabile
	Effettuazione di chiamate telefoniche dalla lista Contatti
	Effettuazione di chiamate telefoniche utilizzando la ricerca per alias
	Effettuazione di chiamate telefoniche utilizzando la composizione manuale
	Segnalazione multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi Frequency)
	Avvio di chiamate DTMF

	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali
	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo
	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private

	Inizio interruzione trasmissione
	Chiusura delle chiamate
	Interruzione voce
	Attivazione di Interruzione voce


	Funzioni avanzate
	Coda chiamate
	Chiamata con priorità
	Scansione talkgroup
	Attivazione o disattivazione della scansione talkgroup

	Lista gruppi di ricezione
	Monitoraggio delle priorità
	Modifica della priorità di un talkgroup

	Affiliazione a più talkgroup
	Aggiunta di un'affiliazione al talkgroup
	Rimozione di un'affiliazione al talkgroup

	Talkback
	Job Ticket
	Accesso alla cartella Job Ticket
	Accesso o disconnessione dal server remoto
	Creazione dei job ticket
	Invio di job ticket tramite un modello Job Ticket
	Invio di job ticket tramite più modelli Job Ticket
	Risposta ai job ticket
	Eliminazione dei job ticket
	Eliminazione di tutti i Job Ticket

	Controlli multisito
	Abilitazione della ricerca manuale del sito
	Blocco sito on/off
	Accesso all'elenco Siti adiacenti

	Promemoria canale principale
	Disattivazione dell'audio del promemoria del canale principale
	Impostazione di nuovi canale principali

	Monitoraggio remoto
	Avvio di Monitor remoto
	Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti
	Avvio dei monitor remoti utilizzando la composizione manuale

	Impostazioni dei contatti
	Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili
	Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili
	Aggiunta di nuovi contatti

	Impostazioni degli indicatori di chiamata
	Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private
	Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo
	Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata
	Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo
	Assegnazione di suonerie
	Volume del tono per gli allarmi progressivi

	Funzioni del registro chiamate
	Visualizzazione delle chiamate recenti
	Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate
	Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate
	Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate

	Funzionamento dell'avviso di chiamata
	Effettuazione di avvisi di chiamata
	Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti
	Risposta agli avvisi di chiamata

	Alias chiamante dinamico
	Modifica dell'alias del chiamante dopo l'accensione della radio
	Modifica dell'alias del chiamante dal menu principale
	Visualizzazione dell'elenco degli alias dei chiamanti
	Avvio di una chiamata privata dall'elenco degli alias dei chiamanti

	Modalità audio disattivato
	Attivazione della Modalità Muto
	Impostazione del Timer modalità Muto
	Uscita dalla Modalità Muto

	Funzionamento in emergenza
	Invio di allarmi di emergenza
	Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata
	Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce
	Ricezione di allarmi di emergenza
	Risposta agli allarmi di emergenza
	Risposta agli allarmi di emergenza tramite chiamata
	Uscita dalla modalità di emergenza

	Messaggi di stato
	Invio di messaggi di stato
	Invio di un messaggio di stato utilizzando un pulsante programmabile
	Invio di un messaggio di stato dalla lista Contatti
	Invio del messaggio di stato utilizzando la composizione manuale
	Visualizzazione dei messaggi di stato
	Risposta ai messaggi di stato
	Eliminazione di un messaggio di stato
	Eliminazione di tutti i messaggi di stato

	Messaggi di testo
	Messaggi di testo
	Visualizzazione dei messaggi di testo
	Visualizzazione dei messaggi di testo con stato di telemetria
	Visualizzazione dei messaggi di testo salvati
	Risposta ai messaggi di testo
	Risposta ai messaggi di testo con un testo predefinito
	Inoltro di messaggi di testo
	Inoltro di messaggi di testo utilizzando la composizione manuale
	Modifica dei messaggi di testo
	Invio di messaggi di testo
	Modifica dei messaggi di testo salvati
	Rinvio di messaggi di testo
	Eliminazione di messaggi di testo dalla casella di posta
	Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta
	Eliminazione dei messaggi di testo salvati nella cartella Bozze

	Messaggi di testo inviati
	Visualizzazione dei messaggi di testo inviati
	Invio di messaggi di testo inviati
	Eliminazione di messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

	Messaggi di testo predefiniti
	Invio di messaggi di testo predefiniti


	Configurazione dell'immissione di testo
	Prediz. parola
	Maiusc frase
	Visualizzazione delle parole personalizzate
	Modifica delle parole personalizzate
	Aggiunta di parole personalizzate
	Eliminazione di una parola personalizzata
	Eliminazione di tutte le parole personalizzate

	Privacy
	Attivazione o disattivazione della privacy

	Inibizione risp.
	Attivazione o disattivazione di Inibizione risp.

	Disattivazione temporanea/Riattivazione
	Disattivazione temporanea di una radio
	Disattivazione temporanea di una radio dalla lista Contatti
	Disattivazione temporanea di una radio utilizzando la composizione manuale
	Riattivazione di una radio
	Riattivazione di una radio dalla lista Contatti
	Riattivazione di una radio utilizzando la composizione manuale

	Eliminazione radio
	Lavoratore solo
	Blocco con password
	Accesso alla radio tramite password
	Sblocco delle radio nello stato bloccato
	Modifica delle password

	Lista delle notifiche
	Accesso alla lista delle notifiche

	Programmazione Over-the-air
	RSSI (Received Signal Strength Indicator)
	Visualizzazione dei valori RSSI

	Impostazione funzioni da pannello frontale
	Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale
	Modifica dei parametri della modalità FPP

	DGNA (Dynamic Group Number Assignment)
	Esecuzione di chiamate DGNA
	Esecuzione di chiamate non DGNA
	Ricezione e risposta a chiamate DGNA


	Servizi di pubblica utilità
	Opzioni di blocco della tastiera
	Attivazione dell'opzione Blocco tastiera
	Disattivazione dell'opzione Blocco tastiera

	Attivazione o disattivazione della funzione Soppressore AF
	Identificazione del tipo di cavo
	Impostazione del menu Timer
	Conversione da testo a voce
	Impostazione della sintesi vocale

	Attivazione o disattivazione del sistema CNSS (Global Navigation Satellite System)
	Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale
	Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio
	Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni
	Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare
	Attivazione o disattivazione del tono di accensione
	Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo
	Livelli di potenza
	Impostazione dei livelli di potenza

	Cambio di modo del display
	Regolazione della luminosità del display
	Impostazione del timer di retroilluminazione del display
	Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica
	Attivazione o disattivazione degli indicatori LED
	Impostazione delle lingue
	Attivazione o disattivazione della scheda opzioni
	Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale
	Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale
	Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato
	Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente
	Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo
	Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono
	Impostazione dell'ambiente audio
	Impostazione dei profili audio
	Informazioni generali sulla radio
	Accesso alle informazioni sulla batteria
	Controllo dell'ID e dell'alias della radio
	Controllo della versione del firmware e del codeplug
	Controllo delle informazioni GNSS
	Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software
	Visualizzazione delle informazioni sul sito



	Altri sistemi
	Pulsante PTT
	Tasti programmabili
	Funzioni della radio assegnabili
	Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili
	Accesso alle funzioni programmate
	Indicatori di stato
	Icone
	indicatori LED
	Toni
	Toni indicatori
	Toni audio


	Selezioni di canale e zona
	Selezione delle zone
	Selezione delle zone utilizzando la ricerca per alias
	Selezione dei canali

	Chiamate
	Chiamate di gruppo
	Risposta alle chiamate di gruppo
	Effettuazione di chiamate di gruppo
	Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti
	Effettuazione di chiamate di gruppo utilizzando il tasto numerico programmabile
	Esecuzione di chiamate di gruppo con il selettore di canale

	Chiamate private
	Risposta alle chiamate private
	Effettuazione di chiamate private
	Effettuazione di chiamate private dalla lista Contatti
	Effettuazione di chiamate private utilizzando il tasto numerico programmabile
	Esecuzione di chiamate private utilizzando la il tasto programmabile Comp. man.

	Chiamate generali
	Ricezione di chiamate generali
	Effettuazione di chiamate generali
	Effettuazione di chiamate generali utilizzando il tasto numerico programmabile

	Chiamate selettive
	Risposta alle chiamate selettive
	Effettuazione di chiamate selettive
	Esecuzione di chiamate selettive utilizzando il selettore di canale

	Chiamate telefoniche
	Segnalazione multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi Frequency)
	Avvio di chiamate DTMF

	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private
	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo
	Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali
	Effettuazione di chiamate telefoniche
	Effettuazione di chiamate telefoniche dalla lista Contatti
	Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante Telefono programmabile
	Effettuazione di chiamate telefoniche utilizzando la composizione manuale

	Inizio interruzione trasmissione
	Chiamate vocali broadcast
	Esecuzione di chiamate vocali broadcast
	Esecuzione di chiamate vocali broadcast utilizzando il tasto numerico programmabile
	Trasmissione di chiamate vocali mediante ricerca per alias
	Ricezione di chiamate vocali broadcast

	Chiamate non indirizzate
	Esecuzione di chiamate non indirizzate
	Risposta a chiamate non indirizzate

	OVCM (Open Voice Channel Mode)
	Esecuzione di chiamate OVCM
	Risposta alle chiamate OVCM


	Funzioni avanzate
	Job Ticket
	Accesso alla cartella Job Ticket
	Accesso o disconnessione dal server remoto
	Creazione dei job ticket
	Invio di job ticket tramite un modello Job Ticket
	Invio di job ticket tramite più modelli Job Ticket
	Risposta ai job ticket
	Eliminazione dei job ticket
	Eliminazione di tutti i Job Ticket

	Controllo multisito
	Inizio della ricerca automatica del sito
	Arresto della ricerca automatica del sito
	Abilitazione della ricerca manuale del sito

	Configurazione dell'immissione di testo
	Attivazione o disattivazione di Prediz. parola
	Maiusc frase
	Visualizzazione delle parole personalizzate
	Modifica delle parole personalizzate
	Aggiunta di parole personalizzate
	Eliminazione di una parola personalizzata
	Eliminazione di tutte le parole personalizzate

	Comunicazione diretta
	Passaggio tra le modalità ripetitore e comunicazione diretta

	Funzione Monitor
	Monitoraggio dei canali
	Monitor permanente
	Attivazione o disattivazione del monitor permanente


	Controllo radio
	Invio di controlli radio
	Invio di controlli radio dalla lista Contatti

	Monitoraggio remoto
	Avvio di Monitor remoto
	Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti
	Avvio di Monitor remoto utilizzando la composizione manuale

	Liste di scansione
	Visualizzazione delle voci nella lista di scansione
	Visualizzazione delle voci nella lista di scansione utilizzando la ricerca per alias
	Aggiunta di nuove voci alla lista di scansione
	Eliminazione di voci dalla lista di scansione
	Impostazione della priorità per le voci nella lista di scansione

	Scansione
	Attivazione o disattivazione della scansione
	Risposta alle trasmissioni durante la scansione
	Eliminazione dei canali di disturbo
	Ripristino dei canali di disturbo

	Scansione selettiva
	Impostazioni dei contatti
	Aggiunta di nuovi contatti
	Impostazione del contatto predefinito
	Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili
	Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili

	Impostazioni degli indicatori di chiamata
	Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata
	Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private
	Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate selettive
	Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo
	Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo
	Assegnazione di suonerie
	Volume del tono per gli allarmi progressivi

	Funzioni del registro chiamate
	Visualizzazione delle chiamate recenti
	Visualizzazione dei dettagli della lista chiamata
	Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate
	Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate

	Funzionamento dell'avviso di chiamata
	Risposta agli avvisi di chiamata
	Effettuazione di avvisi di chiamata
	Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti

