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Wstęp 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwia szybkie zapoznanie się 

z zasadami użytkowania radiotelefonu.  

 

Instrukcja ta dotyczy następującego modelu:  

Przenośny radiotelefon cyfrowy PD355LF 
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Symbole informacyjne 

 : Oznacza funkcje, które dostępne są jedynie na kanale cyfrowym. 

 : Oznacza funkcje, które dostępne są jedynie na kanale analogowym. 

Funkcje nieoznaczone ikonami są dostępne zarówno w kanale analogowym, jak i cyfrowym. 

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności 

Chociaż firma Hytera Communications Corporation Limited („Producent”) dołożył wszelkich starań w 

celu zapewnienia dokładności i kompletności niniejszej instrukcji obsługi, nie udziela się żadnych 

gwarancji co do odpowiedniego poziomu szczegółowości lub precyzyjności zawartych w niej informacji. 

Wszystkie parametry techniczne i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 

powiadomienia z uwagi na stały rozwój technologiczny. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, 

tłumaczenia lub rozpowszechniania niniejszej instrukcji obsługi w jakikolwiek sposób bez naszej 

pisemnej zgody.  

Nie udzielamy gwarancji w zakresie dokładności, ważności, aktualności, autentyczności lub 

kompletności wskazanych w niniejszej instrukcji wyrobów i treści dostawców zewnętrznych, niezależnie 

od ich przeznaczenia.   

W przypadku propozycji i sugestii lub pytań dotyczących opisanego urządzenia, prosimy odwiedzić 

naszą stronę internetową: http://www.hytera.com.  

 

Promieniowanie o częstotliwości radiowej 

Niniejsze urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalnego 

poziomu narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej w miejscu pracy/środowisku 

kontrolowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać informacje dotyczące zagrożeń 

związanych z promieniowaniem o częstotliwości radiowej oraz mieć możliwość wdrożenia odpowiednich 

środków kontroli w przypadku wyższego poziomu narażenia.  

Charakterystyka promieniowania o częstotliwości radiowej 

Częstotliwość radiowa (RF) oznacza promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości fal 

radiowych. Urządzenia wykorzystujące częstotliwości radiowe są powszechnie stosowane w 

komunikacji, medycynie, przetwórstwie spożywczym i innych dziedzinach. Urządzenia te mogą 

emitować promieniowanie podczas ich użytkowania.  

http://www.hytera.com/
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Bezpieczeństwo promieniowania o częstotliwości radiowej 

W celu ochrony zdrowia użytkowników, eksperci z różnych branż i gałęzi przemysłu, w tym nauki, 

inżynierii, medycyny i zdrowia publicznego, opracowali, we współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi, normy w zakresie bezpiecznego poziomu narażenia na promieniowanie o 

częstotliwości radiowej. Normy te obejmują:  

 Kodeks Przepisów Federalnych (CFR), 47 CFR Sekcja 2 Podsekcja J Federalnej Komisji Łączności 

USA (FCC),  

 Norma C95.1-1992 Amerykańskiego Instytutu Normalizacyjnego (ANSI)/Instytutu Inżynierów 

Elektryków i Elektroników (IEEE),  

 Norma C95.1-1999 Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE),  

 Wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) 

z 1998 r.  

Przepisy Federalnej Komisji Łączności USA (FCC)  

Zgodnie z wytycznymi Federalnej Komisji Łączności USA (FCC), wszystkie urządzenia do łączności 

radiowej powinny spełniać wymagania określone w powyższych normach zanim zostaną wprowadzone 

do obrotu w USA. Producent ma obowiązek umieścić na urządzeniu etykietę RF, która zawiera zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzenia, w celu poprawy bezpieczeństwa eksploatacyjnego w zakresie 

poziomu narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej.   

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i wytyczne dotyczące szkolenia   

W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania urządzenia oraz zachowania zgodności z wartościami 

dopuszczalnego poziomu narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej w miejscu 

pracy/środowisku kontrolowanym określonych w powyższych normach i wytycznych, czas nadawania 

nie powinien przekraczać 50% całości cyklu pracy. W każdym przypadku należy przestrzegać 

następujących zaleceń:   

 Promieniowanie o częstotliwości radiowej jest emitowane wyłącznie w trybie nadawania.  

 Podczas nadawania radiotelefon należy trzymać w odległości 2,5 centymetrów od ust.  

 

Zgodność z wytycznymi UE 

Zgodnie z certyfikatem wystawionym przez kwalifikowane laboratorium, produkt ten spełnia wymagania 

zasadnicze oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 1999/5/WE.   

Prosimy zwrócić uwagę, że powyższa zgodność dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE.   
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1. Sprawdzenie kompletności wyposażenia 

Po rozpakowaniu radiotelefonu należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie poniżej 

wymienione elementy. Jeżeli brakuje któregoś elementu lub jest on uszkodzony, prosimy skontaktować 

się z dystrybutorem.   

