Radiostanice TalkAbout 200
O RADIOSTANICI
Radiostanici Motorola® TalkAbout 200 je možno používat v Evropských zemích, které akceptovali doporu ení CEPT PMR446. Tato celoevropská
služba byla p ipravena pro uživatele z ad soukromých a firemních uživatel . V R je možné tyto kmito ty využívat na základ generálního povolení .
28/1999. Radiostanice TalkAbout 200 je vybavena 8 kanály a 38 PL kódy odd lujícími jednotlivé uživatele. Pro hovor ve skupin musí mít všechny
radiostanice nastaven stejný kanál a PL kód.
Baterie
Radiostanice TalkAbout 200 je napájena ze t í AA baterií. S alkalickými bateriemi bude v provozu cca 20 hodin p i využití 5% vysílání, 5% p íjem a 90%
pohotovost (radiostanice je zapnuta, ale nevysílá ani nep ijímá).
Instalace baterií
1. Vysu te bateriový kryt [6] (zadní ást radiostanice).
2. Vložte 3 AA baterie, pozor na správnou polaritu.
3. Nasa te kryt baterie a zasu te zp t.
Indikace stavu baterie
LCD displej [1] ukazuje stav baterie. Indikátor je rozd len na
dv polí ka - p lka p edstavuje polovinu kapacity baterie. P i
vybití baterie polí ka zmizí.
INDIKÁTOR UKAZUJE SPRÁVN
BATERIEMI.

POUZE S ALKALICKÝMI

Signalizace vybité baterie
Pokud jsou baterie tém vybité, ukazatel stavu baterie se
zobrazí prázdný. Pokud jsou baterie vybité, ukazatel stavu
baterie zabliká a ozve se varovný tón po dobu 10 vte in.
Radiostanice se vypne.
Pozn.: P i dlouhodobém skladování je t eba vyjmout baterie
z radiostanice, baterie mohou zkorodovat a poškodit
radiostanici.
Upevn ní spony na opasek
1. Umíst te sponu do úchytu na zadní stran radiostanice.
2. Sponu vyjm te opatrn , energickým tahem sm rem od
radiostanice.
Zapnutí radiostanice
1. Stiskn te tla ítko ON/OFF [9], radiostanice pípne a LED
indikátor [8] se rozsvítí.
2. Radiostanici vypnete op tovným stisknutím tla ítka.
Radiostanice potvrdí vypnutí pípnutím.
Nastavení kanálu a PL kódu
1. Velké íslo na LCD displeji ukazuje aktuální kanál.
2. Použijte rolovacích tla ítek [10] pro výb r kanálu.
3. Stiskn te tla ítko fn [11], zobrazí se nastavený PL kód (malé íslo), blikání ukazuje editovací mód.
4. B hem blikání PL kódu m žete použít rolovací tla ítka [10] na zm nu PL kódu.
5. Dvojitý stisk tla ítka fn vrátí radiostanici do provozního stavu.
Pozn.: Radiostanice se p epne do provozního módu automaticky po 3 vte inách.
Tla ítko Monitor
Tla ítko monitor [12] slouží ke kontrole volnosti kanálu p ed vysíláním.
Nastavení hlasitosti
Stiskn te tla ítko monitor [12] a otá ejte ovlada em hlasitosti [2] dokud nedosáhnete dosta ující úrovn k poslechu. Ke zvýšení hlasitosti otá ejte
ovlada em ve sm ru hodinových ru i ek, ke snížení proti sm ru hodinových ru i ek.
Zámek
Umož uje zákaz zm ny základního nastavení radiostanice. K aktivaci zámku stiskn te tla ítko zámek [5] na dobu cca 1 sek. Radiostanice pípne a
indikátor zámku se objeví na displeji [1]. Pouze klí ovací tla ítko [13], tla ítko monitor [12] a tla ítko osv tlení [15] z stanou aktivní. Pokud jsou
zmá knuta n která zakázaná tla ítka, rádio bude pípat. Ke zrušení zámku stiskn te op t tla ítko zámek [5]. Radiostanice pípne a indikátor zámku na
displeji zmizí.
Sv tlo
Radiostanice TalkAbout 200 mají podsvícený displej. K aktivaci sv tla stiskn te tla ítko osv tlení [15]. Sv tlo se rozsvítí na 5 sekund. Stla ení
jakéhokoliv tla ítka na radiostanici prodlouží dobu podsvícení displeje.
Editovací mód mikrofonu
Editovací mód mikrofonu vám dovoluje vybrat si mezi vysokým a nízkým nastavením. Nap íklad, pokud mluvíte hlasit , m žete nastavit vysokou úrove