	Alias chiamante dinamico
	Modifica dell'alias del chiamante dopo l'accensione della radio
	Modifica dell'alias del chiamante dal menu principale
	Visualizzazione dell'elenco degli alias dei chiamanti
	Avvio di una chiamata privata dall'elenco degli alias dei chiamanti

	Modalità audio disattivato
	Attivazione della Modalità Muto
	Impostazione del Timer modalità Muto
	Uscita dalla Modalità Muto

	Funzionamento in emergenza
	Ricezione di allarmi di emergenza
	Risposta agli allarmi di emergenza
	Invio di allarmi di emergenza
	Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata
	Allarmi di emergenza con successiva trasmissione voce
	Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce
	Riavvio della modalità di emergenza

	Man-Down
	Attivazione e disattivazione della funzione Man Down

	Messaggi di testo
	Messaggi di testo
	Visualizzazione dei messaggi di testo
	Visualizzazione dei messaggi di testo con stato di telemetria
	Visualizzazione dei messaggi di testo salvati
	Risposta ai messaggi di testo
	Risposta ai messaggi di testo
	Inoltro di messaggi di testo
	Inoltro di messaggi di testo utilizzando la composizione manuale
	Modifica dei messaggi di testo
	Invio di messaggi di testo
	Modifica dei messaggi di testo salvati
	Rinvio di messaggi di testo
	Eliminazione di messaggi di testo dalla casella di posta
	Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta
	Eliminazione dei messaggi di testo salvati nella cartella Bozze

	Messaggi di testo inviati
	Visualizzazione dei messaggi di testo inviati
	Invio di messaggi di testo inviati
	Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

	Messaggi di testo predefiniti
	Invio di messaggi di testo predefiniti


	Codifica dei messaggi analogici
	Invio di messaggi con codifica MDC ai dispatcher
	Invio di messaggi con codifica a 5 toni ai contatti

	Aggiornamento dello stato analogico
	Invio di aggiornamenti di stato ai contatti predefiniti
	Visualizzazione dei dettagli dello stato a 5 toni
	Modifica dei dettagli dello stato a 5 toni

	Privacy
	Attivazione o disattivazione della privacy

	Inibizione risp.
	Attivazione o disattivazione di Inibizione risp.

	Sicurezza
	Disattivazione delle radio
	Disattivazione delle radio dalla lista Contatti
	Disattivazione delle radio utilizzando la composizione manuale
	Attivazione delle radio
	Attivazione delle radio dalla lista Contatti
	Attivazione delle radio utilizzando la composizione manuale

	Lone Worker
	Lista delle notifiche
	Accesso alla lista delle notifiche

	Sistema transponder per il rilevamento automatico della portata
	Programmazione Over-the-air
	Blocco con password
	Accesso alla radio tramite password
	Sblocco delle radio nello stato bloccato
	Modifica delle password

	Impostazione funzioni da pannello frontale
	Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale
	Modifica dei parametri della modalità FPP


	Servizi di pubblica utilità
	Opzioni di blocco della tastiera
	Attivazione dell'opzione Blocco tastiera
	Disattivazione dell'opzione Blocco tastiera

	Attivazione o disattivazione della funzionalità di trasferimento delle chiamate automatico.
	Identificazione del tipo di cavo
	Impostazione del menu Timer
	Impostazione della sintesi vocale
	Attivazione o disattivazione della funzione Soppressore AF
	Attivazione o disattivazione del sistema CNSS (Global Navigation Satellite System)
	Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale
	Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio
	Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni
	Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare
	Attivazione o disattivazione del tono di accensione
	Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo
	Cambio di modo del display
	Regolazione della luminosità del display
	Impostazione del timer di retroilluminazione del display
	Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica
	Livelli di squelch
	Impostazione dei livelli di squelch

	Attivazione o disattivazione degli indicatori LED
	Impostazione delle lingue
	Trasmissione attivata dalla voce (VOX, Voice Operating Transmission)
	Attivazione o disattivazione della funzione VOX

	Attivazione o disattivazione della scheda opzioni
	Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale
	Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono analogico
	Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale
	Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato
	Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente
	Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo
	Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono
	Ambiente audio
	Impostazione dell'ambiente audio

	Profili audio
	Impostazione dei profili audio

	Informazioni generali sulla radio
	Accesso alle informazioni sulla batteria
	Controllo dell'ID e dell'alias della radio
	Controllo della versione del firmware e del codeplug
	Controllo delle informazioni GNSS
	Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software
	Visualizzazione delle informazioni sul sito

	RSSI (Received Signal Strength Indicator)
	Visualizzazione dei valori RSSI



	Garanzia per batterie e caricabatteria
	Garanzia di fabbricazione
	Garanzia di capacità

	Garanzia limitata
	PRODOTTI DI COMUNICAZIONE MOTOROLA SOLUTIONS
	I. COPERTURA E DURATA DELLA GARANZIA:
	II. DISPOSIZIONI GENERALI
	III. DIRITTI LEGATI ALLE LEGGI STATALI:
	IV. RIPARAZIONE IN GARANZIA
	V. COSA NON COPRE LA PRESENTE GARANZIA
	VI. DISPOSIZIONI RELATIVE A BREVETTI E SOFTWARE
	VII. LEGISLAZIONE APPLICABILE


	polski
	Spis treści
	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Wersja oprogramowania
	Prawa autorskie
	Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego
	Konserwowanie radiotelefonu
	Introduction (Wprowadzenie)
	Informacje dotyczące ikon
	Tryby konwencjonalny analogowy i cyfrowy
	IP Site Connect
	Capacity Plus � Pojedyncza stacja
	Capacity Plus � Wiele stacji

	Wprowadzenie
	�adowanie akumulatora
	Montaż akumulatora
	Podłączanie anteny
	Instalacja zaczepu na pasek
	Nakładanie osłony złącza uniwersalnego
	Włączanie radiotelefonu
	Regulacja głośności

	Elementy sterujące radiotelefonu
	Używanie 4-kierunkowego przycisku nawigacji
	Korzystanie z klawiatury

	Capacity Max
	Przycisk Push-to-Talk
	Programowalne przyciski
	Konfigurowalne funkcje radiotelefonu
	Konfigurowalne ustawienia/narzędzia
	Dostęp do zaprogramowanych funkcji
	Wskaźniki statusu
	Ikony
	Dioda LED
	Dźwięki
	Sygnały dźwiękowe
	Sygnały wskaźnikowe


	Rejestracja
	Wybór strefy i kana�u
	Wybieranie stref
	Wybieranie stref przy pomocy Wyszukiwania aliasów
	Wybór rodzaju połączenia
	Wybieranie stacji
	Żądanie roamingu
	Blokada stacji w�./wy�.
	Ograniczenie stacji
	Trunking stacji

	Połączenia
	Połączenia grupowe
	Inicjowanie połączeń grupowych
	Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów
	Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Wyszukiwania aliasów
	Odbieranie połączeń grupowych

	Połączenie z rozgłaszaniem
	Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem
	Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem przy użyciu listy kontaktów
	Inicjowanie połączeń z rozgłaszaniem przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Odbieranie połączeń z rozgłaszaniem

	Połączenie prywatne
	Inicjowanie połączeń prywatnych
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy Wyszukiwania aliasów
	Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy ręcznego wybierania
	Odbieranie połączeń prywatnych
	Odbieranie połączeń prywatnych
	Odrzucanie połączeń prywatnych

	Połączenia ogólne
	Odbieranie połączeń ogólnych
	Inicjowanie połączeń ogólnych
	Inicjowanie połączeń ogólnych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączeń ogólnych przy pomocy Wyszukiwania aliasów

	Połączenia telefoniczne
	Wykonywanie połączeń telefonicznych
	Nawiązywanie połączeń przy pomocy przycisku programowalnego
	Wykonywanie połączeń telefonicznych przy pomocy Listy kontaktów
	Wykonywanie połączeń telefonicznych przy pomocy Wyszukiwania aliasu
	Wykonywanie połączeń telefonicznych przy pomocy wybierania ręcznego
	Wybieranie tonowe wieloczęstotliwościowe DTMF
	Inicjowanie wywołań DTMF

	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań ogólnych
	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań grupowych
	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań indywidualnych

	Inicjowanie przerwania do transmisji
	Pierwszeństwo połączeń
	G�osowe przerywanie
	Włączanie funkcji przerywania głosowego


	Funkcje zaawansowane
	Kolejka połączeń
	Połączenie priorytetowe
	Skanowanie grupy rozmównej
	Włączanie/wyłączanie skanowania grupy rozmówców

	Lista grup odbiorców
	Monitorowanie priorytetu
	Edytowanie priorytetu dla grupy rozmówców

	Przynależność do wielu grup rozmówców
	Dodawanie przynależności grupy rozmówców
	Usuwanie przynależności grupy rozmówców

	Odpowiedź
	Etykiety zadań
	Dostęp do folderu z kodami zadań
	Proces logowania i wylogowania z serwera zdalnego
	Tworzenie kodów zadań
	Wysyłanie kodów zadań za pomocą szablonu pojedynczych kodów zadań
	Wysyłanie kodów zadań za pomocą szablonu wielu kodów zadań
	Odpowiadanie na kody zadań
	Usuwanie zadań
	Usuwanie wszystkich biletów zadań

	Sterowanie wieloma stacjami
	Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji
	Blokada stacji w�./wy�.
	Uzyskiwanie dostępu do listy sąsiednich stacji

	Przypomnienie kana�u g�ównego
	Wyciszyć przypomnienie kanału głównego
	Ustawianie nowego kana�u g�ównego

	Zdalny nas�uch
	Inicjowanie monitora zdalnego
	Inicjowanie nas�uchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów
	Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego

	Ustawienia kontaktów
	Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych
	Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi
	Dodawanie nowych kontaktów

	Ustawienia wskaźnika połączenia
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wywołań indywidualnych
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania
	Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym
	Przypisywanie stylów dzwonka
	Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

	Funkcje rejestru połączeń
	Przeglądanie ostatnich połączeń
	Zapisywanie aliasu lub ID z Listy połączeń
	Usuwanie połączenia z Listy połączeń
	Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń

	Alert połączenia
	Inicjowanie alertów połączenia
	Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów
	Reagowanie na alerty połączenia

	Dynamiczny alias rozmówcy
	Edytowanie aliasu rozmówcy po włączeniu radiotelefonu
	Edytowanie aliasu rozmówcy w menu g�ównym
	Przeglądanie listy aliasów rozmówców
	Inicjowanie połączenia indywidualnego z listy aliasów rozmówców

	Tryb wyciszony
	Włączanie trybu wyciszenia
	Ustawianie timera trybu wyciszenia
	Wyjście z Trybu wyciszenia

	Tryb awaryjny
	Wysy�anie informacji alarmowych
	Wysy�anie informacji alarmowych z wywo�aniem
	Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego
	Odbieranie informacji alarmowych
	Reagowanie na informacje alarmowe
	Reagowanie na informacje alarmowe z wywo�aniem
	Wyjście z trybu awaryjnego

	Wiadomość o statusie
	Wysyłanie wiadomości o statusie
	Wysyłanie nowej wiadomości o statusie za pomocą przycisku programowalnego
	Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy Listy kontaktów
	Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy wybierania ręcznego
	Wyświetlanie wiadomości o statusie
	Odpowiadanie na wiadomości o statusie
	Usuwanie wiadomości o statusie
	Usuwanie wszystkich wiadomości o statusie

	Wiadomości tekstowe
	Wiadomości tekstowe
	Wyświetlanie wiadomości tekstowych
	Przeglądanie wiadomości tekstowych z raportem telemetrii
	Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych
	Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
	Odpowiadanie na wiadomości tekstowe przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych
	Przekazywanie wiadomości tekstowych
	Przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą wybierania ręcznego
	Edytowanie wiadomości tekstowych
	Wysyłanie wiadomości tekstowych
	Edycja zapisanych wiadomości tekstowych
	Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych
	Usuwanie wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej
	Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej
	Usuwanie zapisanych wiadomości tekstowych z folderu Kopie zapasowe