 

 

 

Radiotelefon Akumulator Ładowarka 

 

 

 

Zaczep na pasek Pasek na rękę Dokumentacja 
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2. Informacje ogólne o produkcie 

2.1 Elementy regulacyjne radiotelefonu 

 

Lp. Nazwa części Lp. Nazwa części 

1 Przycisk nadawania (PTT) 13 Przycisk Anulowanie/Powrót 

2  Przycisk boczny 1 (SK1) 14 Przycisk Głośność+/w prawo 

3 Przycisk w górę 15 Przycisk Wł/Wył/ESC 

4 OK/Menu 16 Przycisk P3  

5 Przycisk Głośność-/w lewo 17 Przycisk w dół 

6 Przycisk Połączenie 18 Otwór na pasek 

7 Przycisk P1  19 Złącze testowe (tylko dla techników) 

8 Przycisk P2 20 Złącze ładowania/danych 

9 Dioda LED 21 Złącze słuchawki 

10 Głośnik 22 Osłona akumulatora 
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Lp. Nazwa części Lp. Nazwa części 

11 Mikrofon 23 Zaczep na pasek 

12 Wyświetlacz LCD  24 Zatrzask akumulatora 

 

2.2 Przyciski programowane 

Aby poprawić wygodę użytkowania, można zwrócić się do dystrybutora o zaprogramowanie przycisków 

SK1, P1, P2 i P3 jako skrótów do wybranych funkcji.  
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3. Przygotowanie radiotelefonu do pracy 

3.1 Ładowanie akumulatora 

Uwaga:  

 Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora upewnij się, że radiotelefon jest wyłączony. 

Należy zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa, która zawiera niezbędne informacje dotyczące 

bezpiecznego użytkowania radiotelefonu  

 Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, akumulator należy ładować 5 godzin przed pierwszym 

użyciem.  

 

Ładowanie z użyciem ładowarki (standardowe) 

Prosimy użyć ładowarki wskazanej przez Producenta do naładowania radiotelefonu (z zamocowanym 

akumulatorem). Rysunek ilustrujący proces ładowania przedstawiony jest poniżej.  

 

Wskazania stanu ładowania na radiotelefonie:  

Stan radiotelefonu Ikona  Stan ładowania 

Zasilanie włączone Wyświetlanie w 

trakcie cyklu: 

 

Ładowanie 
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Stan radiotelefonu Ikona  Stan ładowania 

 W pełni naładowany 

Zasilanie wyłączone Wyświetlanie w 

trakcie cyklu: 

 

Ładowanie 

 W pełni naładowany 

Uwaga:  

 Nie rozłączać akumulatora podczas ładowania; w przeciwnym przypadku radiotelefon będzie 

nieprawidłowo wyświetlać ikonę pełnego naładowania .  

 Przy ładowaniu po wyłączeniu radiotelefonu z powodu niskiego napięcia akumulatora, 

radiotelefon wyświetla czarny ekran.  

Ładowanie z użyciem szybkiej ładowarki (opcjonalne) 

Prosimy użyć szybkiej ładowarki wskazanej przez Producenta do naładowania akumulatora. Rysunek 

ilustrujący proces ładowania przedstawiony jest poniżej.  

 

Wskazania stanu ładowania na ładowarce:  

Wskazanie diody 
LED 

Stan ładowania 

Dioda LED świeci na 

zielono 

Czuwanie (brak obciążenia) lub w pełni 

naładowany 
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Wskazanie diody 
LED 

Stan ładowania 

Dioda LED świeci na 

czerwono 

Ładowanie 

 

3.2 Instalacja akumulatora 

Aby zainstalować akumulator, prosimy wykonać poniższe czynności:  

 

  

      

Uwaga:  

Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć radiotelefon.  
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3.3 Instalacja zaczepu na pasek 

Aby zainstalować zaczep na pasek, prosimy wykonać poniższe czynności:  

        

3.4 Instalacja słuchawki 

Krok 1 Otworzyć osłonę złącza zgodnie z①.  

Krok 2 Wyrównać oznaczenie na słuchawce z radiotelefonem oraz podłączyć słuchawkę do 

radiotelefonu zgodnie z ②.  

Krok 3 Obrócić słuchawkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ③.  
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4. Wskaźniki stanu 

4.1 Ikona LED 

Nazwa ikony Ikona  Stan radiotelefonu 

Ikona zasilania 

akumulatorowego 
 

Im większa liczba kresek, tym więcej energii 

pozostało w akumulatorze.  

Ikona zasilania 

nadawania 
 Niski poziom mocy dla bieżącego kanału.  

Ikona akcesorium  Akcesorium jest podłączone.  

Ikona trybu pracy  

Praca w trybie bezpośrednim: W tym trybie 

radiotelefony komunikują się ze sobą w 

bezpośredni sposób.  

Ikona monitora  Funkcja monitora jest włączona  

Ikona skanowania 

 Radio jest w trakcie skanowania.  

 Radio jest na kanale nie priorytetowym.  

 Radio jest na kanale priorytetowym 1.  

 Radio jest na kanale priorytetowym 2.  

