Οδηγίες χρήσης

SWITEL WTE 2313 Trio
Παρακαλούμε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες και να φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά!
Κίνδυνος έκρηξης!
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα βύσματα τροφοδοτικού που παρέχονται!
Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που παρέχονται ή ίδιου τύπου!
Πάντα να χρησιμοποιείται τις μπαταρίες με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή και μόνο μπαταρίες που
συνιστώνται.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στάνταρ και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή στάνταρ μπαταρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή συνθήκες φόρτισης μαζί.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στάνταρ ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν καταστραφεί.
Κίνδυνος ασφυξίας από μικρά αντικείμενα, συσκευασία και την προστατευτική μεμβράνη!
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν και τη συσκευασία του!
Κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον από τις μπαταρίες! Μην ανοίγετε, καταστρέφεται ή καταπίνετε τις
μπαταρίες ή μολύνεται το περιβάλλον με αυτές.
Μπορεί να περιέχουν τοξικά και οικολογικά επιβλαβή βαρέα μέταλλα.
Εάν το κάλυμμα της κεραίας είναι κατεστραμμένο, μην το αγγίζετε γιατί σε επαφή με το δέρμα μπορεί να
προκαλέσει έγκαυμα κατά τη μετάδοση.
Κρατήστε το PMR τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από ένα βηματοδότη.
Απομακρύνετε άμεσα το PMR σας εάν υπάρχουν παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό.
Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα αναφέρονται συχνά με ειδική σήμανση , αλλά όχι πάντα,
Περιλαμβάνονται χώροι ανεφοδιασμού, όπως κάτω από κατάστρωμα πλοίων, καυσίμων ή εγκαταστάσεις
αποθήκευσης χημικών ουσιών. Συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή
σωματίδια, όπως κόκκους,
σκόνη ή σκόνη μετάλλων, και κάθε άλλος χώρος όπου θα σας ζητούσαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός
σας. Σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση PMR σας ενώ οδηγείτε. Σε αυτήν την περίπτωση
σταματήστε την οδήγηση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε το PMR σας όταν είστε μέσα σε αεροπλάνο, όταν δώσουν εντολή να το πράξετε.
Οποιαδήποτε χρήση του PMR πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών ή
τις οδηγίες του πληρώματος.
Απενεργοποιήστε το PMR σας σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ανακοινώσεις να το πράξετε.
Νοσοκομεία ή ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Η αντικατάσταση ή τροποποίηση της κεραίας μπορεί να επηρεάσει τις προδιαγραφές του PMR και να
παραβιάζονται οι κανονισμοί CE. Μη εγκεκριμένες κεραίες θα μπορούσαν επίσης να βλάψουν το walkietalkie. Μην αγγίζετε την κεραία ενώ εκπέμπει, θα μπορούσε να επηρεάσει την εμβέλειά της.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Προοριζόμενοι σκοποί
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για παράδειγμα: για να κρατήσει σε επαφή κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού με δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα, σε ποδηλασία, σε σκι. Για την επικοινωνία μεταξύ
συσκευών PMR θα πρέπει να συντονιστούν όλα στο ίδιο κανάλι και
εντός εμβέλειας λήψης. Δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν ελεύθερες ζώνες συχνοτήτων
(κανάλια), όλες οι συσκευές σε λειτουργία μοιράζονται αυτά τα κανάλια (συνολικά 8 κανάλια). Ως εκ τούτου,
δεν είναι εγγυημένη η προστασία της ιδιωτικής συνομιλίας .
