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INFORMACJE NA TEMAT 
BEZPIECZE STWA PRODUKTU 
I DZIA ANIA FAL RADIOWYCH 
RADIOTELEFONÓW PRZENO NYCH

UWAGA!
Zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami przed 
rozpocz ciem korzystania z urz dzenia nale y zapozna  si  
z do czonym do urz dzenia podr cznikiem „Informacje na 
temat bezpiecze stwa produktu i dzia ania fal radiowych”, 
który zawiera instrukcje gwarantuj ce bezpieczne 
u ytkowanie, uwagi dotycz ce energii o cz stotliwo ci 
radiowej oraz instrukcje umo liwiaj ce sprawdzenie 
zgodno ci urz dzenia z odno nymi normami i regulacjami 
prawnymi.

Zawarto  opakowania

Naklejki do personalizacji:

Naklejki zosta y do czone w celu personalizacji i atwiejszej 
lokalizacji radiotelefonów. Puste naklejki nale y opisywa  za 
pomoc  niezmywalnego markera.

Tabela cz stotliwo ci 

Uwaga: *wy cznie kana y 1 do 8 s  dost pne domy lnie. Kana y 9 do 16 
musz  zosta  aktywowane przez u ytkownika przed ich 
wybraniem. Kana y 9 do 16 powinny by  u ywane tylko 
w krajach, gdzie te cz stotliwo ci s  dozwolone przez w adze 
pa stwowe. Kana y 9 do 16 nie s  dozwolone w Rosji.

Zawarto  opakowania T62

Radiotelefon 2

Zaczep do paska 2

Akumulator 2

Zasilacz 1

Arkusz z naklejkami (16 szt.) 1

Instrukcja obs ugi 1

Kana Cz st. (MHz) Kana Cz st. (MHz) Kana Cz st. (MHz)

1 446,00625 7 446,08125 13 446,15625

2 446,01875 8 446,09375 14 446,16875

3 446,03125 9 446,10625 15 446,18125

4 446,04375 10 446,11875 16 446,19375

5 446,05625 11 446,13125

6 446,06875 12 446,14375
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Funkcje i dane techniczne
• 8 kana ów PMR. U ytkownik ma mo liwo  rozbudowy 

do 16 kana ów w krajach, gdzie jest to dozwolone przez 
w adze pa stwowe.

• 121 kodów podrz dnych (38 kodów CTCSS i 83 kody 
DCS)

• Zasi g do 8 km*
• iVOX/funkcja VOX
• atwe parowanie
• 20 wybieralnych d wi ków wezwania
• Pod wietlany ciek okrystaliczny wy wietlacz LCD
• D wi k zako czenia transmisji
• Z cze micro-USB do adowania
• Wska nik poziomu adowania baterii
• Monitor kana u
• Skanowanie kana u
• Podwójny monitor kana u
• Blokada klawiatury
• Automatyczne sterowanie wyciszania szumów
• Automatyczne powtarzanie (przewijanie)
• Alarm niskiego poziomu baterii
• D wi ki klawiszy [w ./wy .]
• ród o zasilania: akumulator NiMH / 3 baterie alkaliczne 

AA
• Czas pracy baterii: 16 godzin (w typowych warunkach)
Uwaga: *zasi g mo e ulega  zmianie w zale no ci od warunków 

rodowiskowych i/lub topograficznych.
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Radiowe przyciski sterowania i wy wietlacza

Zasilanie

Uwaga: *wy cznie kana y 1 do 8 s  dost pne domy lnie. 
Kana y 9 do 16 musz  zosta  aktywowane przez 
u ytkownika przed ich wybraniem.
Kana y 9 do 16 powinny by  u ywane tylko w krajach, 
gdzie te cz stotliwo ci s  dozwolone przez w adze 
pa stwowe. Kana y 9 do 16 nie s  dozwolone w Rosji.

