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P enosné radiostanice
ady DP4000
Stru ný návod k pouití
D leité bezpe nostní informace
Dodrení zásad pro bezpe né pouití
a vystavení organismu
vysokofrekven nímu zá ení

Upozorn ní

Ne za nete tento výrobek
pouívat, p e t te si provozní
pokyny pro bezpe né pouití
obsaené v p íru ce
o bezpe ném uívání výrobku
a vystavení vysokofrekven nímu
zá ení dodané s radiostanicí.

POZOR!
Tato radiostanice je ur ena pouze
pro pracovní vyuití za ú elem dodrení
poadavk pro vystavení
vysokofrekven nímu zá ení komise FCC/
ICNIRP. P ed pouitím tohoto výrobku
si p e t te informace o vysokofrekven ním
zá ení a provozní pokyny v p íru ce
o bezpe ném uívání výrobku a vystavení
vysokofrekven nímu zá ení dodávané
s radiostanicí (publikace spole nosti
Motorola . 6864117B25), abyste dodrovali
limity vystavení vysokofrekven nímu zá ení.

Seznam antén, baterií a dalího
p ísluenství, které schválila spole nost
Motorola, najdete na následující webové
stránce: http://www.motorolasolutions.com

Informace o autorských právech
k po íta ovým program m
Sou ástí výrobk Motorola popsaných v této
p íru ce mohou být po íta ové programy
chrán né autorskými právy, uloené
v polovodi ových pam tích a na jiných
médiích. Zákony Spojených stát
amerických a dalích zemí dávají
spole nostem Motorola Europe a Motorola
Solutions Inc. jistá výhradní práva
k po íta ovým program m chrán ným
autorským právem, zejména právo
libovolnou formou takto chrán né po íta ové
programy kopírovat i reprodukovat. Proto
se ádné po íta ové programy chrán né
autorskými právy, které jsou sou ástí
výrobk Motorola popsaných v této p íru ce,
nesmí ádným zp sobem kopírovat,
reprodukovat, upravovat, provád t jejich
reverzní inenýrink a distribuovat
bez výslovného písemného souhlasu
dritel autorských práv. Navíc se nemá
za to, e se nákupem t chto výrobk p ímo
nebo nep ímo, na základ p ekáky
uplatn ní alobních nárok nebo na základ
autorských práv, patent i ádostí dritel
práv o patenty ud luje jakákoliv licence
krom b né nevýhradní licence k pouití,
která vyplývá ze zákona prodejem výrobku.

Stru ný návod k pouití
Tento stru ný návod k pouití obsahuje
základní informace o p enosných
radiostanicích MOTOTRBO ady DP4000.
Dalí informace o provozu t chto radiostanic
najdete v návodu k obsluze.
V rámci globálního úsilí o ochranu ivotního
prost edí se bude spole nost Motorola
chovat ekologicky a bude nabízet pouze
online kopie uivatelských p íru ek
k produkt m. Tyto dokumenty si m ete
stáhnout na adrese:
http://www.motorolasolutions.com/mototrbo/
download/guides/
Chra te nae lesy a et ete energii tím, e
budete et it papírem, spole n to m eme
zm nit.
Obra te se na svého prodejce nebo správce
systému, protoe rádio mohlo být upraveno
pro vae konkrétní pot eby.

Zapnutí a vypnutí radiostanice
Radiostanici zapnete tak, e budete otá et
vypína em/ovlada em hlasitosti ve sm ru
hodinových ru i ek, dokud neuslyíte cvaknutí.
Radiostanici vypnete tak, e budete otá et
vypína em/ovlada em hlasitosti proti sm ru
hodinových ru i ek, dokud neuslyíte cvaknutí.

Ovládání hlasitosti
Hlasitost zvýíte oto ením vypína e/
ovlada e hlasitosti ve sm ru hodinových
ru i ek.
Hlasitost snííte oto ením vypína e/ovlada e
hlasitosti proti sm ru hodinových ru i ek.
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Ovládací prvky radiostanice
Zapite si funkce programovatelných tla ítek
radiostanice do vyhrazeného prostoru.
KS znamená krátký stisk.
DS znamená dlouhý stisk.

1

Kanálový voli
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Vypína /ovlada hlasitosti
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Indikátor LED
Postranní tla ítko 1 (programovatelné)
KS: ______ DS: _______
Klí ovací tla ítko
Postranní tla ítko 2 (programovatelné)
KS: ______ DS: _______
Postranní tla ítko 3 (programovatelné)
KS: ______ : _______
P ední tla ítko P1 (programovatelné)
KS: ______ DS: _______
Tla ítko pro menu/OK
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Klávesnice
ty sm rné naviga ní tla ítko na
klávesnici
Tla ítko Zp t/Dom 
P ední tla ítko P2 (programovatelné)
KS: ______ DS: _______
Displej
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Mikrofon

16

Reproduktor

17

Univerzální konektor p ísluenství

18

Nouzové tla ítko (programovatelné)
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Anténa
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Neplatí pro radiostanice s omezenou
klávesnicí

Neplatí pro radiostanice bez klávesnice

Indikátor LED
Bliká erven  Rádio vysílá p i nízkém stavu
baterie, p ijímá nouzové vysílání, nezda il se
autotest p i zapnutí nebo prob hlo p emíst ní
mimo rozsah, pokud byl rádio nakonfigurováno
pomocí systému ARTS (Auto-Range
Transponder System).
Svítí lut  Rádio monitoruje digitální standardní
kanál nebo pouívá funkci Bluetooth je ve
viditelném reimu. Také udává dobrý stav nabití
baterie p i stisku programovatelného tla ítka.
Bliká lutá  Radiostanice vyhledává provoz
nebo p ijímá výzvu k hovoru nebo jsou práv
obsazené vechny kanály Linked Capacity Plus.
Dvojit bliká lutá  Radiostanice ji není
p ipojená k p evad i v reimu Capacity Plus
nebo Linked Capacity Plus, vechny kanály
Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus jsou
práv obsazené, je zapnuté automatické
vyhledávání stanovit , radiostanice aktivn
vyhledává nové stanovit . Udává také, e
radiostanice zatím nereagovala na výzvu ke
skupinovému volání nebo je uzamcená.
Svítí zelená  Radiostanice se zapíná nebo
vysílá. Také udává úplné nabití baterie p i
stisku programovatelného tla ítka.
Bliká zelen  Rádio p ijímá aktivované
hovory i data neumo ující utajení nebo
zji uje aktivitu i na ítá bezdrátové p enosy
Over-the-Air Programming.
Dvojit bliká zelená  Radiostanice p ijímá
hovor nebo data, pro která byla aktivována
funkce soukromí.
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