a naopak. Stiskn te dvakrát tla ítko fn [11]. Na míst indikátoru kanálu se objeví symbol − . Poloha symbolu naho e znamená vysoké nastavení, dole
nízké nastavení. K p epínání úrovní použijte rolovací tla ítka [10]. Poté stiskn te tla ítko fn [11] k potvrzení Vašeho výb ru a vrácení radiostanice do
normálního provozu.
asový omezova vysílání
asový omezova vysílání pomáhá prodlužovat životnost baterií. Radiostanice vydá varovný tón, jestliže klí ovací tla ítko [13] (PUSH to TALK) je
stisknuto nep etržit více než 60 sekund a zastaví vysílání.

KOMUNIKACE
1.
2.
3.

Zkontrolujte volnost kanálu stisknutím tla ítka monitor [12]. Nevysílejte, jestliže n kdo na kanálu hovo í.
Pro maximální jasnost hlasu držte radiostanici 2,5 až 5 cm od Vašich úst. Stiskn te klí ovací tla ítko [13] a mluvte. LED dioda [8] svítí a na displeji
se objeví ikona vysílání.
K p ijetí hovoru uvoln te klí ovací tla ítko[13]. P i p ijímání hovoru nebo pokud je kanál obsazený, LED dioda bliká a objeví se ikona p íjmu.

POUŽITÍ AUDIO P ÍSLUŠENSTVÍ MOTOROLA
Než umístíte p íslušenství na hlavu nebo do uší, stáhn te zvuk.
Nastavení hlasitosti
1. Ujist te se, že p ed p ipojením audio p íslušenství Motorola do konektoru [3] je radiostanice vypnutá.
2. Zapn te radiostanici.
3. B hem otá ení ovlada e hlasitosti [2] držte stisknuté tla ítko monitor [12] až do dosažení kvalitní úrovn hlasitosti.
DOSAH VYSÍLÁNÍ
Radiostanice TalkAbout 200 jsou ur eny k maximalizaci výkonnosti a zlepšení dosahu p enosu v prostoru. Doporu uje se nepoužívat radiostanice mezi
sebou ve vzdálenosti menší než 1,5 m z d vodu možného rušení. Dosah vysílání závisí na terénu. Dosah vysílání mohou ovliv ovat železobetonové
stavby a jejich vnit ní vybavení a m stská zástavba.
POUŽITÍ HANDS-FREE
Radiostanice TalkAbout 200 mají vestav nou schopnost hlasové aktivace p enosu (VOX). To znamená, že zvuk vašeho hlasu aktivuje p enos.
1. Vypn te radiostanici.
2. Otev ete kryt konektoru [3] a zasu te konektor p íslušenství.
3. Zapn te radiostanici a p ed umíst ním p íslušenství na hlavu nebo do uší ztište zvuk. Ikona Headset se objeví na displeji a ozna uje, že volba
VOX je aktivní.
4. Stiskn te tla ítko monitor [12] b hem otá ení ovlada e hlasitosti [2] abyste dosáhli kvalitní úrovn poslechu.
Poznámka: Mezi za átkem vašeho mluvení a rádiovým p enosem bude krátké zpožd ní.
Editovací mód VOX
Editovací mód VOX vám dovoluje vybrat si mezi vysokým a nízkým nastavením. Postup nastavení je stejný jako u editovacího módu mikrofonu.
Poznámka: Editovací mód VOX m že být nastaven pouze pokud byla VOX headset souprava správn zapojena.
ÚDRŽBA RADIOSTANICE
-