1. Kana  [1–8/* 1–16]

2. D wi ki po cze  

[wy ., 1–20]

3. D wi k ko ca nadawania 

[w ./wy .]

4. Podwójny monitor kana u

5. D wi ki klawiszy 

[w ./wy .]

6. atwe parowanie

7. Poziom g o no ci [0–7]

8. Wska nik poziomu 

na adowania 

akumulatora [3 poziomy]

9. Stan [Nadawanie]

10. Stan [Odbiór]

11. Wska nik 

skanowania

12. Blokada klawiatury

13. iVOX [wy ., L1, L2, 

L3] VOX [wy ., L1, 

L2, L3]

14. Kod podrz dny 

[0–121]

2
3

4

5

1

6

7

8

9

11

13

10

12

14

Menu

Blokada

Ekran

G o nik

Antena

Port adowania

micro-USB

Przycisk atwego

parowania
Mikrofon

D wi k wezwania

Skanowanie/

monitorowanie

Przycisk PTT

Gniazdo akcesoriów

Miejsce na naklejki do 

personalizacji

Przewi
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Instalowanie akumulatora
Ka dy radiotelefon mo e korzysta  z 1 akumulatora NiMH 
lub 3 baterii alkalicznych AA. Urz dzenie emituje sygna  
d wi kowy, gdy poziom na adowania jest niski. 

1. Upewnij si , e radio jest wy czone.

2. Aby usun  pokryw  komory baterii, naci nij klapk  
u do u pokrywy komory.

3. W przypadku akumulatorów NiMH w ó  zestaw 

akumulatorów ze znakami  i  skierowanymi w stron  
u ytkownika. Nale y przestrzega  biegunowo ci.
W przypadku stosowania baterii alkalicznych AA, 
w ó  baterie. Nale y przestrzega  biegunowo ci.

4. Zamknij pokryw  komory baterii.

Miernik na adowania akumulatora
Liczba wy wietlanych pasków (0–3) baterii oznacza poziom 
na adowania akumulatora. Gdy pozostanie jeden segment, 
radiotelefon zacznie emitowa  sygna y d wi kowe, 
powtarzane co jaki  czas lub po zwolnieniu przycisku PTT 
(alarm niskiego poziomu energii).

Konserwacja akumulatora
1. Nieu ywany akumulator NiMH nale y adowa  co 

najmniej raz na trzy miesi ce.

2. W przypadku d u szego przechowywania wyjmij 
akumulator z radiotelefonu.

3. Przechowuj akumulator NiMH w temperaturze od -20°C 
do 35°C w warunkach niskiej wilgotno ci. Unikaj kontaktu 
akumulatora z wilgoci  lub czynnikami korozyjnymi.

Korzystanie z adowarki micro-USB
adowarka micro-USB umo liwia adowanie akumulatorów 

NiMH.

1. Wy cz urz dzenie przed rozpocz ciem adowania.

2. Pod cz kabel micro-USB do z cza adowania micro-
USB w radiotelefonie. Pod cz drugi koniec adowarki 
micro-USB do ciennego gniazdka elektrycznego.

3. Pusty akumulator zostanie w pe ni na adowany w ci gu 
8 godzin.

4. Pasek miernika akumulatora porusza si  w trakcie 
adowania.

Uwaga: zaleca si  wy czenie radiotelefonu podczas adowania. Nawet 
je eli zasilanie jest w czone podczas adowania, to u ytkownik 
mo e nie by  w stanie przes a  wiadomo ci, kiedy akumulator 
jest ca kowicie roz adowany. Przed przyst pieniem do przesy ania 
wiadomo ci nale y odczeka , a  na wska niku uka e si  jeden 
pasek.
W razie przechodzenia pomi dzy gor cym a zimnym 
otoczeniem nie nale y adowa  akumulatora NiMH, dopóki 
temperatura si  nie wyrówna (zwykle oko o 20 minut).
Aby uzyska  optymaln  ywotno  akumulatora, nale y 
od czy  radiotelefon od adowarki w ci gu 16 godzin. Nie wolno 
przechowywa  radiotelefonu pod czonego do adowarki.

