Instrukcja obsługi Danita T10K
UWAGA: Radiotelefonu naleŜy uŜywać zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na
terenie gdzie jest to dozwolone.
Wymogi bezpieczeństwa:
- naprawy musi przeprowadzać wykwalifikowany serwis
- radiostację naleŜy wyłączyć podczas przebywania w obszarze zagroŜonym wybuchem
(stacje benzynowe itp)
- nie wolno umieszczać radiotelefonu w samochodzie w pobliŜu obszaru działania poduszki
powietrznej
- nie naleŜy wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
- czyszczenie urządzenia moŜliwe jest tylko przy pomocy lekko zwilŜonej szmatki.
Nie stosować alkoholu ani Ŝadnych Ŝrących środków czyszczących.
W zestawie znajdują się:
- dwa radiotelefony
- instrukcja uŜytkownika (oryginalna i w jęz. polskim)
Instalacja baterii:
1. WłóŜ monetę w szczelinę na spodzie obudowy i przekręcając otwórz pokrywę baterii.
2. Zdejmij pokrywę baterii i włóŜ 3 baterie AAA (brak w zestawie).
3. Zamknij pokrywę wsuwając zawiasy w otwory, a następnie dociskając pokrywę.
4. Zaleca się wyjmowanie baterii z radiotelefonu na czas długotrwałego nieuŜywania.
Podstawowe funkcje i obsługa:
1. Włączanie/wyłączanie
W celu włączenia/wyłączenia radia przyciśnij przycisk MENU przez 2 sekundy
2. Nadawanie/odbiór
W celu nadawania naleŜy wcześniej ustawić kanał i kod CTCSS taki sam jak na drugim
radiotelefonie. Następnie naciskając przycisk PTT mów w stronę mikrofonu, który znajduje
się obok przycisku „-”. Aby skończyć nadawanie i móc odbierać przestań naciskać przycisk
PTT. Radiotelefon automatycznie odsłuchuje wszystkie komunikaty nadawane na tym
samym kanale, z tym samym kodem CTCSS.
3. Ustawienie głośności
Ustaw odpowiednią głośność przyciskami „+” i „-”. Wybrany poziom głośności widoczny
jest na pasku „VOL” w dolnej części ekranu.
4. Wybór opcji MENU
Funkcje menu wywołuje się odpowiednią ilością przyciśnięć klawisza menu. Następnie
przyciskami „+” i „-” moŜna wybrać Ŝądaną wartość parametru. Zatwierdzenie i wyjście
następuje po przyciśnięciu klawisza „Menu” odpowiednią ilość razy ( tyle razy aby dojść do
ekranu głównego).
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5. Skanowanie
Przed rozpoczęciem skanowania ustaw kod CTCSS na 00. Pozwoli to na znalezienie
wszystkich transmisji na danej częstotliwości. Długotrwałe przyciśnięcie klawisza „+”
rozpoczyna skanowanie. Od tego momentu radio będzie zmieniało kanały aŜ do
znalezienia transmisji. Po znalezieniu transmisji zatrzyma się, a po jakimś czasie
będzie skanować dalej. Aby zatrzymać skanowanie naleŜy nacisnąć przycisk PTT.

