Wskaźnik LED ładowarki
Kolor

Akcesoria
Znaczenie

Zielony:
Akumulator całkowicie naładowany
Pomarańczowy:
Akumulator naładowany w co najmniej 90%
Czerwony:
Akumulator w trakcie ładowania

Do radiotelefonów serii SDx700 dostępnych jest szereg dodatkowych
akcesoriów, więcej informacji znajdziesz u twojego dostawcy.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

SDP750

Należy używać wyłącznie odpowiednich akumulatorów Simoco:

• 7A0BAL1SZXC – akumulator standardowy
• 7A0BAL1SZX4 – akumulator o zwiększonej pojemności

Krótki Przewodnik

Akumulatory można ładować wyłącznie w odpowiednich ładowarkach
Simoco:

• 7A0BC00SZC1-B1 – ładowarka jednopozycyjna z uniwersalnych
Czerwony wolno migający:
Tryb czuwania (bez ładowania)
Czerwony szybko migający:
Błąd ładowania

zasilaczem

• 7A0BC00SZC6 – ładowarka sześciopozycyjna
Zakładanie, zdejmowanie i ładowanie akumulatora należy wykonywać
poza środowiskiem niebezpiecznym.
Metalowego klipsa do pasa nie należy używać w środowisku niebezpiecznym.
Przyłączanie i odłączanie odpowiednich akcesoriów możliwe jest tylko
poza środowiskiem niebezpiecznym.

OSTRZEŻENIA
Nie korzystaj z radiotelefonu jeśli antena jest odłączona lub uszkodzona.
Bezwzględnie stosuj się do nakazu wyłączania radiotelefonów w miejscach niebezpiecznych (np. stacja benzynowa).
Nie korzystaj z radiotelefonu w atmosferze wybuchowej.
Nie korzystaj z radiotelefonu bez zestawu typu 'hands-free' podczas
prowadzenia pojazdu.
Nie dotykaj anteny podczas nadawania.
Nie używaj i nie przechowuj akumulatorów w temperaturze otoczenia
przekraczającej +60°C.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
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Twój najlepszy dostawca
JaWi

Wprowadzenie

Akumulator

SDx700 to seria radiotelefonów o funkcjach definiowanych programowo, umożliwiających dostosowanie wielu parametrów do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Problemy
Wysoka jakość wykonania radiotelefonu gwarantuje jego niezawodność. W przypadku sporadycznego wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, zanim skontaktujesz się z twoim dostawcą,
sprawdź kilka rzeczy.

W niniejszej instrukcji opisano podstawowe funkcje radiotelefonu
przenośnego typu SDP750. Poszerzone informacje dostępne są w
pełnej instrukcji użytkownika TNM-U-E-0156 SDP760 User Guide dostępnej na stronie producenta: http://www.simocogroup.com.

Jeśli radiotelefon nie pracuje, sprawdź czy:

• akumulator jest całkowicie naładowany i prawidłowo założony,
• radiotelefon jest włączony (pokrętło włącznika/głośności),
• poziom głośności nie jest ustawiony zbyt nisko (pokrętło włącznika/głośności).

Może się okazać, że w miejscu, w którym przebywasz, występuje zbyt
niski poziom odbieranego sygnału, spróbuj przesunąć się w inne miejsce, gdzie sygnał może być silniejszy.
Zakładanie akumulatora: Umieść akumulator z tyłu radiotelefonu w
służącej do tego prowadnicy (patrz rysunek). Dosuń akumulator do
górnej części radiotelefonu (strzałka 1) i zatrzaśnij zatrzask w części
dolnej (strzałka 2).
Zdejmowanie akumulatora: Wyłącz radiotelefon. Zwolnij zatrzask
akumulatora przesuwając go do tyłu urządzenia, uchyl lekko akumulator w tym samym kierunku i wysuń go z prowadnic.

Włączanie radiotelelefonu
Obróć pokrętło włącznika/głośności (5) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Zamiga na zielono wskaźnik LED (6) i usłyszysz dźwięk powitalny. Aby wyregulować poziom głośności, obracaj pokrętłem (5).