W czanie i wy czanie radiotelefonu
Aby w czy  lub wy czy  radiotelefon, nale y nacisn  
i przytrzyma  przycisk zasilania.

1. Radiotelefon wydaje po w czeniu d wi k i na krótko 
wy wietla wszystkie ikony dost pnych funkcji.

2. Na wy wietlaczu wy wietlany jest bie cy kana , 
kod i wszystkie funkcje, które s  w czone.
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Ustawienie g o no ci
W trybie gotowo ci nacisn  przycisk  lub , aby wy wietli  
bie c  warto . Ponownie nacisn  przycisk  lub , 
aby zmieni  ustawienie g o no ci.

1.  Nacisn  przycisk , aby zwi kszy  g o no .

2.  Nacisn  przycisk , aby zmniejszy  g o no .

Nie nale y trzyma  urz dzenia blisko ucha. Je li poziom 
g o no ci jest ustawiony zbyt wysoko, mo e uszkodzi  
s uch. Aby wyciszy  g o nik, nale y ustawi  „0”.

Mówienie i s uchanie
Aby komunikacja by a mo liwa, wszystkie radiotelefony 
w tej samej grupie nale y ustawi  na ten sam kana  i kod 
podrz dny.

1. Przysu  radiotelefon do ust na odleg o  2–3 cm.

2. Naci nij przycisk PTT i mów, trzymaj c go. Na 
wy wietlaczu pojawi si  ikona przesy ania  .

3. Zwolnij przycisk PTT. Teraz mo esz odbiera  
nadchodz ce po czenia. W takim przypadku na ekranie 
pojawi si  ikona odbioru  .

Aby uzyska  maksymaln  czysto  d wi ku, nale y trzyma  
radiotelefon 2 do 3 centymetrów od ust i podczas mówienia 
unika  zakrywania mikrofonu.

Zasi g rozmów
Konstrukcja radiotelefonu pozwala na zmaksymalizowanie 
wydajno ci i zwi kszenie zasi gu transmisji. Upewnij si , 
e radiotelefony s  co najmniej 5 metrów od siebie.

Przycisk monitorowania
Naci nij i przytrzymaj przycisk  Skanowanie/monitorowanie 
przez 3 sekundy, aby w czy  tryb monitorowania i pos ucha  
s abych sygna ów na bie cym kanale. Mo esz tak e 
s ucha  na odpowiednim poziomie g o no ci, gdy sygna y 
nie s  odbierane. Dzi ki temu mo na w razie potrzeby 
dostosowa  poziom g o no ci. 

Licznik limitu czasu przycisku Push-to-Talk
Aby zapobiec przypadkowym transmisjom i przed u y  
ywotno  akumulatora, urz dzenie emituje ci g y d wi k 

ostrzegawczy i zatrzymuje transmisj , je li przycisk PTT jest 
przyci ni ty bez przerwy przez 60 sekund.

Opcje menu
Uwaga: *wy cznie kana y 1 do 8 s  dost pne domy lnie. Kana y 9 do 16 

musz  zosta  aktywowane przez u ytkownika przed ich 
wybraniem.
Kana y 9 do 16 powinny by  u ywane tylko w krajach, gdzie te 
cz stotliwo ci s  dozwolone przez w adze pa stwowe. Kana y 
9 do 16 nie s  dozwolone w Rosji.
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 Wybieranie kana u
Kana  to cz stotliwo  u ywana do nadawania. 

1. Naci nij przycisk  Menu, a  numer kana u zacznie miga .

2. Naci nij  lub , aby zmieni  kana . D ugie naci ni cie 
przycisków umo liwia szybkie przewijanie kana ów 
w celu przegl dania kodów. 