Ikona nieodebranego 

połączenia 
 Nie odebrano połączenia.  

Ikona wiadomości 

 Nieprzeczytana wiadomość (wiadomości)  

 Skrzynka odbiorcza jest pełna.  

Ikona wskaźnika 

mocy odebranego 

sygnału (RSSI) 

 Brak sygnału.  

 Większa liczba kresek oznacza silniejszy sygnał.  

Ikona głośnika  Głośnik nie jest wyciszony.  

Połączenie/ikona 

kontaktu 
 

 Oznacza połączenie prywatne w trakcie 

połączenia.  
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Nazwa ikony Ikona  Stan radiotelefonu 

 Oznacza kontakt prywatny na liście kontaktów.  

 

 Oznacza połączenie grupowe w trakcie 

połączenia.  

 Oznacza kontakt grupowy na liście kontaktów.  

 

 Oznacza połączenie do wszystkich w trakcie 

połączenia.  

 Oznacza kontakt zbiorczy na liście kontaktów.  

4.2 Dioda LED 

Wskazanie 
diody LED 

Stan radiotelefonu 

Dioda LED miga 

na zielono.  
Podłączone zasilanie.  

Dioda LED świeci 

na zielono.  
Tryb odbioru.  

Dioda LED świeci 

na czerwono.  
Tryb nadawania.  

Dioda LED miga 

powoli na 

pomarańczowo.  

Tryb skanowania.  

Dioda LED miga 

szybko na 

pomarańczowo.  

Tryb awaryjny.  

Dioda LED świeci 

na 

pomarańczowo.  

Podczas połączenia, przytrzymaj przycisk PTT aby rozmawiać z drugą stroną 

zanim upłynie czas wstrzymania połączenia.  
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5. Nawigacja w menu 

Poniższa lista funkcji menu prezentuje wszystkie menu radiotelefonu. Pozycje w menu radiotelefonu 

można spersonalizować za pośrednictwem dystrybutora.  

Aby wybrać i potwierdzić opcje przestawione w menu, należy wcisnąć przycisk OK/Menu, potem 

wcisnąć w górę lub w dół aby wybrać potrzebną opcję, a następnie wcisnąć przycisk OK/Menu. W 

niniejszej instrukcji opisano jedynie ścieżki menu, np. aby uzyskać dostęp do listy kontaktów, należy 

przejść do „Contact (Kontakt) -> Contact List (Lista kontaktów)”.  

Radiotelefon posiada funkcję resetowania menu. Gdy menu nie jest obsługiwane przez wstępnie 

ustalony czas, skonfigurowany przez dystrybutora, radiotelefon automatycznie powróci do ekranu 

głównego. Można zgłosić się do dystrybutora z prośbą o zmianę czasu automatycznego resetowania lub 

wyłączenie tej funkcji.  

Menu

Contact Message Call Log SettingsZone

Contact 

List

Favorite 

Contact
Quick 

Text

Outbox

Inbox

Outgoing

Incoming

Missed

Keypad Lock

Radio 

Settings

Backlight

Device 

Informatioin

Tone

LED 

Covert Mode

Scan List

Scan

Scan 

On/Off

Talk Around

Squelch Level
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6. Funkcje podstawowe 

6.1 Włączanie/wyłączanie radiotelefonu 

Włączenie i wyłączenie radiotelefonu następuje po długim wciśnięciu przycisku Wł/Wył/ESC.  

6.2 Regulacja głośności 

Po włączeniu radiotelefonu można wcisnąć przyciski Głośność+/w prawo aby zwiększyć poziom 

głośności oraz Głośność-/w lewo aby zmniejszyć poziom głośności.  

6.3 Wybór strefy 

Grupy kanałów o identycznych parametrach można łączyć w strefy w celu ułatwienia obsługi 

radiotelefonu. Radiotelefon obsługuje 16 stref, przy maksymalnej liczbie 16 kanałów na strefę. Wyboru 

strefy można dokonać stosując którykolwiek z poniższych sposobów:  

 Za pomocą menu: Wejdź do „Menu -> Zone (Strefa)”, wcisnąć przycisk w górę lub w dół aby wybrać 

odpowiednią strefę, a następnie wcisnąć przycisk OK/Menu aby potwierdzić.  

 Za pomocą przycisków programowanych: Użyj wstępnie skonfigurowanych przez dystrybutora 

przycisków programowanych Strefa w górę lub Strefa w dół aby przełączyć do odpowiedniej strefy.  

6.4 Wybór kanału 

Po włączeniu radiotelefonu, wciśnij przycisk w górę lub w dół aby wybrać kanał.  

6.5 Blokowanie i odblokowanie klawiatury  

Gdy klawiatura nie jest używana, można ją zablokować żeby uniknąć nieprawidłowego użycia. 

Klawiaturę można zablokować/odblokować na poniższe sposoby:  

 Kombinacja klawiszy: wciśnij przycisk OK/Menu oraz P1 aby zablokować klawiaturę; wciśnij dowolny 

klawisz (inny niż PTT, SK1, Głośność-/w lewo, Głośność+/w prawo i Wł/Wył/ESC) oraz P1 aby ją 

odblokować.  