	Wysłane wiadomości tekstowe
	Przeglądanie wysłanych wiadomości tekstowych
	Wysyłanie wysłanych wiadomości tekstowych
	Usuwanie wysłanych wiadomości z folderu Wysłane

	Krótkie wiadomości tekstowe
	Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych


	Konfiguracja wprowadzania tekstu
	Uzupe�nianie s�ów
	Zdanie � wielka litera
	Przeglądanie słów własnych
	Edycja s�ów w�asnych
	Dodawanie s�ów w�asnych
	Usuwanie s�owa w�asnego
	Usuwanie wszystkich s�ów w�asnych

	Prywatne
	Włączanie/wyłączanie prywatności

	Zawieszenie odpowiedzi
	Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi

	Zatrzymywanie/Ponawianie
	Zatrzymanie radiotelefonu
	Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów
	Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego
	Ponowne włączanie radiotelefonu
	Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów
	Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego

	Stałe wyłączenie radiotelefonu
	Praca w pojedynkę
	Blokada has�em
	Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
	Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania
	Zmiana hase�

	Lista powiadomień
	Dostęp do Listy powiadomień

	Programowanie drogą radiową
	Wskaźnik siły odbieranego sygnału
	Przeglądanie wartości RSSI

	Programowanie przedniego panelu
	Wejście w tryb programowania przedniego panelu
	Edycja parametrów trybu FPP

	Dynamiczne przydzielanie numeru grupy (DGNA)
	Inicjowanie połączeń DGNA
	Połączenia bez DGNA
	Otrzymywanie i odbieranie połączeń DGNA


	Narzędzia
	Opcje blokady klawiatury
	Opcja włączania blokady klawiatury
	Opcja wyłączania blokady klawiatury

	Włączanie i wyłączanie funkcji tłumienia sprzężenia akustycznego
	Identyfikacja typu kabla
	Ustawienia menu ogr.
	Syntezator mowy Text-to-Speech
	Ustawianie funkcji Text-to-Speech

	Włączanie lub wyłączanie systemu globalnej nawigacji satelitarnej
	Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego
	Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu
	Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów
	Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę
	Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania
	Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej
	Poziomy mocy
	Ustawianie poziomów mocy

	Zmiana trybów wyświetlania
	Regulacja jasności wyświetlacza
	Ustawianie timera podświetlenia wyświetlacza
	Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia
	Włączanie/wyłączanie wskaźników LED
	Ustawienia języków
	Włączanie lub wyłączanie płytki opcji
	Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych
	Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC
	Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym
	Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego
	Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”
	Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu
	Ustawianie otoczenia audio
	Ustawianie profili dźwięku
	Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu
	Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora
	Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu
	Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug
	Sprawdzanie informacji GNSS
	Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania
	Wyświetlanie informacji o stacji



	Inne systemy
	Przycisk Push-to-Talk
	Programowalne przyciski
	Konfigurowalne funkcje radiotelefonu
	Konfigurowalne ustawienia/narzędzia
	Dostęp do zaprogramowanych funkcji
	Wskaźniki statusu
	Ikony
	Wskaźniki LED
	Dźwięki
	Sygnały wskaźnikowe
	Sygnały dźwiękowe


	Wybór strefy i kana�u
	Wybieranie stref
	Wybieranie stref przy pomocy Wyszukiwania aliasów
	Wybieranie kana�ów

	Połączenia
	Połączenia grupowe
	Odbieranie połączeń grupowych
	Inicjowanie połączeń grupowych
	Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów
	Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączenia grupowego przy użyciu pokrętła wyboru kanałów

	Połączenia prywatne
	Odbieranie połączeń prywatnych
	Inicjowanie połączeń prywatnych
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy Listy kontaktów
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy programowalnego przycisku ręcznego wybierania

	Połączenia ogólne
	Odbieranie połączeń ogólnych
	Inicjowanie połączeń ogólnych
	Inicjowanie połączeń ogólnych przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego

	Połączenia selektywne
	Odbieranie połączeń selektywnych
	Inicjowanie połączeń selektywnych
	Inicjowanie połączenia selektywnego przy użyciu pokrętła wyboru kanałów

	Połączenia telefoniczne
	Wybieranie tonowe wieloczęstotliwościowe DTMF
	Inicjowanie wywołań DTMF

	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań indywidualnych
	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań grupowych
	Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań ogólnych
	Wykonywanie połączeń telefonicznych
	Wykonywanie połączeń telefonicznych przy pomocy Listy kontaktów
	Nawiązywanie połączeń telefonicznych przy pomocy przycisku programowalnego
	Wykonywanie połączeń telefonicznych przy pomocy wybierania ręcznego

	Inicjowanie przerwania do transmisji
	Połączenia głosowe z rozgłaszaniem
	Nawiązywanie połączeń głosowych z rozgłaszaniem
	Inicjowanie połączeń głosowych z rozgłaszaniem przy pomocy programowalnego przycisku numerycznego
	Inicjowanie połączeń głosowych z rozgłaszaniem przy pomocy wyszukiwania aliasów
	Odbieranie połączeń głosowych z rozgłaszaniem

	Połączenia niezaadresowane
	Inicjowanie połączeń niezaadresowanych
	Odbieranie połączeń niezaadresowanych

	Tryb OVCM (kana� otwarty)
	Inicjowanie połączeń OVCM
	Odbieranie połączeń OVCM


	Funkcje zaawansowane
	Etykiety zadań
	Dostęp do folderu z kodami zadań
	Proces logowania i wylogowania z serwera zdalnego
	Tworzenie kodów zadań
	Wysyłanie kodów zadań za pomocą szablonu pojedynczych kodów zadań
	Wysyłanie kodów zadań za pomocą szablonu wielu kodów zadań
	Odpowiadanie na kody zadań
	Usuwanie zadań
	Usuwanie wszystkich biletów zadań

	Sterowanie wieloma stacjami
	Włączanie automatycznego szukania stacji
	Wyłączanie automatycznego wyszukiwania stacji
	Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji

	Konfiguracja wprowadzania tekstu
	Włączanie i wyłączanie przewidywania słów
	Zdanie � wielka litera
	Przeglądanie słów własnych
	Edycja s�ów w�asnych
	Dodawanie s�ów w�asnych
	Usuwanie s�owa w�asnego
	Usuwanie wszystkich s�ów w�asnych

	Talkaround
	Przełączanie między trybem Talkaround i przemiennika

	Funkcja nas�uchu
	Nas�uch kana�ów
	Sta�y nas�uch
	Włączanie i wyłączanie stałego nasłuchu


	Kontrola radiotelefonu
	Wysy�anie sygna�u kontroli radiotelefonu
	Wysy�anie sygna�u kontroli radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów

	Zdalny nas�uch
	Inicjowanie monitora zdalnego
	Inicjowanie nas�uchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów
	Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego

	Listy skanowania
	Przeglądanie wpisów na liście skanowania
	Przeglądanie wpisów na liście skanowania przy pomocy wyszukiwania aliasów
	Dodawanie nowych wpisów do listy skanowania
	Usuwanie wpisów z listy skanowania
	Ustawianie priorytetu wpisów na liście skanowania

	Skanowanie
	Włączanie/wyłączanie skanowania
	Odbieranie transmisji podczas skanowania
	Eliminacja kanałów niepożądanych
	Przywracanie kanałów niepożądanych

	Skanowanie głosujące
	Ustawienia kontaktów
	Dodawanie nowych kontaktów
	Ustawianie domyślnego kontaktu
	Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych
	Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi

	Ustawienia wskaźnika połączenia
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wywołań indywidualnych
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wywołań selektywnych
	Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych
	Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym
	Przypisywanie stylów dzwonka
	Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

	Funkcje rejestru połączeń
	Przeglądanie ostatnich połączeń
	Przeglądanie szczegółów listy połączeń
	Zapisywanie aliasu lub ID z Listy połączeń
	Usuwanie połączenia z Listy połączeń

	Alert połączenia
	Reagowanie na alerty połączenia
	Inicjowanie alertów połączenia
	Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów

	Dynamiczny alias rozmówcy
	Edytowanie aliasu rozmówcy po włączeniu radiotelefonu
	Edytowanie aliasu rozmówcy w menu g�ównym
	Przeglądanie listy aliasów rozmówców
	Inicjowanie połączenia indywidualnego z listy aliasów rozmówców

	Tryb wyciszony
	Włączanie trybu wyciszenia
	Ustawianie timera trybu wyciszenia
	Wyjście z Trybu wyciszenia

	Tryb alarmowy
	Odbieranie informacji alarmowych
	Reagowanie na informacje alarmowe
	Wysy�anie informacji alarmowych
	Wysy�anie informacji alarmowych z wywo�aniem
	Sygnały alarmowe z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu
	Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego
	Ponowne inicjowanie trybu alarmowego

	Brak ruchu
	Włączenie lub wyłączenie funkcji Brak ruchu

	Wiadomości tekstowe
	Wiadomości tekstowe
	Wyświetlanie wiadomości tekstowych
	Przeglądanie wiadomości tekstowych z raportem telemetrii
	Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych
	Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
	Odpowiadanie na wiadomości tekstowe
	Przekazywanie wiadomości tekstowych
	Przekazywanie wiadomości tekstowych za pomocą wybierania ręcznego
	Edytowanie wiadomości tekstowych
	Wysyłanie wiadomości tekstowych
	Edycja zapisanych wiadomości tekstowych
	Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych
	Usuwanie wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej
	Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej
	Usuwanie zapisanych wiadomości tekstowych z folderu Kopie zapasowe

	Wysłane wiadomości tekstowe
	Przeglądanie wysłanych wiadomości tekstowych
	Wysyłanie wysłanych wiadomości tekstowych
	Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane

	Krótkie wiadomości tekstowe
	Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych


	Kod analogowy wiadomości
	Wysyłanie wiadomości kodowanych MDC do dyspozytorów
	Wysyłanie wiadomości kodowanych 5-tonowo do kontaktów

	Analogowa aktualizacja stanu
	Wysy�anie aktualizacji stanu do zaprogramowanego kontaktu
	Wyświetlanie szczegółowych informacji o 5-tonowym stanie
	Edytowanie szczegó�owych informacji o5-tonowym stanie

	Prywatne
	Włączanie/wyłączanie prywatności

	Zawieszenie odpowiedzi
	Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi

	Zabezpieczenia
	Blokowanie radiotelefonów
	Blokowanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów
	Blokowanie radiotelefonów przy pomocy wybierania ręcznego
	Odblokowywanie radiotelefonów
	Odblokowywanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów
	Odblokowywane radiotelefonów przy pomocy wybierania ręcznego

	Praca w pojedynkę
	Lista powiadomień
	Dostęp do Listy powiadomień

	System ARTS (Auto-Range Transponder System)
	Programowanie drogą radiową
	Blokada has�em
	Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła
	Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania
	Zmiana hase�

	Programowanie przedniego panelu
	Wejście w tryb programowania przedniego panelu
	Edycja parametrów trybu FPP


	Narzędzia
	Opcje blokady klawiatury
	Opcja włączania blokady klawiatury
	Opcja wyłączania blokady klawiatury

	Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego przekierowywania połączeń
	Identyfikacja typu kabla
	Ustawienia menu ogr.
	Ustawianie funkcji Text-to-Speech
	Włączanie i wyłączanie funkcji tłumienia sprzężenia akustycznego
	Włączanie lub wyłączanie systemu globalnej nawigacji satelitarnej
	Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego
	Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu
	Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów
	Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę
	Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania
	Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej
	Zmiana trybów wyświetlania
	Regulacja jasności wyświetlacza
	Ustawianie timera podświetlenia wyświetlacza
	Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia
	Poziomy blokady szumów
	Konfigurowanie poziomów blokady szumów