3. Naci nij przycisk PTT, aby wyj  z menu, lub przycisk  
Menu, aby kontynuowa  wprowadzanie ustawie . 

Uwaga: radiotelefon ma domy lnie osiem kana ów. W krajach, gdzie 
16 kana ów jest dozwolone, mo na aktywowa  kana y 9 do 16 
w nast puj cy sposób:

1. Naci nij przycisk  Menu, a  numer kana u zacznie miga .

2. Naci nij i przytrzymaj jednocze nie przycisk  i  przez 
    3 sekundy, a  rozlegnie si  sygna  d wi kowy i wy wietlony 
    zostanie komunikat „16 CH”.

Uwaga: *wy cznie kana y 1 do 8 s  dost pne domy lnie. Kana y 9 do 16 
musz  zosta  aktywowane przez u ytkownika przed ich 
wybraniem. Kana y 9 do 16 powinny by  u ywane tylko w 
krajach, gdzie te cz stotliwo ci s  dozwolone przez w adze 
pa stwowe. Kana y 9 do 16 nie s  dozwolone w Rosji.

Wybieranie kodu podrz dnego
Kody podrz dne pomagaj  minimalizowa  zak ócenia 
poprzez blokowanie transmisji z nieznanych róde . 
Radiotelefon ma 121 kodów podrz dnych. 

Aby ustawi  kod dla kana u:
1. Naci nij przycisk Menu , a  do wy wietlenia 

migaj cego kodu.

2. Naci nij  lub , aby wybra  kod. Przytrzymaj przycisk, 
aby przyspieszy  przewijanie kodów.

3. Naci nij przycisk PTT, aby wyj  z menu, lub przycisk  
Menu, aby kontynuowa  konfigurowanie.

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Klawisz menu 

Tryb dwukierunkowy 

Kanał (1–8 / * 1–16)

Kod podrzędny (0–121) 

Dźwięki połączeń (wył., 1–20)

Dźwięki klawiatury (wł./wył.) 

Dźwięk końca nadawania (wł./wył.)  

Kanał monitorowania dwóch kanałów (1–8 / *1–16)

Kod podrzędny monitorowania dwóch kanałów (0–121)

Wewnętrzne nadawanie uruchamiane 

głosem/Nadawanie uruchamiane głosem

(iVOX,VOX) (wył., L1, L2, L3) 
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Ustawienie i nadawanie sygna ów 
wywo ania
Radiotelefon mo e przesy a  ró ne sygna y wywo ania do 
innych radiotelefonów w tej samej grupie, aby 
poinformowa , e u ytkownik chce rozmawia . Radiotelefon 
posiada 20 tonów wywo ania do wyboru.

Aby wybra  ton wywo ania:
1. Naci nij przycisk Menu , a  pojawi si  ikona d wi ku 

po cze  . Bie ce ustawienie tonu wywo ania zacznie 
miga .

2. Naci nij przycisk  lub , aby zmieni  i ods ucha  ton 
wywo ania.

3. Naci nij przycisk PTT, aby wyj  z menu, lub przycisk  
Menu, aby kontynuowa  konfigurowanie.

W celu przesy ania tonu wywo ania do innych radiotelefonów 
ustaw ten sam kana  i kod podrz dny w radiotelefonie 
i naci nij przycisk d wi ku po cze  .

atwe parowanie
Funkcja atwego parowania pozwala grupie u ytkowników 
radiotelefonów zaprogramowa  wszystkie radiotelefony na 
ten sam kana  i kod podrz dny równocze nie. Dowolny 
radiotelefon w grupie mo e by  oznaczony jako „G ówny” 
i przekaza  swoje ustawienia kana u i kodu podrz dnego do 
pozosta ych radiotelefonów w grupie w celu skopiowania 
(Radiotelefony cz onków grupy). 

1. Wybierz jeden radiotelefon i ustaw go jako „G ówny”. 
W tym radiotelefonie nale y zaprogramowa  kana  i kod 
podrz dny do wymaganych ustawie  (patrz cz ci 
„Wybór kana u” i „Wybór kodu podrz dnego” w niniejszej 
instrukcji obs ugi).

