Wywołanie alarmowe

Krótki przewodnik

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy.
2. Na wyświetlaczu pojawią się symbole
i
oraz migający napis
. Po upływie 2-3 sekund symbol
zniknie.
3.
i
pozostaną widoczne do chwili skasowania wywołania
alarmowego.
4. Naciśnij przycisk nadawania i mów normalnie do mikrofonu. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
5. Po zakończeniu zwolnij przycisk nadawania i czekaj na odpowiedź.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Clear/Monitor i jednocześnie naciśnij
przycisk alarmowy aby skasować wywołanie alarmowe (funkcja dostępna w zależności od sposobu zaprogramowania radiotelefonu).
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Wymiana akumulatora
Zdejmowanie akumulatora
1. Przesuń jednocześnie obydwa zatrzaski akumulatora do
dołu radiotelefonu.
2. Pociągnij akumulator do siebie.
3. Zdejmij akumulator z radiotelefonu.
Zakładanie akumulatora
1. Umieść odpowiednie występy akumulatora w dolnej
części obudowy radiotelefonu.
2. Dociśnij górną część akumulatora do obudowy radiotelefonu tak, by obydwa zatrzaski pewnie zaskoczyły.
3. Pociągnij lekko akumulator aby sprawdzić, czy zatrzaski
pewnie trzymają i czy akumulator jest właściwie zamocowany.
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Komunikaty na wyświetlaczu radiotelefonu P5400 - c.d.

Model P5470 - c.d.

Wywołanie od nieznanego abonenta (tranking)

Uruchomienie połączenia telefonicznego

Wywołanie kolejkowane (tranking)
Zajętość systemu (tranking)
Wywołanie odrzucone (tranking)

Uruchomienie połączenia indywidualnego
1-9
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Wprowadzanie numeru przy połączeniu telefonicznym lub
połączeniu indywidualnym
Elementy manipulacyjne radiotelefonu P5400

Menu
Klawisz
umożliwia dostęp do funkcji niedostępnych bezpośrednio
za pomocą klawiatury radiotelefonu.
1. Naciśnij klawisz
aby wywołać menu.
2. Korzystając z klawiszy
i
przewijaj dostępne pozycje.
3. Naciśnij klawisz
aby wybrać wskazaną pozycję.
4. Zależnie od wybranej pozycji może być konieczne ponowne użycie
klawiszy
i
.
5. Naciśnij klawisz
aby zakończyć.
Tryb trankingowy
Wywołanie grupowe
1. Wybierz żądaną grupę.
2. Naciśnij przycisk nadawania i mów do mikrofonu.
3. Po zakończeniu zwolnij przycisk nadawania i czekaj na odpowiedź.
Odbiór wywołania grupowego
1. Wywołanie jest odbierane automatycznie i słyszalne w głośniku.
2. Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa grupy lub
.
3. Aby odpowiedzieć, naciśnij przycisk nadawania i zacznij mówić do
mikrofonu.
Wywołanie indywidualne (model P5470)
1. Naciśnij klawisz
. Na wyświetlaczu pojawi się
.
2. Korzystając z klawiszy
i
przewijaj listę abonentów lub
wprowadź nr abonenta za pomocą klawiatury.
3. Naciśnij przycisk nadawania i zacznij mówić do mikrofonu.
4. Po zakończeniu zwolnij przycisk nadawania i czekaj na odpowiedź.
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Pokrętło
głośności/
włącznik
zasilania

Włączenie/wyłączenie zasilania radiotelefonu, regulacja
głośności odbieranej korespondencji

Przełącznik
Wybór systemu lub grupy/kanału (zależnie od zaprogramogrup/kanałów wania)
Przycisk
alarmowy

Uruchomienie wywołania alarmowego lub przełączenie na
na zaprogramowaną grupę/system

Przycisk
nadawania

Włączenie nadawania

Przycisk
Opcja

Włączenie zaprogramowanej wcześniej funkcji
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Klawiatura Radiotelefonu P5400
Modele P5470 i P5450

Tryb trankingowy - c.d.
Odbiór wywołania indywidualnego (model P5470)
1. Odebranie wywołania indywidualnego sygnalizowane jest sygnałem
akustycznym oraz informacją na wyświetlaczu:
2. Naciśnij przycisk nadawania i zacznij mówić do mikrofonu.
3. Jeśli wywołanie nie zostało odebranie, na wyświetlaczu widoczna jest
informacja
.
4. Naciśnij klawisz
aby wyświetlić ostatnie wywołanie. Naciśnij przycisk nadawania by odpowiedzieć na wywołanie lub przycisk Clear/
Monitor aby powrócić.