	Włączanie/wyłączanie wskaźników LED
	Ustawienia języków
	Nadawanie uruchamiane g�osem
	Włączanie lub wyłączanie funkcji nadawania uruchamianego głosem

	Włączanie lub wyłączanie płytki opcji
	Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych
	Włączanie lub wyłączanie szyfrowania mikrofonu analogowego AGC
	Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC
	Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym
	Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego
	Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”
	Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu
	Otoczenie audio
	Ustawianie otoczenia audio

	Profile dźwięku
	Ustawianie profili dźwięku

	Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu
	Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora
	Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu
	Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug
	Sprawdzanie informacji GNSS
	Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania
	Wyświetlanie informacji o stacji

	Wskaźnik siły odbieranego sygnału
	Przeglądanie wartości RSSI



	Gwarancja na akumulatory i �adowarki
	Gwarancja jakości wykonania
	Gwarancja pojemności

	Ograniczona gwarancja
	PRODUKTY TELEKOMUNIKACYJNE FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS
	I. Co obejmuje gwarancja i przez jaki okres?
	II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
	III. PRZEPISY PAŃSTWOWE
	IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY GWARANCYJNEJ
	V. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA
	VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
	VII. PRAWO WŁAŚCIWE


	Русский
	Содержание
	Важная информация по безопасности
	Версия ПО
	Авторские права
	Авторские права на компьютерное программное обеспечение
	Обслуживание радиостанции
	Введение
	Сведения о значках
	Конвенциональные аналоговый и цифровой режимы
	IP Site Connect
	Capacity Plus – односайтовая
	Многосайтовая конфигурация Capacity Plus

	Начало работы
	Зарядка аккумулятора
	Установка аккумулятора
	Установка антенны
	Установка поясного зажима
	Установка крышки универсального разъема
	Включение радиостанции
	Регулировка громкости

	Элементы управления радиостанции
	Использование 4–позиционной навигационной кнопки
	Использование клавиатуры

	Capacity Max
	Кнопка РТТ (Push-To-Talk)
	Программируемые кнопки
	Назначаемые функции радиостанции
	Назначаемые настройки и дополнительные функции
	Доступ к запрограммированным функциям
	Индикаторы состояния
	Значки
	Светодиодный индикатор
	Тональные сигналы
	Звуковые сигналы
	Индикаторные тональные сигналы


	Регистрация
	Выбор зон и каналов
	Выбор зон
	Выбор зоны с помощью поиска псевдонима
	Выбор типа вызова
	Выбор сайта
	Запрос на роуминг
	Вкл./выкл. фиксации сайта
	Ограничение сайта
	Транкинг сайта

	Вызовы
	Групповые вызовы
	Выполнение групповых вызовов
	Выполнение группового вызова с помощью списка контактов
	Выполнение группового вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение группового вызова с помощью поиска псевдонима
	Ответ на групповой вызов

	Широковещательный вызов
	Выполнение широковещательных вызовов
	Выполнение широковещательного вызова с помощью списка контактов
	Выполнение широковещательного вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Прием широковещательных вызовов

	Индивидуальный вызов
	Выполнение индивидуального вызова
	Выполнение частного вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение частного вызова с помощью поиска псевдонима
	Выполнение частного вызова с помощью кнопки вызова одним нажатием
	Выполнение частного вызова с помощью ручного набора
	Прием частных вызовов
	Принятие частных вызовов
	Отклонение частных вызовов

	Общие вызовы
	Прием общего вызова
	Выполнение общего вызова
	Выполнение общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение общего вызова с помощью поиска псевдонима

	Телефонные вызовы
	Выполнение телефонного вызова
	Выполнение телефонного вызова с помощью программируемой кнопки
	Выполнение телефонного вызова с помощью списка контактов
	Выполнение телефонного вызова с помощью поиска псевдонима
	Выполнение телефонного вызова с помощью ручного набора
	Двухтональный многочастотный сигнал
	Инициирование вызовов DTMF

	Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова
	Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова
	Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова

	Инициирование прерывания передачи
	Приоритетное прерывание вызова
	Прерывание голосовой передачи
	Включение прерывания голосовой передачи


	Дополнительные функции
	Постановка вызова в очередь
	Приоритетный вызов
	Сканирование разговорных групп
	Включение и выключение функции сканирования разговорной группы

	Список групп приема
	Мониторинг приоритетов
	Изменение приоритета разговорной группы

	Регистрация с несколькими разговорными группами
	Добавление присоединения разговорной группы
	Удаление регистрации с разговорной группой

	Текущий канал
	Задания
	Доступ к папке задания
	Вход на удаленный сервер или выход из него
	Создание заданий
	Отправка заданий с использованием одного шаблона задания
	Отправка заданий с использованием более одного шаблона задания
	Ответ на задание
	Удаление заданий
	Удаление всех заданий

	Многосайтовые элементы управления
	Включение ручного поиска сайтов
	Вкл./выкл. фиксации сайта
	Доступ к списку соседних сайтов

	Напоминание домашнего канала
	Отключение звука напоминания домашнего канала
	Установка новых домашних каналов

	Удаленный мониторинг
	Инициация удаленного мониторинга
	Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов
	Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора

	Настройки контактов
	Назначение пунктов программируемым цифровым клавишам
	Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише
	Добавление нового контакта

	Настройки сигналов вызова
	Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов
	Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений
	Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове
	Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений
	Назначение типа звонка
	Оповещение с нарастающей громкостью

	Функции журнала вызовов
	Просмотр недавних вызовов
	Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов
	Удаление вызовов из списка вызовов
	Просмотр информации в списке вызовов

	Оповещение о вызове
	Выполнение оповещения о вызове
	Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов
	Ответ на оповещение о вызове

	Динамический псевдоним вызывающего абонента
	Редактирование псевдонима вызывающего абонента после включения радиостанции
	Редактирование псевдонима вызывающего абонента из главного меню
	Просмотр списка псевдонимов вызывающих абонентов
	Инициирование частного вызова из списка псевдонимов вызывающих абонентов

	Беззвучный режим
	Включение режима без звука
	Настройка таймера режима без звука
	Выход из режима без звука

	Работа в экстренном режиме
	Отправка экстренного сигнала оповещения
	Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом
	Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей
	Прием экстренного сигнала оповещения
	Ответ на экстренный сигнал оповещения
	Ответ на экстренный сигнал оповещения с вызовом
	Выход из экстренного режима

	Сообщение состояния
	Отправка статусного сообщения
	Отправка сообщений состояния с помощью программируемой кнопки
	Отправка сообщения состояния с помощью списка контактов
	Отправка сообщений состояния с помощью ручного набора
	Просмотр сообщений состояния
	Ответ на сообщения состояния
	Удаление сообщения состояния
	Удаление всех сообщений состояния

	Обмен текстовыми сообщениями
	Текстовые сообщения
	Просмотр текстовых сообщений
	Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений
	Просмотр сохраненных текстовых сообщений
	Ответ на текстовое сообщение
	Ответ на текстовое сообщение с помощью шаблона
	Пересылка текстового сообщения
	Пересылка текстового сообщения с помощью ручного набора
	Редактирование текстовых сообщений
	Отправка текстовых сообщений
	Редактирование сохраненных текстовых сообщений
	Повторная отправка текстового сообщения
	Удаление текстового сообщения из папки "Полученные"
	Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные"
	Удаление сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики"

	Отправка текстовых сообщений
	Просмотр отправленных текстовых сообщений
	Повторная отправка отправленных текстовых сообщений
	Удаление отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные"

	Шаблоны текстовых сообщений
	Отправка шаблона текстового сообщения


	Настройка ввода текста
	Прогнозирование слова
	Предложение с заглавной буквы
	Просмотр пользовательского списка слов
	Редактирование пользовательских слов
	Добавление пользовательских слов
	Удаление пользовательских слов
	Удаление всех пользовательских слов

	Конфиденциальность
	Включение и выключение функции конфиденциальности

	Запрет ответа
	Включение/отключение запрета ответа

	Временная блокировка/возобновление работы
	Временная блокировка радиостанции
	Временная блокировка радиостанции с помощью списка контактов
	Временная блокировка радиостанции с помощью ручного набора
	Возобновление работы радиостанции
	Возобновление работы радиостанции с помощью списка контактов
	Возобновление работы радиостанции с помощью ручного набора

	Прекращение работы радиостанции
	Контроль пользователя, работающего в одиночку
	Блокировка с паролем
	Доступ к радиостанции с использованием пароля
	Разблокировка заблокированной радиостанции
	Изменение паролей

	Список уведомлений
	Доступ к списку уведомлений

	Беспроводное программирование
	Индикатор уровня принимаемого сигнала
	Просмотр значений RSSI

	Программирование с передней панели
	Вход в режим программирования с передней панели
	Редактирование параметров режима FPP

	Динамическое переформирование разговорных групп (DGNA)
	Выполнение вызовов DGNA
	Выполнение вызовов, не относящихся к DGNA
	Прием и ответ на вызовы DGNA


	Вспомогательные функции
	Параметры блокировки клавиатуры
	Включение функции блокировки клавиатуры
	Отключение функции блокировки клавиатуры

	Включение и выключение подавления акустической обратной связи
	Определение типа кабеля
	Установка таймера меню
	Синтез речи
	Настройка функции синтеза речи

	Включение и выключение глобальной навигационной спутниковой системы
	Включение и выключение экрана приветствия
	Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции
	Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений
	Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора
	Включение и выключение тонального сигнала включения питания
	Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения
	Уровни мощности
	Настройка уровней мощности

	Смена режимов дисплея
	Регулировка яркости дисплея
	Настройка таймера подсветки дисплея
	Включение и выключение автоматической подсветки
	Включение и выключение функции светодиодного индикатора
	Настройка языка
	Включение и выключение функциональной платы
	Включение и выключение голосового объявления
	Включение и выключение АРУ цифрового микрофона
	Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара
	Включение и выключение функции интеллектуального аудио
	Включение и выключение функции улучшения звучания речи
	Включение и выключение функции управления искажением микрофона
	Настройка уровня шума
	Настройка аудиопрофилей
	Общая информация о радиостанции
	Просмотр информации об аккумуляторе
	Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции
	Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага
	Проверка информации GNSS
	Просмотр информации об обновлении программного обеспечения
	Отображение информации о сайте



	Другие системы
	Кнопка РТТ (Push-To-Talk)
	Программируемые кнопки
	Назначаемые функции радиостанции
	Назначаемые настройки и дополнительные функции
	Доступ к запрограммированным функциям
	Индикаторы состояния
	Значки
	Светодиодные индикаторы
	Тональные сигналы
	Индикаторные тональные сигналы
	Звуковые сигналы


	Выбор зон и каналов
	Выбор зон
	Выбор зоны с помощью поиска псевдонима
	Выбор канала

	Вызовы
	Групповые вызовы
	Ответ на групповой вызов
	Выполнение групповых вызовов
	Выполнение группового вызова с помощью списка контактов
	Выполнение группового вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение группового вызова с помощью ручки выбора каналов

	Частные вызовы
	Ответ на частный вызов
	Выполнение индивидуального вызова
	Выполнение частного вызова с помощью списка контактов
	Выполнение частного вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение частного вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора

	Общие вызовы
	Прием общего вызова
	Выполнение общего вызова
	Выполнение общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши

	Выборочные вызовы
	Ответ на выборочный вызов
	Выполнение выборочного вызова
	Выполнение выборочного вызова с помощью ручки выбора каналов