2. Aby skopiowa  kana  i kod podrz dny do wszystkich 
pozosta ych radiotelefonów cz onków grupy, naci nij 
i przytrzymaj przycisk  w radiotelefonach cz onków 
grupy, a  do us yszenia sygna u d wi kowego. Zwolnij 
przycisk po sygnale i poczekaj na transmisj  z g ównego 
radiotelefonu.

Uwaga: 

• Zostanie wy wietlona migaj ca ikona . Jest to potwierdzenie, 
e radiotelefon jest w trybie prostego parowania i czeka na 

odbieranie ustawie  kana u i kodu podrz dnego od g ównego 
radiotelefonu. Radiotelefony wszystkich cz onków grupy 
pozostan  w tym trybie przez 3 minuty. 

• Wszyscy u ytkownicy w grupie sk adaj cej si  z wielu 
radiotelefonów powinni podj  ten krok w tym samym czasie, 
dzi ki czemu wszystkie radiotelefony b d  zaprogramowane 
jednocze nie.

3. Naci nij i przytrzymaj przycisk  g ównego radiotelefonu, 
a  us yszysz podwójny sygna  d wi kowy.

Uwaga: 
• Po wyemitowaniu podwójnego sygna u d wi kowego ustawienia 

kana u i kodu podrz dnego radiotelefonu zostan  przes ane 
i odebrane przez pozosta e radiotelefony innych cz onków grupy. 

• G ówny radiotelefon musi wys a  te ustawienia, gdy wszystkie 
radiotelefony cz onków grupy znajduj  si  w prostym trybie 
parowania, w przeciwnym razie sygna  nie zostanie odebrany.

• U ytkownik g ównego radiotelefonu musi pami ta , aby nie 
zwalnia  przycisku po pierwszym (pojedynczym) sygnale 
d wi kowym, w przeciwnym razie radiotelefon b dzie kolejnym 
radiotelefonem w grupie. Je li tak si  stanie, mo na nacisn  
przycisk PTT, aby wyj  i wykona  ponownie czynno ci opisane 
w punkcie #3.

• Je li g ówny radiotelefon jest ustawiony na kana  od 9 do 16, 
upewnij si , e wszystkie radiotelefony cz onków grupy maj  
uruchomione kana y 9 do 16.

• W przypadku, gdy radiotelefon cz onka grupy z o mioma 
kana ami jest parowany w trybie atwego parowania na kanale 
9 lub wy szym przez g ówny radiotelefon, proces ten zako czy 
si  niepowodzeniem, co jest sygnalizowane przez trzy krótkie 
sygna y d wi kowe i wy wietlenie komunikatu „ERR”. 



110

p
o
ls
k
i

Wewn trzne nadawanie uruchamiane 
g osem/Nadawanie uruchamiane g osem 
( / )
Zamiast przycisku PTT, transmisj  rozpoczyna si , mówi c 
do mikrofonu radiotelefonu lub akcesorium.

1. Naci nij przycisk  Menu, a  na wy wietlaczu pojawi si  

ikona . Je li akcesorium d wi kowe jest 
pod czone, b dzie wy wietlana ikona . Bie ce 
ustawienie (wy ., L1–L3) zacznie miga .

2. Naci nij przycisk  lub , aby wybra  poziom czu o ci 
mikrofonu.

3. Naci nij przycisk PTT, aby wyj  z menu, lub przycisk  
Menu, aby kontynuowa  konfigurowanie.

Uwaga: podczas korzystania z funkcji iVOX/VOX mo e wyst pi  ma e 
opó nienie.

Podwójny monitor kana u
Pozwala na naprzemienne skanowanie bie cego i innego 
kana u.

Aby ustawi  inny kana  i w czy  funkcj  monitorowania 
dwóch kana ów:
1. Naci nij i przytrzymaj przycisk Menu , a  pojawi si  

ikona funkcji monitorowania dwóch kana ów . Ikona 
monitorowania dwóch kana ów b dzie miga .