 Przyciski programowane: Wciśnij programowany przycisk Blokada klawiatury skonfigurowany 

przez dystrybutora.  

 Za pomocą menu: Wejdź do menu “Settings (Ustawienia) -> Radio Settings (Ustawienia 

Radiotelefonu) -> Keypad Lock (Blokada klawiatury” aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.  

 Enable (Włącz): Klawiatura zostanie zablokowana po upłynięciu wstępnie ustalonego czasu 

bezczynności radiotelefonu.  
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 Disable (Wyłącz): Klawiatura nie będzie blokowana automatycznie. Można w dalszym ciągu 

zablokować/odblokować klawiaturę stosując metody opisane powyżej.  



Instrukcja obsługi użytkownika - radiotelefon Hytera PD355LF 

 

13 

 

7. Inicjowanie i odbieranie połączeń 
Po włączeniu radiotelefonu można odbierać połączenia i odpowiadać na połączenia.  Aby zapewnić 

optymalną głośność po stronie odbiorcy, radiotelefon należy trzymać w odległości ok. 2,5 do 5 cm od ust 

podczas nadawania.  

 Połączenie prywatne: Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i 

skierowane do innego indywidualnego radiotelefonu.  

 Połączenie grupowe: Jest to połączenie głosowe między indywidualnym użytkownikiem oraz 

wstępnie zdefiniowaną grupą użytkowników. Wszystkie osoby w grupie mogą komunikować się ze 

sobą.  

 Połączenie zbiorcze: Jest to jednokierunkowe połączenie głosowe od dowolnego użytkownika do 

wszystkich użytkowników w kanale.  

 

7.1 Inicjowanie i odbieranie połączeń w kanale cyfrowym  

Połączenie prywatne, połączenie grupowe lub połączenie zbiorcze (zaprogramowane przez 

dystrybutora) w kanale cyfrowym można inicjować i odbierać wykonując te same operacje   

Poniżej opisano proces inicjowania połączenia na przykładzie połączenia prywatnego:  

 Wstępnie skonfigurowany kontakt:  

1. Użytkownik radiotelefonu A i radiotelefonu B wybierają ten sam kanał cyfrowy.  

Można zgłosić się z prośbą do dystrybutora o wstępne skonfigurowanie regularnego kontaktu 

połączeń prywatnych/grupowych/zbiorczych dla każdego kanału cyfrowego.  

2. Użytkownik radiotelefonu A przytrzymuje przycisk PTT, aby zainicjować połączenie.   

3. Użytkownik radiotelefonu A może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na czerwono i radio wyświetla ikonę .  

4. Radiotelefon B otrzymuje połączenie bez konieczności wykonywania żadnych operacji. 

Podczas odbierania połączenia dioda LED świeci na zielono i radiotelefon wyświetla ikonę .  



Instrukcja obsługi użytkownika - radiotelefon Hytera PD355LF 

 

14 

 

Użytkownik radiotelefonu B może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na pomarańczowo i radio wyświetla ikonę .  

Jeśli radiotelefon B nie odpowiada, wówczas radiotelefon wyświetli odpowiednie wskazania.  

5. Radiotelefon A otrzymuje połączenie bez konieczności wykonywania żadnych operacji. 

Podczas odbierania połączenia dioda LED świeci na zielono i radiotelefon wyświetla ikonę .  

Użytkownik radiotelefonu A może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na pomarańczowo i radio wyświetla ikonę .  

 Lista kontaktów lub rejestr połączeń 

1. Użytkownik radiotelefonu A i radiotelefonu B wybierają ten sam kanał cyfrowy.  

2. Użytkownik radiotelefonu A wchodzi do listy kontaktów poprzez „Contact (Kontakt) -> Contact List 

(Lista kontaktów)”, „Contact -> Favorite Contact (Ulubiony kontakt)” lub „Call Log (Rejestr połączeń -> 

Outgoing/Incoming/Missed (Wychodzące/Przychodzące/Nieodebrane)”.  

3. Użytkownik radiotelefonu A wciska przycisk w górę lub w dół aby wybrać Radio B.  

4. Użytkownik radiotelefonu A przytrzymuje przycisk PTT, aby zainicjować połączenie.   

5. Użytkownik radiotelefonu A może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na czerwono i radio wyświetla ikonę .  

6. Radiotelefon B otrzymuje połączenie bez konieczności wykonywania żadnych operacji. 

Podczas odbierania połączenia dioda LED świeci na zielono i radiotelefon wyświetla ikonę .  

Użytkownik radiotelefonu B może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na pomarańczowo i radio wyświetla ikonę .  

Jeśli radiotelefon B nie odpowiada, wówczas radiotelefon wyświetli odpowiednie wskazania.  

7. Radiotelefon A otrzymuje połączenie bez konieczności wykonywania żadnych operacji. Podczas 

odbierania połączenia dioda LED świeci na zielono i radiotelefon wyświetla ikonę .  