	Телефонные вызовы
	Двухтональный многочастотный сигнал
	Инициирование вызовов DTMF

	Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова
	Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова
	Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова
	Выполнение телефонного вызова
	Выполнение телефонного вызова с помощью списка контактов
	Выполнение телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона
	Выполнение телефонного вызова с помощью ручного набора

	Инициирование прерывания передачи
	Широковещательные голосовые вызовы
	Выполнение широковещательных голосовых вызовов
	Выполнение широковещательного голосового вызова с помощью программируемой цифровой клавиши
	Выполнение широковещательного голосового вызова с помощью поиска псевдонима
	Прием широковещательных голосовых вызовов

	Неадресованный вызов
	Выполнение неадресованного вызова
	Ответ на неадресованные вызовы

	Режим открытого голосового канала (OVCM)
	Выполнение вызовов OVCM
	Ответ на вызовы OVCM


	Дополнительные функции
	Задания
	Доступ к папке задания
	Вход на удаленный сервер или выход из него
	Создание заданий
	Отправка заданий с использованием одного шаблона задания
	Отправка заданий с использованием более одного шаблона задания
	Ответ на задание
	Удаление заданий
	Удаление всех заданий

	Многосайтовое управление
	Включение автоматического поиска сайтов
	Выключение автоматического поиска сайтов
	Включение ручного поиска сайтов

	Настройка ввода текста
	Включение или выключение функции прогнозирования
	Предложение с заглавной буквы
	Просмотр пользовательского списка слов
	Редактирование пользовательских слов
	Добавление пользовательских слов
	Удаление пользовательских слов
	Удаление всех пользовательских слов

	Прямая связь
	Переключение между режимом ретранслятора и режимом прямой связи

	Функция мониторинга
	Мониторинг каналов
	Постоянный мониторинг
	Включение и выключение функции постоянного мониторинга


	Проверка радиостанции
	Отправка сигнала проверки радиостанции
	Отправка сигнала проверки радиостанции с помощью списка контактов

	Удаленный мониторинг
	Инициация удаленного мониторинга
	Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов
	Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора

	Списки сканирования
	Просмотр пунктов списка сканирования
	Просмотр пунктов списка сканирования с помощью поиска псевдонима
	Добавление нового пункта в список сканирования
	Удаление пункта из списка сканирования
	Установка приоритетности пунктов списка сканирования

	Сканирование
	Включение и выключение функции сканирования
	Ответ на передачу во время сканирования
	Удаление мешающих каналов
	Восстановление мешающих каналов

	Выборочное сканирование
	Настройки контактов
	Добавление нового контакта
	Настройка контакта по умолчанию
	Назначение пункта программируемой цифровой клавише
	Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише

	Настройки сигналов вызова
	Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове
	Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов
	Активация и деактивация сигналов вызова для выборочных вызовов
	Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений
	Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений
	Назначение типа звонка
	Оповещение с нарастающей громкостью

	Функции журнала вызовов
	Просмотр недавних вызовов
	Просмотр деталей списка вызовов
	Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов
	Удаление вызовов из списка вызовов

	Функция оповещения о вызове
	Ответ на оповещение о вызове
	Выполнение оповещения о вызове
	Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов

	Динамический псевдоним вызывающего абонента
	Редактирование псевдонима вызывающего абонента после включения радиостанции
	Редактирование псевдонима вызывающего абонента из главного меню
	Просмотр списка псевдонимов вызывающих абонентов
	Инициирование частного вызова из списка псевдонимов вызывающих абонентов

	Беззвучный режим
	Включение режима без звука
	Настройка таймера режима без звука
	Выход из режима без звука

	Экстренный режим
	Прием экстренного сигнала оповещения
	Ответ на экстренный сигнал оповещения
	Отправка экстренного сигнала оповещения
	Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом
	Экстренные сигналы оповещения с последующей голосовой передачей
	Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей
	Возврат в экстренный режим

	Экстренное оповещение о внезапной потере работоспособности
	Включение и выключение функции "Упавший человек"

	Обмен текстовыми сообщениями
	Текстовые сообщения
	Просмотр текстовых сообщений
	Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений
	Просмотр сохраненных текстовых сообщений
	Ответ на текстовое сообщение
	Ответ на текстовое сообщение
	Пересылка текстового сообщения
	Пересылка текстового сообщения с помощью ручного набора
	Редактирование текстовых сообщений
	Отправка текстовых сообщений
	Редактирование сохраненных текстовых сообщений
	Повторная отправка текстового сообщения
	Удаление текстового сообщения из папки "Полученные"
	Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные"
	Удаление сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики"

	Отправка текстовых сообщений
	Просмотр отправленных текстовых сообщений
	Повторная отправка отправленных текстовых сообщений
	Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные"

	Шаблоны текстовых сообщений
	Отправка шаблона текстового сообщения


	Кодирование аналогового сообщения
	Отправка кодированного сообщения MDC диспетчеру
	Отправка 5-тонового кодированного сообщения контакту

	Аналоговое сообщение о статусе
	Отправка сообщения о статусе заданному контакту
	Просмотр информации о 5-тоновом статусе
	Редактирование информации о 5-тоновом статусе

	Конфиденциальность
	Включение и выключение функции конфиденциальности

	Запрет ответа
	Включение/отключение запрета ответа

	Безопасность
	Деактивация радиостанции
	Деактивация радиостанции с помощью списка контактов
	Деактивация радиостанции с помощью ручного набора
	Активация радиостанции
	Активация радиостанции с помощью списка контактов
	Активация радиостанции с помощью ручного набора

	Функция "Одинокий работник"
	Список уведомлений
	Доступ к списку уведомлений

	Система автоматического оповещения
	Беспроводное программирование
	Блокировка с паролем
	Доступ к радиостанции с использованием пароля
	Разблокировка заблокированной радиостанции
	Изменение паролей

	Программирование с передней панели
	Вход в режим программирования с передней панели
	Редактирование параметров режима FPP


	Вспомогательные функции
	Параметры блокировки клавиатуры
	Включение функции блокировки клавиатуры
	Отключение функции блокировки клавиатуры

	Включение и выключение автоматической переадресации вызовов
	Определение типа кабеля
	Установка таймера меню
	Настройка функции синтеза речи
	Включение и выключение подавления акустической обратной связи
	Включение и выключение глобальной навигационной спутниковой системы
	Включение и выключение экрана приветствия
	Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции
	Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений
	Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора
	Включение и выключение тонального сигнала включения питания
	Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения
	Смена режимов дисплея
	Регулировка яркости дисплея
	Настройка таймера подсветки дисплея
	Включение и выключение автоматической подсветки
	Уровни шумоподавления
	Настройка уровней шумоподавления

	Включение и выключение функции светодиодного индикатора
	Настройка языка
	Передача с голосовым управлением
	Включение и выключение передачи с голосовым управлением

	Включение и выключение функциональной платы
	Включение и выключение голосового объявления
	Включение и выключение АРУ аналогового микрофона
	Включение и выключение АРУ цифрового микрофона
	Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара
	Включение и выключение функции интеллектуального аудио
	Включение и выключение функции улучшения звучания речи
	Включение и выключение функции управления искажением микрофона
	Уровень шума
	Настройка уровня шума

	Аудиопрофили
	Настройка аудиопрофилей

	Общая информация о радиостанции
	Просмотр информации об аккумуляторе
	Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции
	Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага
	Проверка информации GNSS
	Просмотр информации об обновлении программного обеспечения
	Отображение информации о сайте

	Индикатор уровня принимаемого сигнала
	Просмотр значений RSSI



	Гарантия на аккумуляторы и зарядные устройства
	Гарантия качества изготовления
	Гарантия емкости

	Ограниченная гарантия
	КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOTOROLA SOLUTIONS
	I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
	II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	III. ПРАВА СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ
	IV. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	V. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ
	VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	VII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


	Türkçe
	İçindekiler
	Önemli Güvenlik Bilgileri
	Yaz�l�m Sürümü
	Telif Haklar�
	Bilgisayar Yaz�l�m� Telif Haklar�
	Telsiz Bak�m�
	Giriş
	Simge Bilgileri
	Standart Analog ve Dijital Modlar
	IP Site Connect
	Capacity Plus - Tek Saha
	Capacity Plus - Çoklu Saha

	Başlarken
	Bataryayı Şarj Etme
	Pili Takma
	Anteni Takma
	Kemer Kancas�n� Takma
	Evrensel Konektör Kapağını Takma
	Telsizi Açma
	Sesi Ayarlama

	Telsiz Kontrolleri
	4 Yönlü Gezinme Düğmesini Kullanma
	Tuş Takımını Kullanma

	Capacity Max
	Bas Konuş Düğmesi
	Programlanabilir Düğmeler
	Atanabilir Telsiz İşlevleri
	Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri
	Programlanmış İşlevlere Erişim
	Durum Göstergeleri
	Simgeler
	LED Göstergesi
	Tonlar
	Ses Tonlar�
	Gösterge Tonlar�


	Kay�t
	Bölge ve Kanal Seçimleri
	Bölgeleri Seçme
	Ad Aramas�n� Kullanarak Bölgeleri Seçme
	Çağrı Tipi Seçme
	Saha Seçme
	Gezinme İsteği
	Saha Kilidi Aç�k/Kapal�
	Saha K�s�tlama
	Saha Birleştirme

	Çağrılar
	Grup Çağrıları
	Grup Çağrıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Grup Çağrıları Yapma
	Ad Aramasını Kullanarak Grup Çağrıları Yapma
	Grup Çağrılarını Yanıtlama

	Yayın Çağrısı
	Yayın Çağrıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Yayın Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Yayın Çağrıları Yapma
	Yayın Çağrıları Alma

	Özel Çağrı
	Özel Çağrılar Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Özel Çağrılar Yapma
	Ad Aramasını Kullanarak Özel Çağrılar Yapma
	Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Özel Çağrılar Yapma
	Özel Çağrıları Alma
	Özel Çağrıları Kabul Etme
	Özel Çağrıları Reddetme

	Herkese Çağrılar
	Herkese Çağrıları Alma
	Herkese Çağrılar Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Herkese Çağrılar Yapma
	Ad Aramasını Kullanarak Herkese Çağrılar Yapma

	Telefon Çağrıları
	Telefon Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Düğmeyle Telefon Çağrıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Telefon Çağrıları Yapma
	Ad Aramasını Kullanarak Telefon Çağrıları Yapma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telefon Çağrıları Yapma
	Çift Tonlu Çoklu Frekans
	DTMF Çağrıları Başlatma

	Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama
	Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama
	Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama

	İletim Kesintisi İşlemini Başlatma
	Çağrı Önceliği
	Ses Kesme
	Ses Kesme Özelliğini Etkinleştirme


	Gelişmiş Özellikler
	Çağrı Kuyruğu
	Öncelikli Çağrı
	Konuşma Grubu Tarama
	Konuşma Grubu Taramayı Açma veya Kapatma

	Al�m Grubu Listesi
	Öncelikli İzleme
	Konuşma Grubu için Öncelik Düzenleme

	Konuşma Grubu Bağlantısı
	Konuşma Grubu Bağlantısı Ekleme
	Konuşma Grubu Bağlantısını Kaldırma

	Cevap
	İş Kartları
	İş Kartı Klasörüne Erişme
	Uzak Sunucuda Oturumu Açma veya Kapatma
	İş Kartları Oluşturma
	Bir İş Kartı Şablonu Kullanarak İş Kartları Gönderme
	Birden Fazla İş Kartı Şablonu Kullanarak İş Kartları Gönderme
	İş Kartlarına Yanıt Verme
	İş Kartlarını Silme
	Tüm İş Kartlarını Silme

	Çoklu Saha Kontrolleri
	Manuel Saha Aramayı Etkinleştirme
	Saha Kilidi Aç�k/Kapal�
	Komşu Saha Listesine Erişme