2. Za pomoc  przycisku  lub  wybierz kana  i naci nij 

przycisk Menu .

3. Naci nij przycisk  lub , aby wybra  kod podrz dny.

4. Naci nij przycisk PTT lub poczekaj na zako czenie 
czasu, aby aktywowa  funkcj  monitorowania dwóch 
kana ów. Ekran b dzie si  zmienia  pomi dzy kana em 
g ównym a kana em monitorowania dwóch kana ów.

5. Aby zako czy  funkcj  monitorowania dwóch kana ów, 

naci nij przycisk  Menu.

Uwaga: w przypadku wyboru tych samych kana ów i kodów podrz dnych 
monitorowanie dwóch kana ów nie dzia a.

D wi ki klawiszy
U ytkownik mo e w czy  lub wy czy  d wi ki klawiatury. 
D wi k naci ni cia przycisku jest s yszalny przy ka dym 
jego naci ni ciu.

1. Naci nij przycisk Menu , a  pojawi si  ikona d wi ków 

klawiszy . Opcja w ./wy . aktualnego ustawienia b dzie 
miga .

2. Naci nij  lub , aby w czy  lub wy czy  ustawienie.

3. Naci nij przycisk PTT, aby potwierdzi , lub przycisk  
Menu, aby kontynuowa  konfigurowanie.

D wi k zako czenia transmisji
Radiotelefon mo na ustawi  tak, aby po zako czeniu 
transmisji nadawa  unikalny ton. Jest jak powiedzenie „roger” 
lub „odbiór” i informuje, e u ytkownik sko czy  mówi .

1. Naci nij przycisk  Menu, a  pojawi si  ikona d wi ku 
ko ca nadawania . Opcja w ./wy . aktualnego 
ustawienia b dzie miga .

2. Naci nij  lub , aby w czy  lub wy czy  ustawienie.

3. Naci nij przycisk PTT, aby ustawi , lub przycisk  Menu, 
aby kontynuowa  ustawianie.

L3 = wysoka czu o  — w cichym otoczeniu

L2 = rednia czu o  —  w typowym otoczeniu

L1 = niska czu o  — w ha a liwym otoczeniu
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Blokada klawiatury
Aby unikn  przypadkowej zmiany ustawie  
radiotelefonu:

1. Naci nij i przytrzymaj przycisk Key Lock , a  zostanie 

wy wietlona ikona wska nika blokady klawiatury .

2. W trybie blokady mo na w cza  i wy cza  czno  
radiow , zmienia  poziom g o no ci, odbiera , nadawa , 
wysy a  d wi ki po cze , wysy a  komunikaty 
alarmowe, a tak e monitorowa  kana y. Wszystkie 
pozosta e funkcje pozostaj  zablokowane.

3. Aby odblokowa  radiotelefon, naci nij przycisk  Key Lock 

i przytrzymaj, a  wska nik blokady klawiatury  zniknie.

Skanowanie
Funkcja skanowania pozwala na:
• Przeszukiwanie wszystkich kana ów pod k tem transmisji 

od nieznanych uczestników komunikacji.

• Wyszukiwanie osób z grupy, które przypadkowo zmieni y 
kana y.

• Szybkie wyszukiwanie nieu ywanych kana ów do 
w asnego u ytku.

Aby wyszukiwanie by o bardziej efektywne, dost pna 
jest funkcja priorytetu i dwa tryby skanowania 
(podstawowy i zaawansowany).
• Podstawowe skanowanie u ywa kombinacji kana ów 

i kodów ustawionych dla ka dego kana u (lub z domy ln  
warto ci  kodu 1).

• Skanowanie zaawansowane skanuje wszystkie kana y 
w poszukiwaniu wszelkich kodów, wykrywa ka dy kod 
w u yciu i tymczasowo korzysta z jego warto ci dla 
danego kana u. 