Użytkownik radiotelefonu A może przytrzymać przycisk PTT i zacząć mówić do mikrofonu, gdy 

dioda LED na obudowie radiotelefonu świeci na pomarańczowo i radio wyświetla ikonę .  

Uwaga:  

Czas świecenia diody LED na pomarańczowo (czas wstrzymania połączenia) jest zaprogramowany 

przez dystrybutora. W przypadku braku aktywności głosowej w zaprogramowanym interwale czasowym 

połączenie zostanie zakończone.  

7.2 Inicjowanie i odbieranie połączeń w kanale analogowym 

(bez sygnalizacji)  

Połączenia w kanale analogowym bez sygnalizacji można inicjować i odbierać wykonując takie same 
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operacje jak w przypadku kanału cyfrowego, z tym że odbiorcami połączeń są wszyscy użytkownicy w 

kanale, a nie użytkownik/użytkownicy z listy kontaktów wprowadzonej dla wybranego kanału.    

 

8. Funkcje i operacje 

8.1 Ekran główny 

Funkcja ta pozwala powrócić bezpośrednio do ekranu głównego radiotelefonu.  

Aby powrócić bezpośrednio do ekranu głównego, wciśnij .  

8.2 Kontakt  

Można zarządzać kontaktami poprzez menu „Contact” (Kontakt).  

8.2.1 Lista kontaktów  

Funkcja Contact List (Lista kontaktów) używana jest do zapisywania opcji Call Alias (Nazwa połączenia), 

Call Type (Typ połączenia) i Call ID (Identyfikator połączenia) dla kontaktów połączeń 

prywatnych/grupowych/zbiorczych, wstępnie skonfigurowanych przez dystrybutora. Do menu „Contact 

List” (Lista kontaktów) można uzyskać dostęp poprzez menu „Contact” (Kontakt), przyciskając , 

lub zaprogramowany przycisk Lista kontaktów.  

W menu Lista kontaktów można sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące kontaktu (takie jak 

Identyfikator połączenia).  

8.2.2 Ulubiony kontakt  

W menu „Favorite Contact” (Ulubiony kontakt) można dodawać lub usuwać kontakty.  

8.3 Wiadomość tekstowa  

Można bezpośrednio wysłać szybką wiadomość tekstową (Quick Text). W skrzynce odbiorczej można 

odpowiedzieć, przesłać dalej lub usunąć wiadomości, natomiast w skrzynce nadawczej można ponowić 

wysłanie, przesłać dalej lub usunąć wiadomości.  

Instrukcje: Wciśnij przycisk OK/Menu i wybierz menu „Message” (Wiadomość).  

Szybka wiadomość tekstowa  

Radiotelefon obsługuje maksymalnie do 10 szybkich wiadomości tekstowych zaprogramowanych przez 

dystrybutora. Wybierz szybką wiadomość tekstową i wyślij ją bezpośrednio do odbiorcy.  

Skrzynka odbiorcza  

Radiotelefon zapisuje otrzymane wiadomości w skrzynce odbiorczej oraz przydziela do każdej 
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wiadomości odpowiednią ikonę określającą jej status.  

 : Wiadomość przeczytana 

 : Wiadomość nieprzeczytana 

Skrzynka odbiorcza może zapisać do 10 otrzymanych wiadomości. Gdy skrzynka odbiorcza jest pełna, 

na ekranie LCD pojawi się ikona, zaś najwcześniejsza wiadomość zostanie automatycznie nadpisana 

przez najnowszą.  

Skrzynka nadawcza  

Radiotelefon automatycznie zapisuje pomyślnie wysłane wiadomości w skrzynce nadawczej.  

  

Skrzynka nadawcza może zapisać do 10 wysłanych wiadomości. Gdy skrzynka nadawcza jest pełna, 

najwcześniejsza wiadomość zostanie automatycznie nadpisana przez najnowszą.  

8.4 Rejestr połączeń  

Radiotelefon śledzi wyłącznie wszystkie wychodzące, przychodzące i nieodebrane połączenia prywatne.  

Może zapisać do 10 połączeń. Gdy rejestr połączeń jest pełny, następne połączenie automatycznie 

nadpisze najwcześniejsze zapisane.  

Instrukcje: Aby uzyskać dostęp do tego menu, wciśnij przycisk OK/Menu i wybierz menu „Call Log” 

(Rejestr połączeń) lub wciśnij bezpośrednio zaprogramowany przycisk Rejestr połączeń.  

Będąc w menu zawierającym listę rejestru połączeń, można wybrać dane połączenie z rejestru i 

przytrzymać przycisk PTT aby zainicjować połączenie lub usunąć je. Aby usunąć wszystkie połączenia z 

rejestru, należy przejść do menu „Call Log (Rejestr połączeń) -> Outgoing/Incoming/Missed 

(Wychodzące/Przychodzące/Nieodebrane) -> Delete All (Usuń wszystkie)”.  