	Ana Kanal Hat�rlat�c�s�
	Ana Kanal Hat�rlat�c�s�n� Susturma
	Yeni Ana Kanal Ayarlama

	Uzaktan İzleme
	Uzaktan İzleme Başlatma
	Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzlemeler Başlatma

	Kişi Ayarları
	Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama
	Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma
	Yeni Kişiler Ekleme

	Çağrı Göstergesi Ayarları
	Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
	Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
	Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
	Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
	Zil Stilleri Atama
	Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

	Çağrı Kaydı Özellikleri
	Son Çağrıları Görüntüleme
	Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama
	Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme
	Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme

	Çağrı Uyarısı İşlemi
	Çağrı Uyarıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma
	Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme

	Dinamik Arayan Diğer Adı
	Telsizi Açtıktan Sonra Arayan Diğer Adı'nızı Düzenleme
	Ana Menü'den Arayan Diğer Adını Düzenleme
	Arayan Diğer Adları Listesini Görüntüleme
	Arayan Diğer Adları Listesinden Özel Çağrı Başlatma

	Sessize Alma Modu
	Sessiz Modunu Açma
	Sessiz Kipi Zamanlay�c�s�n� Ayarlama
	Sessiz Modundan Ç�kma

	Acil Durum İşlemi
	Acil Durum Alarmlar� Gönderme
	Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme
	Ses Takipli Acil Durum Alarmlar� Gönderme
	Acil Durum Alarmlar� Alma
	Acil Durum Alarmlar�n� Yan�tlama
	Acil Durum Alarmlarına Çağrı ile Yanıt Verme
	Acil Durum Kipinden Ç�kma

	Durum Mesaj�
	Durum Mesajlar� Gönderme
	Programlanabilir Düğmeyi Kullanarak Durum Mesajı Gönderme
	Kişi Listesini Kullanarak Durum Mesajı Gönderme
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Durum Mesaj� Gönderme
	Durum Mesajlar�n� Görüntüleme
	Durum Mesajlar�n� Yan�tlama
	Durum Mesaj� Silme
	Tüm Durum Mesajlar�n� Silme

	Yaz�l� Mesaj
	Metin Mesajlar�
	Yaz�l� Mesajlar� Görüntüleme
	Telemetri Durumu Metin Mesajlar�n� Görüntüleme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Görüntüleme
	Yaz�l� Mesajlar� Yan�tlama
	Yaz�l� Mesajlar� H�zl� Mesajlarla Yan�tlama
	Yaz�l� Mesajlar� Yönlendirme
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Yaz�l� Mesajlar� Yönlendirme
	Metin Mesajlar�n� Düzenleme
	K�sa Mesajlar Gönderme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Düzenleme
	Yaz�l� Mesajlar� Tekrar Gönderme
	Gelen Kutusundaki Yaz�l� Mesajlar� Silme
	Gelen Kutusundaki Tüm Yaz�l� Mesajlar� Silme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Taslaklar Klasöründen Silme

	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar
	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar� Görüntüleme
	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar� Gönderme
	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar� Gönderilenler Klasöründen Silme

	H�zl� Yaz�l� Mesajlar
	H�zl� Yaz�l� Mesajlar Gönderme


	Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma
	Kelime Tahmini
	Cümle Byk Hrf
	Özel Kelimeleri Görüntüleme
	Özel Kelimeleri Düzenleme
	Özel Kelime Ekleme
	Özel Kelimeleri Silme
	Tüm Özel Kelimeleri Silme

	Gizlilik
	Gizliliği Açma veya Kapatma

	Yan�t Engelleme
	Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma

	Duraklatma/Canland�rma
	Telsizi Duraklatma
	Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Duraklatma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Duraklatma
	Telsizi Canland�rma
	Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Canlandırma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Canland�rma

	Telsiz Öldürme
	Yalnız Çalışan
	Şifre Kilidi
	Telsize Şifre Kullanarak Erişme
	Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma
	Şifre Değiştirme

	Bildirim Listesi
	Bildirim Listesine Erişim

	Kablosuz Programlama
	Al�nan Sinyal Güç Göstergesi
	RSSI Değerlerini Görüntüleme

	Ön Panel Programlama
	Ön Panel Programlama Kipine Girme
	FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme

	Dinamik Grup Numaras� Atamas� (DGNA)
	DGNA Çağrıları Yapma
	DGNA Olmayan Çağrılar Yapma
	DGNA Çağrıları Alma ve Yanıtlama


	Uygulamalar
	Tuş Takımı Kilidi Seçenekleri
	Tuş Takımı Kilidi Seçeneğini Etkinleştirme
	Tuş Takımı Kilidi Seçeneğini Devre Dışı Bırakma

	Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma veya Kapatma
	Kablo Türü Seçme
	Menü Zamanlay�c�y� Ayarlama
	Konuşma Sentezleyici
	Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama

	Küresel Navigasyon Uydu Sistemini Açma veya Kapatma
	Giriş Ekranını Açma ve Kapatma
	Telsiz Tonlar�n�/Uyar�lar�n� Açma veya Kapatma
	Tonlar/Uyar�lar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama
	Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma
	Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma
	Yaz�l� Mesaj Uyar� Tonlar�n� Ayarlama
	Güç Seviyeleri
	Güç Seviyelerini Ayarlama

	Ekran Kiplerini Değiştirme
	Ekran Parlaklığını Ayarlama
	Ekran Arka Ayd�nlatmas� Zamanlay�c�s�n� Ayarlama
	Otomatik Ekran Ayd�nlatmas�n� Açma veya Kapatma
	LED Göstergelerini Açma ve Kapatma
	Dilleri Ayarlama
	Opsiyon Kart�n� Açma veya Kapatma
	Sesli Anonsu Açma veya Kapatma
	Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma
	Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme
	Ak�ll� Sesi Açma veya Kapatma
	Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma
	Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma
	Ses Ortam�n� Ayarlama
	Ses Profillerini Ayarlama
	Genel Telsiz Bilgileri
	Batarya Bilgilerine Erişme
	Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme
	Ürün Yaz�l�m� ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme
	GNSS Bilgilerini Kontrol Etme
	Yaz�l�m Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme
	Saha Bilgilerini Görüntüleme



	Diğer Sistemler
	Bas Konuş Düğmesi
	Programlanabilir Düğmeler
	Atanabilir Telsiz İşlevleri
	Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri
	Programlanmış İşlevlere Erişim
	Durum Göstergeleri
	Simgeler
	LED Göstergeleri
	Tonlar
	Gösterge Tonlar�
	Ses Tonlar�


	Bölge ve Kanal Seçimleri
	Bölgeleri Seçme
	Ad Aramas�n� Kullanarak Bölgeleri Seçme
	Kanal Seçme

	Çağrılar
	Grup Çağrıları
	Grup Çağrılarını Yanıtlama
	Grup Çağrıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Grup Çağrıları Yapma
	Kanal Seçici Düğmesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma

	Özel Çağrılar
	Özel Çağrıları Yanıtlama
	Özel Çağrılar Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Özel Çağrılar Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Özel Çağrılar Yapma
	Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesini Kullanarak Özel Çağrılar Yapma

	Herkese Çağrılar
	Herkese Çağrıları Alma
	Herkese Çağrılar Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Herkese Çağrılar Yapma

	Seçici Çağrılar
	Seçici Çağrıları Yanıtlama
	Seçici Çağrılar Yapma
	Kanal Seçici Düğmesini Kullanarak Seçici Çağrılar Yapma

	Telefon Çağrıları
	Çift Tonlu Çoklu Frekans
	DTMF Çağrıları Başlatma

	Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama
	Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama
	Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama
	Telefon Çağrıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Telefon Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrıları Yapma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telefon Çağrıları Yapma

	İletim Kesintisi İşlemini Başlatma
	Sesli Yayın Çağrıları
	Sesli Yayın Çağrıları Yapma
	Programlanabilir Sayı Tuşunu Kullanarak Sesli Yayın Çağrıları Yapma
	Diğer Ad Aramasını Kullanarak Sesli Yayın Çağrıları Yapma
	Sesli Yayın Çağrıları Alma

	Tanımsız Çağrılar
	Tanımsız Çağrılar Yapma
	Tanımsız Çağrıları Yanıtlama

	Aç�k Ses Kanal� Modu (OVCM)
	OVCM Çağrıları Yapma
	OVCM Çağrılarını Yanıtlama


	Gelişmiş Özellikler
	İş Kartları
	İş Kartı Klasörüne Erişme
	Uzak Sunucuda Oturumu Açma veya Kapatma
	İş Kartları Oluşturma
	Bir İş Kartı Şablonu Kullanarak İş Kartları Gönderme
	Birden Fazla İş Kartı Şablonu Kullanarak İş Kartları Gönderme
	İş Kartlarına Yanıt Verme
	İş Kartlarını Silme
	Tüm İş Kartlarını Silme

	Çoklu Saha Kontrolü
	Otomatik Saha Araması Başlatma
	Otomatik Saha Aramas�n� Durdurma
	Manuel Saha Aramayı Etkinleştirme

	Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma
	Kelime Tahmini Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
	Cümle Byk Hrf
	Özel Kelimeleri Görüntüleme
	Özel Kelimeleri Düzenleme
	Özel Kelime Ekleme
	Özel Kelimeleri Silme
	Tüm Özel Kelimeleri Silme

	Talkaround
	Yineleyici ve Talkaround Kipleri Arasında Geçiş Yapma

	İzleme Özelliği
	Kanalları İzleme
	Devamlı İzleme
	Devamlı İzlemeyi Açma veya Kapatma


	Telsiz Kontrolü
	Telsiz Kontrolleri Gönderme
	Kişi Listesini Kullanarak Telsiz Kontrolleri Gönderme

	Uzaktan İzleme
	Uzaktan İzleme Başlatma
	Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma

	Tarama Listeleri
	Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme
	Ad Aramasını Kullanarak Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme
	Tarama Listesine Yeni Girişler Ekleme
	Tarama Listesindeki Girişleri Silme
	Tarama Listesindeki Girişlerin Önceliğini Ayarlama

	Tarama
	Taramay� Açma veya Kapatma
	Tarama S�ras�nda Yay�nlar� Yan�tlama
	İstenmeyen Kanalları Silme
	İstenmeyen Kanalları Geri Yükleme

	Oylamal� Tarama
	Kişi Ayarları
	Yeni Kişiler Ekleme
	Varsayılan Kişi Ayarlama
	Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama
	Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma

	Çağrı Göstergesi Ayarları
	Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
	Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
	Seçici Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
	Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
	Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
	Zil Stilleri Atama
	Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

	Çağrı Kaydı Özellikleri
	Son Çağrıları Görüntüleme
	Çağrı Listesi Ayrıntılarını Görüntüleme
	Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama
	Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme

	Çağrı Uyarısı İşlemi
	Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme
	Çağrı Uyarıları Yapma
	Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma

	Dinamik Arayan Diğer Adı
	Telsizi Açtıktan Sonra Arayan Diğer Adı'nızı Düzenleme
	Ana Menü'den Arayan Diğer Adını Düzenleme
	Arayan Diğer Adları Listesini Görüntüleme
	Arayan Diğer Adları Listesinden Özel Çağrı Başlatma

	Sessize Alma Modu
	Sessiz Modunu Açma
	Sessiz Kipi Zamanlay�c�s�n� Ayarlama
	Sessiz Modundan Ç�kma

	Acil Durum İşlemi
	Acil Durum Alarmlar� Alma
	Acil Durum Alarmlar�n� Yan�tlama
	Acil Durum Alarmlar� Gönderme
	Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme
	Ses Takipli Acil Durum Alarmlar�
	Ses Takipli Acil Durum Alarmlar� Gönderme
	Acil Durum Kipini Yeniden Başlatma