• Priorytet ma „kana  g ówny” (tj. kana  i kod podrz dny 
ustawiony w radiotelefonie u ytkownika w chwili 
uruchomienia skanowania). Oznacza to, e pierwszy 
kana  (i kod) s  skanowane cz ciej ni  pozosta e 
siedem kana ów i radiotelefon szybko zareaguje na 
wszelkie aktywno ci wyst puj ce na tym priorytetowym 
kanale.

Aby uruchomi  podstawowe skanowanie:
1. Naci nij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie . 

Na wy wietlaczu radiotelefonu pojawi si  ikona 
skanowania , a urz dzenie zacznie sprawdza  kolejne 
kombinacje kana ów i kodów.

2. Gdy urz dzenie wykryje aktywno ci pasuj ce do 
kombinacji kana u i kodu podrz dnego, zatrzyma 
skanowanie i zacznie odtwarza  d wi k transmisji. 

3. Aby odpowiedzie  i porozmawia  z osob , która nadaje, 
nale y nacisn  przycisk PTT w ci gu pi ciu sekund od 
ko ca transmisji.

4. Radiotelefon wznowi sprawdzanie kana ów po up ywie 
5 sekund od ko ca ka dej wykrytej aktywno ci.

5. Naci nij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie , 
aby przerwa  skanowanie.

Aby rozpocz  zaawansowane skanowanie:
1. Ustaw kod podrz dny kana u domowego na warto  

„zero” lub wy .

2. Naci nij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie . 
Ikona skanowania  pojawi si  na wy wietlaczu, 
a urz dzenie zacznie sprawdza  kolejne kana y. Kody 
podrz dne nie b d  filtrowa  s yszalnych transmisji.

3. Gdy urz dzenie wykryje aktywno ci z jakimkolwiek 
kodem (lub bez kodu), zatrzyma skanowanie i odtworzy 
d wi k transmisji. Ka dy kod podrz dny, który mo e by  
u ywany przez osoby trzecie, b dzie wykryty i wy wietlony.
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4. Aby odpowiedzie  i porozmawia  z osob  nadaj c , 
nale y nacisn  przycisk PTT w ci gu pi ciu sekund od 
zako czenia transmisji.

5. Radiotelefon wznowi sprawdzanie kana ów po up ywie 
5 sekund od ko ca ka dej wykrytej aktywno ci.

6. Naci nij krótko przycisk Skanowanie/monitorowanie , 
aby przerwa  skanowanie. 

Uwaga: 

1. Naci ni cie przycisku PTT podczas sprawdzania kolejnych 
nieaktywnych kana ów spowoduje, e transmisja b dzie si  
odbywa  na kanale g ównym. Mo na równie  zatrzyma  skanowanie 
w dowolnym momencie, naciskaj c przycisk Skanowanie/
monitorowanie .

2. Skanowanie mo na natychmiast wznowi  poprzez krótkie 

naci ni cie  lub , je li radiotelefon zatrzyma si  na 
niepo danej transmisji.

3. Je eli radiotelefon wielokrotnie zatrzyma si  na niepo danej 
transmisji, u ytkownik mo e tymczasowo usun  dany kana  z listy 

skanowania, naciskaj c i przytrzymuj c przez 3 s przycisk  lub . 
W ten sposób mo na usun  wi cej ni  jeden kana .

4. Aby przywróci  kana y na list  skanowania lub je z niej usun , 
nale y wy czy  radiotelefon, a nast pnie w czy  go ponownie lub 
wy czy  i ponownie w czy  tryb skanowania, naciskaj c przycisk 
Skanowanie/monitorowanie .

5. Z listy skanowania nie mo na usun  „kana u g ównego”.

6. W trybie zaawansowanego skanowania wykryty kod b dzie 
wykorzystywany tylko w jednej transmisji. Nale y zapisa  kod, 
zako czy  skanowanie i ustawi  wykryty kod na danym kanale, 
aby by  na nim stale u ywany.