Blokowanie / odblokowanie klawiatury
1. Naciśnij klawisz
.
2. W czasie jednej sekundy naciśnij przycisk Opcja z boku radiotelefonu.
- Wybór systemu, grupy lub kanału
- Przewijanie list wyboru
- Dostęp do menu radiotelefonu
- Wybór elementu z list wyboru
Model P5450
Dodawanie/usuwanie grupy/kanału do/z listy skanowania
Włączenie/wyłączenie skanowania
Uruchomienie zaprogramowanej wcześniej funkcji
Model P5470
Wybór systemu
Wybór grupy
Włączenie/wyłączenie skanowania
Włączenie/wyłączenie szyfrowania
Dodawanie grupy/kanału do listy skanowania
Dostęp do listy zaprogramowanych statusów

Połączenie telefoniczne (model P5470)
1. Naciśnij klawisz
. Na wyświetlaczu pojawi się
.
2. Postępuj wg kroków 2-4 w punkcie „Wywołanie indywidualne”.
Odbiór połączenia telefonicznego (model P5470)
1. Odebranie połączenia telefonicznego sygnalizowane jest sygnałem
akustycznym oraz informacją na wyświetlaczu:
.
2. Postępuj wg kroków 2-4 w punkcie „Odbiór wywołania indywidualnego”.
Tryb konwencjonalny
Wywołanie
1. Wybierz żądany system i kanał konwencjonalny.
2. Naciśnij na chwilę przycisk Clear/Monitor. Jeśli słychać korespondencję
lub na wyświetlaczu widoczny jest symbol
, wybrany kanał jest zajęty.
3. Gdy kanał zostanie zwolniony, naciśnij przycisk nadawania i zacznij
mówić do mikrofonu.
4. Zwolnij przycisk nadawania i czekaj na odpowiedź.
Odbiór wywołania
1. Wybierz żądany system i kanał konwencjonalny lub włącz funkcję skanowania upewniając się, że żądany kanał znajduje się na liście skanowania.
2. W momencie odebrania wywołania w głośniku będzie słyszalna korespondencja, na wyświetlaczu pojawi się nazwa lub numer kanału.

Dostęp do listy zaprogramowanych wiadomości
Usuwanie grupy/kanału z listy skanowania
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Elementy manipulacyjne radiotelefonu P5400 - c.d.

Symbole na wyświetlaczu radiotelefonu P5400 - c.d.

Przycisk
- Rezygnacja z bieżącej operacji/połączenia (tranking)
Clear/Monitor - Chwilowe wyłączenie blokady szumów (konwencj.)
Przełącznik
A/B

Wybór zaprogramowanych opcji programowych

Tryb nadawania - włączony nadajnik radiotelefonu
Tryb nadawania lub odbioru korespondencji
Migające - wywołanie kolejkowane
System EDACS pracuje w trybie „Failsoft”
Aktywna funkcja Channel Guard

Sygnały akustyczne radiotelefonu P5400
(T) = tylko w trybie trankingowym
Gotowość do Pojedynczy krótki średniej wysokości ton oznacza gotonadawania
wość radiotelefonu do nadawania
Kolejkowanie Pojedynczy krótki wysoki ton oznacza skierowanie wywo(T)
łania do kolejki
Autokey (T)

Pojedynczy krótki średniej wysokości ton oznacza przydzielenie kanału dla wywołania oczekującego w kolejce

System zajęty Potrójny niski ton oznacza zajętość systemu lub brak moż(T)
liwości zestawienia połączenia
Odrzucenie
połączenia
(T)

Pojedynczy niski ton oznacza odrzucenie połączenia, do
którego radiotelefon nie ma autoryzacji

Timer nadawania

Pięciokrotny wysoki ton i jeden długi niski ton oznaczają
przekroczenie ustalonego czasu nadawania

Słaby akumu- Jeden niski ton i jeden średniej wysokości ton oznacza
lator
niski poziom naładowania akumulatora
Blokada
nadawania

Pojedynczy niski ton oznacza zablokowanie nadawania z
powodu zbyt niskiego poziomu naładowania akumulatora
Symbole na wyświetlaczu radiotelefonu P5400

Praca z niską mocą nadawania
Nadawanie wiadomości zaszyfrowanej
Migające - odbiór wiadomości zaszyfrowanej
Praca w trybie cyfrowym
Praca w trybie P25
Praca w trybie analogowym
Obracające się - włączony tryb skanowania
Grupa/kanał na liście skanowania z priorytetem 1
Grupa/kanał na liście skanowania z priorytetem 2
Grupa/kanał na liście skanowania bez priorytetu
Tryb połączeń telefonicznych lub indywidualnych
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Komunikaty na wyświetlaczu radiotelefonu P5400
Brak kanału kontrolnego (tranking)
Tryb „Wide Area Scan” (tranking)
Połączenie radio-radio (konwencjonalny)
Skanowanie systemów włączone (tranking)
Skanowanie systemów wyłączone (tranking)
Niski poziom naładowania akumulatora
Odbiór wywołania alarmowego (tranking / P25)
Wysyłanie wywołania alarmowego (tranking / P25)
Nieodebrane wywołania indywidualne (tranking / P25)
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