8.5 Skanowanie 

Funkcja skanowania pozwala nasłuchiwać aktywności na innych kanałach, dzięki czemu można 

uważnie śledzić członków swojego zespołu. Można włączyć lub wyłączyć funkcję skanowania, a także 

wybrać lub podejrzeć listę skanowania, wykonując poniższe operacje:  

Instrukcje: Aby włączyć funkcję skanowania, przejdź do „Menu -> Scan (Skanowanie) -> Scan On/Off 

(Wł/Wył skanowania)” oraz wybierz „On” (Włączony). Aby podejrzeć lub wybrać listę skanowania, 

przejdź do „Menu -> Scan (Skanowanie) -> Scan List (Lista skanowania)”.  

Można również, będąc na ekranie głównym, wcisnąć zaprogramowany przycisk Skanowanie aby 

włączyć lub wyłączyć funkcję skanowania. Radiotelefon automatycznie rozpocznie skanowanie gdy 
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użytkownik wybierze kanał z włączoną funkcją Auto Scan (Automatyczne skanowanie) 

(zaprogramowane przez dystrybutora).  

Po włączeniu funkcji, radiotelefon przeskanuje wszystkie kanały uwzględnione na liście kanałów 

ustawionej dla kanału, na którym rozpocznie się skanowanie. Proces skanowania wygląda następująco:  

 Podczas skanowania na ekranie LCD widoczna jest ikona , zaś dioda LED miga powoli na 

pomarańczowo.  

 Gdy na danym kanale wykryta zostanie aktywność, radiotelefon pozostanie na kanale aby na 

bieżąco odbierać komunikaty, a dioda LED będzie świecić na zielono.  

Jeśli radiotelefon pozostaje na kanale nie priorytetowym, wówczas na ekranie LCD wyświetli się 

ikona . Jeśli zaś radiotelefon jest na kanale priorytetowym 1 lub 2, wówczas na wyświetlaczu 

LCD pojawi się ikona  lub , odpowiednio.  

 Jeśli chcemy kontynuować nasłuchiwanie na danym kanale, należy wcisnąć zaprogramowany 

przycisk Monitor lub Chwilowe wyłączenie blokady szumów (Squelch Off Momentary) podczas 

pobytu na kanale.  

 Aby zatrzymać skanowanie, należy przejść do „Menu -> Scan (Skanowanie) -> Scan On/Off (Wł/Wył 

skanowania)” oraz wybierz „Off” (Wyłączony).  

Uwaga:  

Radiotelefon nie może skanować na kanale analogowym i cyfrowym jednocześnie.  

8.6 Ustawienia radiotelefonu  

Można zoptymalizować pracę radiotelefonu za pomocą poniższej konfiguracji w celu dostosowania do 

rzeczywistych potrzeb i preferencji.  

Instrukcje: Przejdź do „Settings (Ustawienia) -> Radio Settings (Ustawienia radiotelefonu)” w celu 

skonfigurowania odpowiednich funkcji.  

8.6.1 Blokada szumów  

Można dostosować poziom redukcji szumów wymagany do tego, by radiotelefon nie był wyciszony.  

Zasadniczo, wyższy poziom blokady szumów wymaga silniejszego sygnału. Jeśli poziom blokady 

szumów jest ustawiony na „Open (Otwarty)”, wtedy głośnik nie będzie wyciszony niezależnie od 

warunków dekodowania.  

Oprócz menu, można przełączyć tę funkcję między poziomami „Tight (Wysoki)”, „Normal (Normalny)” i 

„Open (Otwarty)” przyciskając zaprogramowany przycisk Dostosuj poziom blokady szumów (Adjust 

Squelch Level).  
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8.6.2 Podświetlenie 

Można skonfigurować poziom podświetlenia. Aktywowanie podświetlenia rozjaśnia ekran LCD i 

klawiaturę, co ułatwia pracę w słabych warunkach oświetleniowych. Menu to posiada następujące opcje:  

 Off (Wyłączony): podświetlenie pozostanie wyłączone.  

 On (Włączony): podświetlenie pozostanie włączone.  

 Timed (Sterowane czasowo): Jeśli w trakcie przedziału czasowego zdefiniowanego przez 

dystrybutora nie zostaną wykonane żadne działania ani nie nastąpi transmisja/odbiór sygnału, 

wówczas podświetlenie wyłączy się automatycznie.  

8.6.3 Dioda LED 

Można tu wybrać opcje dotyczące aktywacji diody LED. Można skonfigurować sygnalizację diody LED 

dla poszczególnych funkcji, takich jak TX, RX, Skanowanie, Niski poziom baterii, itp.  

8.6.4 Sygnał dźwiękowy 

Można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy. Po przełączeniu w tryb cichy (Silent), radiotelefon nie 

będzie emitować żadnych dźwięków.  

8.6.5 Tryb ukryty 

Gdy tryb ukryty (Cover Mode) jest włączony, wyłączona jest cała sygnalizacja audio-wizualna ustawiona 

przez dystrybutora, tj. dioda LED, wibracja i sygnały dźwiękowe. Funkcja ta jest używana głównie 

podczas misji specjalnych.  