	Yaralanma
	Yaralanma Özelliğini Açma veya Kapatma

	Yaz�l� Mesaj
	Metin Mesajlar�
	Yaz�l� Mesajlar� Görüntüleme
	Telemetri Durumu Metin Mesajlar�n� Görüntüleme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Görüntüleme
	Yaz�l� Mesajlar� Yan�tlama
	Metin Mesajlar�n� Yan�tlama
	Yaz�l� Mesajlar� Yönlendirme
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Yaz�l� Mesajlar� Yönlendirme
	Metin Mesajlar�n� Düzenleme
	K�sa Mesajlar Gönderme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Düzenleme
	Yaz�l� Mesajlar� Tekrar Gönderme
	Gelen Kutusundaki Yaz�l� Mesajlar� Silme
	Gelen Kutusundaki Tüm Yaz�l� Mesajlar� Silme
	Kay�tl� Metin Mesajlar�n� Taslaklar Klasöründen Silme

	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar
	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar� Görüntüleme
	Gönderilen Yaz�l� Mesajlar� Gönderme
	Gönderilen Tüm Yaz�l� Mesajlar� Gönderilenler Klasöründen Silme

	H�zl� Yaz�l� Mesajlar
	H�zl� Yaz�l� Mesajlar Gönderme


	Analog Mesaj Kodlama
	Dağıtıcılara MDC Kodlama Mesajları Gönderme
	Kişilere 5 Tonlu Kodlama Mesajları Gönderme

	Analog Durumu Güncelleme
	Önceden Tanımlanmış Kişilere Durum Güncellemeleri Gönderme
	5 Tonlu Durum Ayr�nt�lar�n� Görüntüleme
	5 Tonlu Durum Ayr�nt�lar�n� Düzenleme

	Gizlilik
	Gizliliği Açma veya Kapatma

	Yan�t Engelleme
	Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma

	Güvenlik
	Telsizleri Devre Dışı Bırakma
	Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma
	Telsizleri Etkinleştirme
	Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme
	Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme

	Yalnız Çalışan
	Bildirim Listesi
	Bildirim Listesine Erişim

	Otomatik Menzilli Aktar�c� Sistemi
	Kablosuz Programlama
	Şifre Kilidi
	Telsize Şifre Kullanarak Erişme
	Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma
	Şifre Değiştirme

	Ön Panel Programlama
	Ön Panel Programlama Kipine Girme
	FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme


	Uygulamalar
	Tuş Takımı Kilidi Seçenekleri
	Tuş Takımı Kilidi Seçeneğini Etkinleştirme
	Tuş Takımı Kilidi Seçeneğini Devre Dışı Bırakma

	Otomatik Çağrı Yönlendirmeyi Açma veya Kapatma
	Kablo Türü Seçme
	Menü Zamanlay�c�y� Ayarlama
	Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama
	Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma veya Kapatma
	Küresel Navigasyon Uydu Sistemini Açma veya Kapatma
	Giriş Ekranını Açma ve Kapatma
	Telsiz Tonlar�n�/Uyar�lar�n� Açma veya Kapatma
	Tonlar/Uyar�lar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama
	Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma
	Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma
	Yaz�l� Mesaj Uyar� Tonlar�n� Ayarlama
	Ekran Kiplerini Değiştirme
	Ekran Parlaklığını Ayarlama
	Ekran Arka Ayd�nlatmas� Zamanlay�c�s�n� Ayarlama
	Otomatik Ekran Ayd�nlatmas�n� Açma veya Kapatma
	Susturucu Seviyeleri
	Susturucu Seviyelerini Ayarlama

	LED Göstergelerini Açma ve Kapatma
	Dilleri Ayarlama
	Eller Serbest Kullan�m
	Eller Serbest Kullan�m� Açma veya Kapatma

	Opsiyon Kart�n� Açma veya Kapatma
	Sesli Anonsu Açma veya Kapatma
	Analog Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma
	Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma
	Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme
	Ak�ll� Sesi Açma veya Kapatma
	Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma
	Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma
	Ses Ortam�
	Ses Ortam�n� Ayarlama

	Ses Profilleri
	Ses Profillerini Ayarlama

	Genel Telsiz Bilgileri
	Batarya Bilgilerine Erişme
	Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme
	Ürün Yaz�l�m� ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme
	GNSS Bilgilerini Kontrol Etme
	Yaz�l�m Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme
	Saha Bilgilerini Görüntüleme

	Al�nan Sinyal Güç Göstergesi
	RSSI Değerlerini Görüntüleme



	Batarya ve Şarj Cihazı Garantisi
	İşçilik Garantisi
	Kapasite Garantisi

	S�n�rl� Garanti
	MOTOROLA SOLUTIONS İLETİŞİM ÜRÜNLERİ
	I. BU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ:
	II. GENEL HÜKÜMLER
	III. EYALET YASALARI:
	IV. GARANTİ SERVİSİNDEN YARARLANMA
	V. BU GARANTİ'NİN KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:
	VI. PATENT VE YAZILIM HÜKÜMLERİ
	VII. GEÇERLİ YASA


	العربية
	المحتويات
	معلومات مهمة حول الأمان
	إصدار البرنامج
	حقوق الطبع والنشر
	حقوق الطبع والنشر الخاصة ببرامج الكمبيوتر
	العناية بالراديو
	مقدمة
	معلومات الرمز
	الأوضاع التقليدية التناظرية والرقمية
	الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP)
	السعة الإضافية-أحادية الموقع
	السعة الإضافية-متعددة المواقع

	بدء التشغيل
	شحن البطارية
	تركيب البطارية
	تركيب الهوائي
	تركيب مشبك الحزام
	تركيب غطاء الموصل العام
	تشغيل الراديو
	ضبط مستوى الصوت

	عناصر التحكم في الراديو
	استخدام زر التنقل ذي الاتجاهات الأربعة
	استخدام لوحة المفاتيح

	Capacity Max
	زر اضغط للتحدث
	الأزرار القابلة للبرمجة
	وظائف الراديو القابلة للتعيين
	الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين
	الوصول إلى الوظائف المبرمجة
	مؤشرات الحالة
	الرموز
	مؤشر LED
	النغمات
	النغمات الصوتية
	نغمات المؤشرات


	التسجيل
	تحديدات المنطقة والقناة
	تحديد مناطق
	تحديد مناطق باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	تحديد نوع مكالمة
	تحديد موقع
	طلب تجوال
	تشغيل/إيقاف قفل الموقع
	تقييد الموقع
	الترنك للموقع

	المكالمات
	المكالمات الجماعية
	إجراء مكالمات جماعية
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام مفتاح الرقم المبرمج
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	الرد على المكالمات الجماعية

	مكالمة البث
	إجراء مكالمات البث
	إجراء مكالمات بث باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات بث باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة
	استقبال مكالمات بث

	اتصال خاص
	إجراء مكالمات خاصة
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر مكالمة بلمسة واحدة
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام الاتصال اليدوي
	تلقي المكالمات الخاصة
	قبول المكالمات الخاصة
	رفض المكالمات الخاصة

	المكالمات الشاملة
	تلقي مكالمات شاملة
	إجراء مكالمات شاملة
	إجراء مكالمات شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات شاملة باستخدام البحث عن الاسم المستعار

	المكالمات الهاتفية
	إجراء مكالمات هاتفية
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام الزر القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام الاتصال اليدوي
	التردد المتعدد الثنائي النغمة
	بدء مكالمات DTMF

	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة
	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية
	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة

	بدء قطع الإرسال
	اعتراض المكالمات
	قطع الصوت
	تمكين ميزة قطع الصوت


	الميزات المتقدمة
	قائمة انتظار المكالمات
	المكالمة ذات الأولوية
	المسح بحثًا عن مجموعات التحدث
	تشغيل فحص مجموعة التحدث أو إيقاف تشغيله

	قائمة مجموعة الاستلام
	مراقبة الأولوية
	تحرير الأولوية لمجموعة التحدث

	الانضمام إلى مجموعات تحدث متعددة
	إضافة الانضمام إلى مجموعات التحدث
	إزالة الانضمام إلى مجموعات التحدث

	نظام الاتصال المغلق
	تذاكر عمل
	الوصول إلى مجلد تذكرة العمل
	تسجيل الدخول أو الخروج من الخادم عن بعد
	إنشاء تذاكر العمل
	إرسال تذاكر العمل باستخدام نموذج واحد لتذاكر العمل
	إرسال تذاكر العمل باستخدام أكثر من نموذج لتذاكر العمل
	الرد على تذاكر العمل
	حذف تذاكر العمل
	حذف كل تذاكر العمل

	عناصر التحكم في المواقع المتعددة
	تمكين البحث اليدوي عن المواقع
	تشغيل/إيقاف قفل الموقع
	الوصول إلى قائمة المواقع المجاورة

	رسالة تذكير القناة الرئيسية
	كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية
	إعداد قنوات رئيسية جديدة

	مراقب عن بُعد
	بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد
	بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال
	بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي

	إعدادات جهات الاتصال
	تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة
	إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة
	إضافة جهات اتصال جديدة

	إعدادات مؤشر المكالمات
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص
	تعيين أنماط الرنين
	مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

	ميزات سجل المكالمات
	عرض المكالمات الأخيرة
	تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات
	حذف مكالمات من قائمة المكالمات
	عرض التفاصيل من قائمة المكالمات

	تشغيل تنبيه المكالمات
	إجراء تنبيهات مكالمات
	إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال
	الاستجابة لتنبيهات المكالمات

	الاسم المستعار الديناميكي للمتصل
	تعديل الاسم المستعار للمتصل بعد تشغيل الراديو
	تعديل الاسم المستعار للمتصل من القائمة الرئيسية
	عرض قائمة الأسماء المستعارة للمتصل
	بدء مكالمة خاصة من قائمة الأسماء المستعارة للمتصل

	وضع كتم الصوت
	تشغيل وضع كتم الصوت
	ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت
	الخروج من وضع كتم الصوت

	تشغيل الطوارئ
	إرسال تنبيهات الطوارئ
	إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة
	إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع
	تلقي تنبيهات الطوارئ
	الاستجابة لتنبيهات الطوارئ
	الاستجابة لتنبيهات الطوارئ مع مكالمة
	الخروج من وضع الطوارئ

	رسالة الحالة
	إرسال رسائل الحالة
	إرسال رسالة الحالة باستخدام زر قابل للبرمجة
	إرسال رسالة حالة باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إرسال رسالة الحالة باستخدام الاتصال اليدوي
	عرض رسائل الحالة
	الرد على رسائل الحالة
	حذف رسالة حالة
	حذف كل رسائل الحالة

	المراسلة النصية
	رسائل نصية
	عرض الرسائل النصية
	عرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد
	عرض رسائل نصية محفوظة
	الرد على رسائل نصية
	الرد على رسائل نصية بالرسائل النصية السريعة
	توجيه الرسائل النصية
	توجيه الرسائل النصية باستخدام الاتصال اليدوي
	تحرير الرسائل النصية
	إرسال رسائل نصية
	تحرير رسائل نصية محفوظة
	إعادة إرسال رسائل نصية
	حذف الرسائل النصية من صندوق الوارد
	حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد
	حذف رسائل نصية محفوظة من مجلد المسودات

	الرسائل النصية المرسلة
	عرض الرسائل النصية المرسلة
	إرسال الرسائل النصية المرسلة
	حذف الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة

	الرسائل النصية السريعة
	إرسال رسائل نصية سريعة


	تكوين إدخال النصوص
	تنبؤ الكلمات
	كتابة بأحرف كبيرة
	عرض كلمات مخصصة
	تحرير الكلمات المخصصة
	إضافة كلمات مخصصة
	حذف كلمة مخصصة
	حذف كل الكلمات المخصصة