Wyłączanie radiotelefonu
Obróć pokrętło włącznika/głośności (5) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara do momentu usłyszenia charakterystycznego
kliknięcia. Zamiga na czerwono wskaźnik LED (6) i usłyszysz dźwięk
pożegnalny, urządzenie wyłączy się.

Elementy sterujące
Funkcje przycisków 1, 3 i 11 są programowalne i mogą być zmienianie
w procesie programowania radiotelefonu. Przycisk 11 domyślnie służy
do połączeń alarmowych. Pokrętło 4 umożliwia przełączanie kanałów.
Pokrętło 5 włącza/wyłącza radiotelefon oraz reguluje poziom głośności.

Nr

Funkcja

Nr

Funkcja

Radiotelefon nie posiada wyświetlacza LCD. Każda zmiana kanału jest
potwierdzana komunikatem głosowym.

Odbieranie połączeń
Obracając pokrętłem zmiany kanału (4) wybierz żądany kanał. Jeśli
kanał jest odpowiednio zaprogramowany, usłyszysz komunikat głosowy podający jego numer, w przeciwnym razie będziesz słyszał jednostajny sygnał dźwiękowy.

1

8

Głośnik

Jeśli radiotelefon pracuje w trybie wywołań selektywnych, będziesz
słyszał tylko wywołania przeznaczone dla Ciebie.

2

Przycisk nadawania PTT

9

Mikrofon (pełny dupleks)

Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij przycisk nadawania PTT (2).

3

Przycisk programowalny
SK2

10

Antena

Nawiązywanie połączeń

4

Pokrętło zmiany kanału

11

Przycisk górny programowalny TK

5

Pokrętło włącznika/
głośności

12

Złącze akcesoriów

6

Wskaźnik LED

13

Klips do pasa

3. Naciśnij przycisk nadawania PTT (2) i przytrzymując go zacznij
mówić do mikrofonu górnego (w trybie półdupleksowym) lub do
dolnego (w trybie pełnego dupleksu).

7

Mikrofon (półdupleks)

14

Akumulator

4. Zwolnij przycisk nadawania PTT (2) aby zakończyć.

Przed użyciem radiotelefonu upewnij się, że:

• Założyłeś całkowicie naładowany akumulator.
• Antena jest prawidłowo dokręcona.

Zewnętrzne powierzchnie radiotelefonu możesz czyścić za pomocą
zwilżonej ściereczki. Nie używaj aerozoli, środków chemicznych ani
ściernych.
Aby zapewnić prawidłową pracę radiotelefonu, co pewien czas przeczyść miękką wilgotną ściereczką styki akumulatora.
Zużytych akumulatorów pozbądź się zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nie pal akumulatorów ani nie wyrzucaj
ich do zwykłego pojemnika na odpady.

Wskaźnik LED
Kolor

Znaczenie

Kolor

Znaczenie

Zielony:
radiotelefon w trybie
odbioru

Zielony wolno migający:
radiotelefon w trybie czuwania

Zielony szybko
migający:
radiotelefon w trakcie
uruchamiania lub aktualizacji

Pomarańczowy:
zestawione połączenie,
radiotelefon nie nadaje/nie
odbiera; po naciśnięciu PTT
można rozmawiać

Pomarańczowy wolno
migający:
radiotelefon w trybie
skanowania

Czerwony:
radiotelefon w trybie nadawania

Komunikaty głosowe

Przycisk programowalny
SK1

Przed użyciem

Dbałość o radiotelefon

1. Wybierz odpowiedni tryb pracy naciskając jeden z programowalnych przycisków.
2. Obracając pokrętłem zmiany kanału (4) wybierz żądany kanał.

5. Przycisk górny (11) może być zaprogramowany jako przycisk alarmowy. Jeśli naciśniesz go i przytrzymasz przez co najmniej 1,5
sekundy, zostanie uruchomiona zaprogramowana wcześniej sekwencja alarmowa. Aby zakończyć procedurę alarmową, naciśnij
przycisk (11) ponownie.

Czerwony wolno
migający:
niski poziom naładowania akumulatora