použití chemikálií, nap . isticích prost edk , lihu, aerosolových sprej a výrobk na bázi ropy, m že zp sobit poškození plášt radiostanice.
zacházejte s radiostanicí ohledupln , nenoste ji za anténu.
pokud není konektor p íslušenství použit, musí na n j být nasazen ochranný kryt.
vn jší stranu pouzdra radiostanice ist te had íkem navlh eným ve vod s mírným p ídavkem p ípravku na mytí nádobí.
použití neschváleného p íslušenství m že vést k poškození radiostanice. V tomto p ípad nelze uznat záruku.
bateriové kontakty ist te suchou látkou nezanechávající vlákna.
pokud radiostanice zvlhne, ihned ji vypn te a vyjm te baterie. Vysušte prostor pro baterie látkou – tím minimalizujete možnou škodu. Radiostanici
nechte otev enou p es noc nebo dokud úpln nevyschne. Nepoužívejte radiostanici dokud úpln nevyschne.
nepoužívejte radiostanici v místech, kde se vyskytují kovové piliny nebo další materiály p itahované magnetem reproduktoru. To by mohlo vést ke
zni ení radiostanice.

BEZPE NOSTNÍ INFORMACE
Obsluha p enosné radiostanice a vystavení elektromagnetické energii (EME)
P i vysílání držte p enosnou radiostanici ve svislé poloze s mikrofonem asi 2,5 až 5 cm od úst. Anténu byste m li mít nejmén 2,5 cm od hlavy a t la.
P i vysílání z radiostanice zav šené na opasku zajist te, abyste m li anténu nejmén 2,5 cm od t la.
Elektromagnetická kompatibilita
Tém všechna elektrická za ízení jsou rušena elektromagnetickým vyza ováním, nejsou-li dostate n odstín na, vyrobena nebo jinak upravena
pro ú ely elektromagnetické kompatibility. Vypn te radiostanici všude, kde Vás k tomu vyzvou vyv šená upozorn ní. V nemocnicích a zdravotních
st ediscích se asto používají za ízení citlivá na vn jší zdroje rádiových kmito t . Radiostanici vždy vypn te na palub letadla, když vás o to požádá
posádka letadla. Radiostanice se smí používat pouze v souladu s leteckými p edpisy a pokyny posádky letadla.
Vozidla s airbagem
Neumís ujte p enosnou radiostanici do blízkosti airbagu. Airbagy se nafukují velkou silou. Pokud by byla radiostanice v blízkosti airbagu p i jeho
nafouknutí, mohla by být prudce vymršt na a zp sobit vážné zran ní cestujících.
Prost edí s možností výbuchu
Vypn te Vaši radiostanici, pokud se nacházíte v prost edí s možností výbuchu. Jisk ení ve výbušném prost edí m že zp sobit výbuch nebo požár, který
by mohl vést ke zran ní nebo usmrcení osob.
Poškozené antény
Nikdy nepoužívejte p enosnou radiostanici s poškozenou anténou. Poškozená anténa m že p i styku s pokožkou zp sobit mírnou popáleninu.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Záruka v délce 12 m síc se vztahuje se na defekty materiálu a výrobní vady. Pokud je zboží poškozeno, výrobek bude podle uvážení výrobce nebo
autorizovaného servisu opraven nebo vym n n bez žádných poplatk na základ dokladu o nákupu. Tato záruka nezahrnuje defekty nebo poškození
vzniklé nesprávným zacházením, nesprávným provozem, neautorizovanou modifikací, vlivem kapalin, baterií, používáním radiostanice v nevhodném
prost edí apod.

