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Ovládací prvky
radiostanice

P160/P165/P180/P185
Řada přenosných radiostanic
Stručný návod k použití
Důležité bezpečnostní informace
Dodržení zásad pro bezpečné
použití a vystavení organismu
vysokofrekvenčnímu záření

!
Upozornění

Caution

2
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2

Než začnete tento výrobek
používat, přečtěte si provozní
pokyny pro bezpečné použití
obsažené v příručce
o bezpečném užívání výrobku
a vystavení
vysokofrekvenčnímu záření
dodané s radiostanicí.

6
7

Reproduktor

4

Mikrofon

5

Displej z tekutých krystalů
(LCD)
Klíčovací tlačítko

6

4

7

10
11
12

Ovladač zapnutí/vypnutí
radiostanice/ovládání
hlasitosti
Indikátor LED

3

3
5

POZOR!
Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní
využití za účelem dodržení požadavků
pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření
komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku
si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření
a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání
výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření
dodávané s radiostanicí (publikace společnosti
Motorola č. 6864117B25), abyste dodržovali limity
vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
Seznam antén a dalšího příslušenství, které
schválila společnost Motorola, najdete na následující
webové stránce:
http://www.motorola.com/governmentandenterprise
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8

Postranní programovatelná
tlačítka
Konektor příslušenství

9

Programovací port

10

Levé/pravé tlačítko

11

Přední programovatelná
tlačítka
Alfanumerická klávesnice
(pouze model s úplnou
klávesnicí)

12
1
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Displej z tekutých krystalů

Programovatelná
tlačítka
Tlačítko

Ukazatel
pohybu
doleva pro
posun textu

Desetinná
místa pro
údaje
o frekvenci

Ukazatel
pohybu
doprava pro
posun textu

Klávesnice
A
B
A Levé/pravé přední tlačítko
programovatelná
B Přední
tlačítka

»eötina
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Tlačítko
Zámek
klávesnice

Funkce

Osvětlení

ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ
osvetlení displeje.

Výzva
k příjmu
volání

Zahájí výzvu k příjmu
volání.

Jméno
kanálu

Přepíná mezi číslem
kanálu a jménem
kanálu.

Skenování
kanálů

Spouští a zastavuje
skenování.

Monitor

Pokud je tlačítko
stisknuté, monitoruje
kanál.

Selektivní
volání

Zahájí selektivní
volání.

Výkon

Vybere požadovaný
výkon: vysoký nebo
nízký.

Funkce
Zamkne nebo
odemkne veškerá
tlačítka kromě
klíčovacího tlačítka,
postranního
programovatelného
tlačítka 1,
postranního
programovatelného
tlačítka 2 a ovladače
zapnutí/vypnutí
radiostanice/
ovládání hlasitosti.
Platí pouze pro
dlouhý stisk.

Vyřazení
Dočasně při
nežádoucího skenování vyřadí
kanálu
nežádoucí kanály ze
seznamu pro
skenování. Platí
pouze pro dlouhý
stisk.
Režim
telefonu

Zapíná a vypíná
funkci telefonu pro
zvolený kanál.
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Tlačítko

Funkce

Aktivace
TPL/DPL

Zapíná a vypíná
požadavek, aby
radiostanice
vyžadovala
k umlčení šumu
odpovídající TPL/
DPL.

Hlavní
kanál

Umožňuje rychle
přejít na zvolený
hlavní kanál.

Aktivace
identifikace
při klíčování

Zapíná a vypíná
odesílání identifikace
klíčování při stisku
klíčovacího tlačítka.

Zpětný
impulz

Vybere typ zpětného
impulzu: žádný, 180
nebo 240.

Výběr
šifrovacího
kódu

Přepíná mezi dvěma
možnými šifrovacími
kódy.

Tlačítko

Funkce

Vypnutí/
zapnutí
kódování

Zapíná a vypíná
funkci kódování
hlasovou inverzí pro
zvolený kanál. Platí
pouze pro dlouhý
stisk.

Úroven
šumu

Vybere požadovanou
úroveň šumu: nižší
nebo vyšší.

Nepřiděleno

Pro toto tlačítko není
naprogramovaná
žádná funkce.

Funkce
VOX

Zapíná a vypíná
funkci VOX pro
zvolený kanál.

Stálý
monitor

Přepíná funkce
trvalého monitoru,
dokud není tlačítko
znovu stisknuto. Platí
pouze pro dlouhý
stisk.

Režim
převaděče /
přímého
vysílání

Přepíná mezi
režimem převaděče
a přímého vysílání.

Tlačítko
Nastavení
hlasitosti

3

Funkce
Ovládá hlasitost
zvuku. Tlačítko
udává aktuální
úroveň hlasitosti
nepřerušovaným
tónem. Pokud chcete
úroveň hlasitosti
změnit, stiskněte
programovatelné
tlačítko a otáčejte
knoflíkem, dokud
nenastavíte
požadovanou
hlasitost. Platí pouze
pro dlouhý stisk.
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LCD displej pro ikony
Indikátor
LED

Popis
Síla signálu

»eötina

Funkce
Více dílků
označuje
silnější
signál.

Přímé
vysílání

Radiostanice
nevysílá přes
převaděč.

Výkon

„L“ udává, že
radiostanice
vysílá při
nízkém
výkonu, „H“
udává, že
radiostanice
vysílá při
vysokém
výkonu.

Monitor

Radiostanice
monitoruje
vybraný
kanál.

Kódování
zvukovou
inverzí

Svítí, když je
zapnutý
režim
kódování.

4

Indikátor
LED

Popis

Funkce

Režim
telefonu

Svítí, když je
zvolen režim
telefonu.

Režim
programování

Svítí, když je
zapnutý
režim
programování

Zámek
klávesnice

Svítí, když je
uzamknuta
klávesnice.

Kapacita
baterie

Pomocí
počtu dílků
(0 - 3) udává
zbývající
náboj baterie.
Bliká, když je
baterie málo
nabitá.

Indikátor
LED

Popis

Funkce

Skenování

Bliká bez
tečky, když je
aktivní
normální
skenování.
Svítí bez
tečky, když je
zaznamenán
provoz na
neprioritním
kanálu.

Skenování
(pokr.)

Svítí
s blikající
tečkou, když
je
zaznamenán
provoz na
prioritním
kanálu.
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Barva indikátoru LED
Barva
indikátoru
LED

Indikátor

Svítí zelená

Radiostanice vysílá
v normálním režimu
nebo v režimu
kódování.

Normálně
bliká zelená

Radiostanice přijímá
v normálním režimu.
Kanál je obsazený.
Radiostanice při
zapnutí úspěšně
provedla
automatický test.

Svítí
oranžová

Je aktivní monitor
nebo stálý monitor.
Přijato selektivní
volání.

Normálně
bliká
oranžová

Radiostanice je
v aktivním režimu
skenování.
Radiostanice přijímá
v režimu kódování.

Barva
indikátoru
LED

Indikátor

Rychle bliká
oranžová

Byla obdržena výzva
k příjmu volání.

Normálně
bliká
červená

Radiostanice vysílá
v normálním režimu
nebo v režimu
kódování a baterie je
málo nabitá.

Rychle bliká
červená

Radiostanice při
zapnutí neprovedla
úspěšně
automatický test.
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MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the
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