	السرية
	تشغيل الخصوصية أو إيقاف تشغيلها

	منع الاستجابة
	تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها

	إيقاف مؤقت/إعادة تشغيل
	إيقاف راديو مؤقتًا
	الإيقاف المؤقت للراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إيقاف راديو مؤقتًا باستخدام الاتصال اليدوي
	إعادة تشغيل راديو
	إعادة تشغيل راديو باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إعادة تشغيل راديو باستخدام الاتصال اليدوي

	الإيقاف الدائم للراديو
	العامل المنفرد
	قفل كلمة المرور
	الوصول إلى الراديو باستخدام كلمة المرور
	إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل
	تغيير كلمات المرور

	قائمة الإعلامات
	الوصول إلى قائمة الإعلامات

	البرمجة عبر الأثير
	مؤشر قوة الإشارة المستلمة
	عرض قيم RSSI

	برمجة اللوحة الأمامية
	الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية
	تحرير معلمات وضع FPP

	تعيين رقم المجموعة الديناميكية (DGNA)
	إجراء مكالمات DGNA
	إجراء مكالمات في غير وضع DGNA
	استقبال مكالمات DGNA والرد عليها


	الأدوات المساعدة
	خيارات قفل لوحة المفاتيح
	تمكين خيار تأمين لوحة المفاتيح
	تعطيل خيار تأمين لوحة المفاتيح

	تشغيل كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيله
	تحديد نوع الكبل
	تعيين مؤقت القائمة
	نص إلى كلام
	تعيين النص إلى كلام

	تشغيل النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية وإيقاف تشغيله
	تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها
	تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات
	تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها
	تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية
	مستويات الطاقة
	تعيين مستويات الطاقة

	تغيير أوضاع العرض
	ضبط سطوع الشاشة
	تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة
	تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها
	تعيين اللغات
	تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله
	تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله
	تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي
	تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله
	التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله
	تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها
	تعيين بيئة الصوت
	تعيين ملفات تعريف الصوت
	معلومات عامة عن الراديو
	الوصول إلى معلومات البطارية
	التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو
	التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug
	التحقق من معلومات GNSS
	التحقق من معلومات تحديث البرنامج
	عرض معلومات الموقع



	أنظمة أخرى
	زر اضغط للتحدث
	الأزرار القابلة للبرمجة
	وظائف الراديو القابلة للتعيين
	الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين
	الوصول إلى الوظائف المبرمجة
	مؤشرات الحالة
	الرموز
	مؤشرات LED
	النغمات
	نغمات المؤشرات
	النغمات الصوتية


	تحديدات المنطقة والقناة
	تحديد مناطق
	تحديد مناطق باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	تحديد قنوات

	المكالمات
	المكالمات الجماعية
	الرد على المكالمات الجماعية
	إجراء مكالمات جماعية
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام مفتاح الرقم المبرمج
	إجراء مكالمات جماعية باستخدام قرص محدد القناة

	مكالمات خاصة
	الرد على مكالمات خاصة
	إجراء مكالمات خاصة
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات خاصة باستخدام زر الاتصال اليدوي القابل للبرمجة

	المكالمات الشاملة
	تلقي مكالمات شاملة
	إجراء مكالمات شاملة
	إجراء مكالمات شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة

	مكالمات منتقاة
	الرد على مكالمات منتقاة
	إجراء مكالمات منتقاة
	إجراء مكالمات منتقاة باستخدام قرص محدد القناة

	المكالمات الهاتفية
	التردد المتعدد الثنائي النغمة
	بدء مكالمات DTMF

	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة
	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية
	الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة
	إجراء مكالمات هاتفية
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام قائمة جهات الاتصال
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام الاتصال اليدوي

	بدء قطع الإرسال
	مكالمات البث الصوتية
	إجراء مكالمات البث الصوتية
	إجراء مكالمات بث صوتية باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة
	إجراء مكالمات بث صوتية باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	استقبال مكالمات بث صوتية

	المكالمات غير المعنونة
	إجراء مكالمات غير معنونة
	الرد على مكالمات غير معنونة

	وضع القناة الصوتية المفتوحة (OVCM)
	إجراء مكالمات OVCM
	الرد على مكالمات OVCM


	الميزات المتقدمة
	تذاكر عمل
	الوصول إلى مجلد تذكرة العمل
	تسجيل الدخول أو الخروج من الخادم عن بعد
	إنشاء تذاكر العمل
	إرسال تذاكر العمل باستخدام نموذج واحد لتذاكر العمل
	إرسال تذاكر العمل باستخدام أكثر من نموذج لتذاكر العمل
	الرد على تذاكر العمل
	حذف تذاكر العمل
	حذف كل تذاكر العمل

	التحكم المتعدد المواقع
	بدء البحث التلقائي عن المواقع
	إيقاف البحث التلقائي عن المواقع
	تمكين البحث اليدوي عن المواقع

	تكوين إدخال النصوص
	تمكين أو تعطيل تنبؤ الكلمات
	كتابة بأحرف كبيرة
	عرض كلمات مخصصة
	تحرير الكلمات المخصصة
	إضافة كلمات مخصصة
	حذف كلمة مخصصة
	حذف كل الكلمات المخصصة

	مباشر
	التبديل بين وضعي معيد التقوية ومباشر

	ميزة المراقبة
	مراقبة القنوات
	المراقبة الدائمة
	تشغيل المراقب الدائم أو إيقاف تشغيله


	التحقق من الراديو
	إرسال عمليات فحص الراديو
	إرسال عمليات فحص الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال

	مراقب عن بُعد
	بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد
	بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال
	بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي

	قوائم المسح
	عرض الإدخالات في قائمة المسح
	عرض الإدخالات في قائمة المسح باستخدام البحث عن الاسم المستعار
	إضافة إدخالات جديدة إلى قائمة المسح
	حذف إدخالات من قائمة المسح
	تعيين الأولوية للإدخالات في قائمة المسح

	فحص
	تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله
	الاستجابة لعمليات الإرسال أثناء المسح
	حذف قنوات إساءة
	استعادة قنوات الإساءة

	المسح بالاقتراع
	إعدادات جهات الاتصال
	إضافة جهات اتصال جديدة
	تعيين جهة الاتصال الافتراضية
	تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة
	إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة

	إعدادات مؤشر المكالمات
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات المنتقاة
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية
	تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص
	تعيين أنماط الرنين
	مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

	ميزات سجل المكالمات
	عرض المكالمات الأخيرة
	عرض تفاصيل قائمة المكالمات
	تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات
	حذف مكالمات من قائمة المكالمات

	تشغيل تنبيه المكالمات
	الاستجابة لتنبيهات المكالمات
	إجراء تنبيهات مكالمات
	إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال

	الاسم المستعار الديناميكي للمتصل
	تعديل الاسم المستعار للمتصل بعد تشغيل الراديو
	تعديل الاسم المستعار للمتصل من القائمة الرئيسية
	عرض قائمة الأسماء المستعارة للمتصل
	بدء مكالمة خاصة من قائمة الأسماء المستعارة للمتصل

	وضع كتم الصوت
	تشغيل وضع كتم الصوت
	ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت
	الخروج من وضع كتم الصوت

	عملية الطوارئ
	تلقي تنبيهات الطوارئ
	الاستجابة لتنبيهات الطوارئ
	إرسال تنبيهات الطوارئ
	إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة
	تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع
	إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع
	إعادة بدء وضع الطوارئ

	Man Down
	تشغيل ميزة Man Down أو إيقاف تشغيلها

	المراسلة النصية
	رسائل نصية
	عرض الرسائل النصية
	عرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد
	عرض رسائل نصية محفوظة
	الرد على رسائل نصية
	الرد على رسائل نصية
	توجيه الرسائل النصية
	توجيه الرسائل النصية باستخدام الاتصال اليدوي
	تحرير الرسائل النصية
	إرسال رسائل نصية
	تحرير رسائل نصية محفوظة
	إعادة إرسال رسائل نصية
	حذف الرسائل النصية من صندوق الوارد
	حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد
	حذف رسائل نصية محفوظة من مجلد المسودات

	الرسائل النصية المرسلة
	عرض الرسائل النصية المرسلة
	إرسال الرسائل النصية المرسلة
	حذف كل الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة

	الرسائل النصية السريعة
	إرسال رسائل نصية سريعة


	تشفير الرسالة التناظرية
	إرسال رسائل تشفير MDC إلى المرسلين
	إرسال رسائل تشفير النغمات الخمس إلى جهات الاتصال

	تحديث الحالة التناظرية
	إرسال تحديثات الحالة إلى جهات اتصال محددة مسبقًا
	عرض تفاصيل حالة النغمات الخمس
	تحرير تفاصيل حالة النغمات الخمس

	السرية
	تشغيل الخصوصية أو إيقاف تشغيلها

	منع الاستجابة
	تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها

	الأمان
	تعطيل أجهزة الراديو
	تعطيل أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال
	تعطيل أجهزة الراديو باستخدام الاتصال اليدوي
	تمكين أجهزة الراديو
	تمكين أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال
	تمكين أجهزة الراديو باستخدام الاتصال اليدوي

	العامل المنفرد
	قائمة الإعلامات
	الوصول إلى قائمة الإعلامات

	نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي المجال
	البرمجة عبر الأثير
	قفل كلمة المرور
	الوصول إلى الراديو باستخدام كلمة المرور
	إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل
	تغيير كلمات المرور

	برمجة اللوحة الأمامية
	الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية
	تحرير معلمات وضع FPP


	الأدوات المساعدة
	خيارات قفل لوحة المفاتيح
	تمكين خيار تأمين لوحة المفاتيح
	تعطيل خيار تأمين لوحة المفاتيح

	تشغيل توجيه المكالمات تلقائيًا أو إيقاف تشغيله
	تحديد نوع الكبل
	تعيين مؤقت القائمة
	تعيين النص إلى كلام
	تشغيل كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيله
	تشغيل النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية وإيقاف تشغيله
	تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها
	تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات
	تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها
	تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية
	تغيير أوضاع العرض
	ضبط سطوع الشاشة
	تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة
	تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها
	مستويات الإخماد
	تعيين مستويات الإخماد

	تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها
	تعيين اللغات
	الإرسال بالتشغيل الصوتي
	تشغيل الإرسال بالتشغيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

	تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها
	تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله
	تشغيل AGC للميكروفون التناظري أو إيقاف تشغيله
	تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله
	تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي
	تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله
	التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله
	تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها
	بيئة الصوت
	تعيين بيئة الصوت

	ملفات تعريف الصوت
	تعيين ملفات تعريف الصوت

	معلومات عامة عن الراديو
	الوصول إلى معلومات البطارية
	التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو
	التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug
	التحقق من معلومات GNSS
	التحقق من معلومات تحديث البرنامج
	عرض معلومات الموقع

	مؤشر قوة الإشارة المستلمة
	عرض قيم RSSI



	ضمان البطاريات والشواحن
	ضمان الصناعة
	ضمان الكفاءة

	الضمان المحدود
	تضمن شركة MOTOROLA SOLUTIONS منتجات الاتصال
	1. ما الذي يغطيه هذا الضمان وما مدته:
	2. بنود عامة
	3. الحقوق المكفولة بموجب قانون الولاية:
	4. كيفية الحصول على خدمة الضمان
	5. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان
	6. بنود البرنامج وبراءة الاختراع
	7. القانون الحاكم