Informacje dotycz ce gwarancji
Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy Motorola 
Solutions w miejscu zakupu dwukierunkowego radia 
Motorola Solutions i/lub oryginalnych akcesoriów uzna 
roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni serwis gwarancyjny.

Zwró  radiotelefon do dealera lub sprzedawcy, 
aby skorzysta  z serwisu gwarancyjnego. Nie zwracaj 
radiotelefonu do firmy Motorola Solutions.

Aby móc skorzysta  z serwisu gwarancyjnego, nale y 
przedstawi  paragon lub porównywalny zast pczy dowód 
opatrzony dat  zakupu. Dwukierunkowy radiotelefon 
powinien równie  mie  wyra nie widoczny numer seryjny. 
Niniejsza gwarancja nie b dzie obowi zywa a, je eli numery 
seryjne lub opisuj ce rodzaj telefonu komórkowego zosta y 
zmienione, usuni te, przeniesione z innego urz dzenia lub 
je eli s  nieczytelne.
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Czego nie obejmuje gwarancja
• Usterki lub uszkodzenia wynikaj ce z u ywania produktu 

w sposób inny ni  przewidziany lub nieprzestrzeganie 
instrukcji zawartych w tym podr czniku u ytkownika.

• Usterki lub uszkodzenia wynikaj ce z niew a ciwego 
u ywania, wypadku lub zaniedbania.

• Usterki lub uszkodzenia wynikaj ce z przeprowadzania 
niew a ciwych prób, z eksploatacji, konserwacji, regulacji 
lub jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji.

• Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba e jest to 
spowodowane wadami materia owymi lub niew a ciwym 
wykonawstwem.

• Rozmontowanie lub naprawa wyrobu wykonana w sposób 
wp ywaj cy negatywnie na dzia anie wyrobu lub 
uniemo liwiaj cy przeprowadzenie odpowiedniej kontroli 
oraz testów w celu zweryfikowania roszczenia z tytu u 
gwarancji.

• Usterki lub uszkodzenia wynikaj ce z zasi gu.

• Usterki lub uszkodzenia wynikaj ce z zawilgocenia, 
zalania lub zanieczyszczenia.

• Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne cz ci 
zewn trzne, które zosta y porysowane lub uszkodzone 
w wyniku zwyk ej eksploatacji wyrobu.

• Wyroby czasowo przekazane do u ywania.

• Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana cz ci 
w zwi zku z normalnym zu yciem.

Informacje o prawach autorskich
Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym podr czniku 
mog  obejmowa  autorskie oprogramowanie firmy Motorola 
Solutions umieszczone w pami ci pó przewodnikowej lub na 
innych no nikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach zapewnia firmie Motorola Solutions pewne wy czne 
prawa do chronionych prawem autorskim programów, 
mi dzy innymi wy czne prawo do kopiowania lub 
reprodukowania chronionego programu w dowolny sposób.

Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim 
programy firmy Motorola Solutions zawarte w produktach 
Motorola opisanych w tym podr czniku nie mog  by  
kopiowane ani reprodukowane w jakikolwiek sposób 
bez wyra nej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions. 
Ponadto zakup produktów firmy Motorola Solutions nie mo e 
by  uwa any za przekazanie – w sposób bezpo redni, 
dorozumiany, na podstawie wcze niejszych o wiadcze  lub 
w jakikolwiek inny – licencji chronionych prawami autorskimi, 
patentami lub zg oszeniami patentowymi, nale cych do 
firmy Motorola Solutions. Wyj tek stanowi zwyk a, 
niewy czna, wolna od op at licencja, jaka zgodnie z prawem 
jest skutkiem transakcji sprzeda y produktów.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz
stylizowane logo M s  znakami towarowymi lub zastrze onymi
znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i
s  u ywane na zasadach licencji. Wszystkie inne znaki
towarowe nale  do odpowiednich w a cicieli.

© 2017 r. Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrze one.
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