Ο καθένας με PMR που συντονίζεται στο κανάλι σας μπορεί να ακούσει τη συνομιλία. Η εμβέλεια του
ασυρμάτου επηρεάζεται έντονα από εμπόδια όπως κτίρια, σκυρόδεμα / μεταλλικές κατασκευές, ή
ανωμαλίες του χώρου όπως δάση, φυτά κ.α. Αυτό σημαίνει ότι η εμβέλεια μεταξύ
δύο ή περισσότερων PMR σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, να περιορίζεται σε μερικά δεκάδες μέτρα. Θα
παρατηρήσετε κατά την χρήση ότι το PMR λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν λιγότερα εμπόδια μεταξύ των
χρηστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Κεραία
2 Οθόνη
3 Πλήκτρο LAMP = οπίσθιος φωτισμός οθόνης LCD
on / off
4 Σήμα Λήψης
5 Πλήκτρο ρύθμισης κάτω / Μείωση
6 Εκπομπή σήματος
7 Μικρόφωνο
8 Ηχείο
9 Πλήκτρο Μενού / Πιέστε 2 δευτερόλεπτα. = Walkietalkie ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
10 Πλήκτρο Ήχου Κλήσης
11 Πλήκτρο ρύθμισης Πάνω / αύξηση
12 PTT Πλήκτρο Push-to-Talk
13 Κωδικός CTCSS
14 Κύριο κανάλι
15 Επίπεδο ήχου
16 Ήχος Κλήσης
17 Χωρητικότητα μπαταρίας
18 Ενεργοποίηση αυτόματου κλεισίματος
19 Ενεργοποίηση VOX
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Τοποθέτηση των μπαταριών. Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. Τηρήστε με προσοχή την πολικότητα .
Ενεργοποίηση της μονάδας ON / OFF
Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το MENU, η μονάδα θα κάνει ήχο "μπιπ" και η οθόνη LCD θα εμφανίσει το
τρέχον κανάλι.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε + ή –
Μετάδοση και παραλαβή
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PTT για να εκπέμψετε. Μετά την ομιλία απελευθερώστε το PTT. Το
walkie-talkie αυτόματα θα ηχήσει το λαμβανόμενο σήμα από το άλλο ραδιόφωνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορείτε να λάβετε οποιαδήποτε ραδιοσήματα όταν το κουμπί PTT είναι πατημένο μέσα.
Μενού διαγράμματος
Πιέστε MENU μία φορά για να μεταβείτε στη βασική επιλογή καναλιών, πατήστε MENU και πάλι για την
επόμενη λειτουργία
Επιλογή.: Κύριο Κανάλι → CTCSS → VOX → Ήχος Κλήσης → ΑΡΟ → Ήχος πλήκτρων → ήχος όβερ →
Κύρια οθόνη
Βασικό Κανάλι → CTCSS (Ρύθμιση των καναλιών) Πατήστε MENU (1x). Ο κύριος αριθμός καναλιού
αναβοσβήνει. Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό κύριο αριθμό καναλιού. Πατήστε MENU για να
συνεχίσετε τη ρύθμιση CTCSS. Πατήστε ξανά + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό CTCSS σας 1-38,
Το νούμερο 0 είναι OFF. Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε και να σταματήσει.
VOX ( λειτουργία hands-free)
Η μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία Κύκλωμα φωνητικής ενεργοποίησης ( Voice Activated
Circuit VOX). Μπορείτε να απολαύσετε την επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο PTT.
Πατήστε + ή - για να επιλέξετε το επίπεδο ευαισθησίας "OFF, 1, 2, 3" για "κλειστή, χαμηλή, μεσαία και
Υψηλή” αντίστοιχα. Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε.
Ήχοι Κλήσης (Επιλογή και μετάδοση)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από 10 διαφορετικούς "Ήχους κλήσεις" για να ενημερώσετε για; Την
παρουσία σας προς τους άλλους χρήστες στο ίδιο κανάλι. Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο
κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε.Ο τύπος και ο ήχος κλήσης σας, θα αποσταλούν.
Αυτόματη απενεργοποίηση (APO -Auto Power Off)
Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης μεταξύ 0-5 ώρες.

Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε.
Ήχος πλήκτρων On / Off
Πατήστε + ή - για να επιλέξετε ON / OFF. Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε.
Ηχος όβερ
Η λειτουργία ήχου όβερ επιτρέπει ένα σύντομο τονικό σήμα να μεταδίδεται μετά την απελευθέρωση του
πλήκτρο PTT. Πατήστε + ή - για να επιλέξετε ON / OFF.Πατήστε το πλήκτρο PTT για να επιβεβαιώσετε.