Uwaga 

Jeśli radiotelefon ma podłączone akcesorium audio, po włączeniu trybu ukrytego będzie ono 

emitować sygnał dźwiękowy.  

Oprócz menu, funkcję tę można włączyć lub wyłączyć wciskając zaprogramowany przycisk Trybu 

ukrytego.  

8.7 Informacje o urządzeniu 

Można podejrzeć podstawowe informacje o urządzeniu, w tym identyfikator radiotelefonu, nazwa 

radiotelefonu, numer seryjny, nazwa modelu, zakres częstotliwości, wersja oprogramowania 

sprzętowego (firmware), wersja danych radiotelefonu, wersja programu rozruchowego (boot loader), itp.  

Instrukcje: Wejdź do „Settings (Ustawienia) -> Device Info (Informacje o urządzeniu)”.  

8.8 Przyciski szybkiego dostępu  

Funkcja ta pozwala w bardzo prosty sposób wykonywać połączenia oraz wysyłać wiadomości do 

zdefiniowanych kontaktów. Wciskając zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu (One Touch Call) 
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można:  

 Rozpocząć połączenia grupowe lub wysłać wiadomości do kontaktów grupowych.  

 Rozpocząć połączenia prywatne lub wysłać wiadomości do kontaktów prywatnych.  

Instrukcje  

Usługa Instrukcje   

Aby zainicjować połączenie prywatne lub 

grupowe w kanale cyfrowym.  

Wciśnij zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu 

oraz przytrzymaj przycisk PTT.  

Aby wysłać wiadomości.  Wciśnij zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu.  

8.9 Licznik czasu oczekiwania (TOT) 

Funkcja pozwala zapobiec przebywaniu na kanale przez dłuższy przedział czasu. Po upłynięciu czasu 

TX (wstępne ustawienie dystrybutora – 60 s), radiotelefon automatycznie zakończy transmisję i będzie 

wydawać sygnały dźwiękowe. Aby zatrzymać sygnały dźwiękowe, zwolnij przycisk PTT. Należy 

odczekać pewien czas zanim będzie można znowu wcisnąć i przytrzymać przycisk PTT aby móc znowu 

nadawać; wartość tę można ustawić w menu „TOT Re-key Time (Czas ponowienia TOT)”  

8.10 Zarządzanie transmisją 

Funkcja ta pozwala uniemożliwić radiotelefonowi zakłócanie innych radiotelefonów transmitujących na 

tym samym kanale. Gdy kanał jest używany, po przytrzymaniu przycisku PTT radiotelefon zacznie 

emitować sygnał dźwiękowy, alarmując o niemożliwości nadania transmisji. Można to zaprogramować 

za pośrednictwem CPS.  

Funkcja dopuszczania nadawania na kanale cyfrowym obejmuje następujące opcje:  

 Zawsze dopuszczaj (Always Allow): Możliwość nadawania po przytrzymaniu przycisku PTT jest 

aktywna przez cały czas, niezależnie od tego, czy kanał jest zakłócany, czy nie.   

 Kanał wolny (Channel Free): Radiotelefon ma możliwość nadawania gdy kanał nie jest zakłócany.   

 Wolny kod koloru (Color Code Free): Radiotelefon ma możliwość nadawania wyłącznie gdy kanał nie 

jest zakłócany lub gdy kod koloru nie jest dopasowany.  

Funkcja dopuszczania nadawania na kanale analogowym obejmuje następujące opcje:  

 Zawsze dopuszczaj (Always Allow): Możliwość nadawania po przytrzymaniu przycisku PTT jest 

aktywna przez cały czas, niezależnie od tego, czy kanał jest zakłócany, czy nie.   

 Kanał wolny (Channel Free): Radiotelefon ma możliwość nadawania gdy kanał nie jest zakłócany.   
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 Dopasowanie CTCSS/CDCSS (CTCSS/CDCSS Match): Radiotelefon ma możliwość nadawania gdy 

system CTCSS/CDCSS jest dopasowany.   

 Rozbieżność CTCSS/CDCSS (CTCSS/CDCSS Mismatch): Radiotelefon ma możliwość nadawania 

gdy system CTCSS/CDCSS jest niedopasowany.   

8.11 Monitor  

Gdy funkcja Monitora jest włączona, można dostosować warunki dopasowania do odbierania sygnałów.  

Instrukcje  

 Wciśnij zaprogramowany przycisk Monitor w celu włączenia tej funkcji, po czym radiotelefon 

wyświetli ikonę ; wciśnij ten przycisk ponownie aby wyłączyć tę funkcję.  

 Przytrzymaj zaprogramowany przycisk Chwilowy monitor (Monitor Momentary) aby włączyć tę 

funkcję, po czym radiotelefon wyświetli ikonę ; zwolnij ten przycisk aby wyłączyć tę funkcję.  

8.12 Chwilowe wyłączenie blokady szumów  
Po włączeniu funkcji chwilowego wyłączenia blokady szumów (Squelch Off Momentary), głośnik 

radiotelefonu nie będzie wyciszony niezależnie od fali nośnej.  

Instrukcje: Przytrzymaj zaprogramowany przycisk Chwilowe wyłączenie blokady szumów aby 

włączyć tę funkcję, po czym radiotelefon wyświetli ikonę  i wyemituje szumy tła. Aby wyłączyć tę 

funkcję, zwolnij ten przycisk.  
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9. Rozwiązywanie problemów 
Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Awaria zasilania.  

Akumulator został 

nieprawidłowo zainstalowany.  
Wyjmij i ponownie zainstaluj akumulator.  

Zbyt niski poziom naładowania 

akumulatora.  
Naładuj lub wymień akumulator.  

Akumulator jest nieprawidłowo 

podłączony ze względu na 

zabrudzone lub uszkodzone 

styki.  

Oczyść styki akumulatora. Jeżeli 

proponowane rozwiązanie nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów, zwróć się do 

dystrybutora lub autoryzowanego centrum 

serwisowego o wykonanie przeglądu i 

niezbędnych napraw.   

Podczas odbioru 

sygnałów głos jest 

słabo słyszalny, 

przerywany lub 

głośnik jest 

zupełnie 

nieaktywny.  

Niskie napięcie akumulatora. Naładuj lub wymień akumulator.  

Niski poziom głośności.  
Zwiększ poziom głośności wciskając przycisk 

Głośność+/w prawo.  

Głośnik jest zabrudzony lub 

uszkodzony.  

Oczyść powierzchnię głośnika. Jeżeli 

proponowane rozwiązanie nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów, zwróć się do 

dystrybutora lub autoryzowanego centrum 

serwisowego o wykonanie przeglądu i 

niezbędnych napraw.   

Nie można 

nawiązać 

połączenia z 

pozostałymi 

członkami zespołu.  

Częstotliwość lub sygnalizacja 

jest niezgodna z 

częstotliwością lub 

sygnalizacją pozostałych 

członków zespołu.  

Dopasuj częstotliwość i sygnalizację 

nadawania/odbioru do ustawień w 

radiotelefonach pozostałych członków 

zespołu.    

Nieodpowiedni kanał 

(cyfrowy/analogowy).  

Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu 

wybrali ten sam kanał cyfrowy/analogowy.  

Zbyt duża odległość od 

pozostałych członków zespołu.  

Zmniejsz odległość od pozostałych członków 

zespołu.  
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Na kanale są 

słyszalne 

niepożądane 

komunikaty lub 

szumy.  

Zakłócenia pochodzące od 

innych radiotelefonów 

pracujących na tej samej 

częstotliwości.  

Zmień częstotliwość lub dopasuj poziom 

redukcji szumów.  

Radiotelefon został 

skonfigurowany bez 

sygnalizacji.  

Ustaw sygnalizację dla wszystkich członków 

zespołu, aby uniknąć zakłóceń na tej samej 

częstotliwości. Dodatkowo dopasuj ustawienia 

sygnalizacji dla wszystkich radiotelefonów 

przenośnych.  

Zbyt wysoki 

poziom hałasu.  

Zbyt duża odległość od 

pozostałych członków zespołu.  

Zmniejsz odległość od pozostałych członków 

zespołu.  

Niekorzystna lokalizacja 

użytkownika. Na przykład, 

zakłócenia komunikacji od 

wysokich budynków lub w 

podziemiach.  

Wyjdź na otwartą przestrzeń i ponownie 

uruchom radiotelefon.  

Zakłócenia zewnętrzne (np. 

elektromagnetyczne).  

Staraj się pozostawać poza zasięgiem 

urządzeń, które mogą stanowić źródło 

zakłóceń.  

Jeżeli powyższe rozwiązania okażą się nieskuteczne lub w przypadku dodatkowych pytań, zasięgnij 

porady działu wsparcia technicznego Producenta lub lokalnego dystrybutora.  
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10. Utrzymanie w dobrym stanie i czyszczenie 

Aby zagwarantować optymalną wydajność i żywotność urządzenia, należy przestrzegać poniższych 

zaleceń.  

Utrzymanie w dobrym stanie 

 Powierzchni produktu nie należy przekłuwać oraz nie wolno dopuścić do jej zarysowania.  

 Radiotelefon należy przechowywać z dala od substancji, które mogą powodować korozję obwodów.  

 Radiotelefonu nie należy trzymać bezpośrednio za antenę lub przewód słuchawki.  

 Jeżeli wyposażenie dodatkowe nie będzie używane, należy założyć zaślepkę złącza do akcesoriów.  

Czyszczenie 

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz radiotelefon i wyjmij akumulator.  

 Obudowę radiotelefonu i ładowarki należy regularnie czyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń za 

pomocą czystej, bezpyłowej szmatki lub szczoteczki.  

 Po dłuższym czasie użytkowania należy oczyścić przyciski i przednią powierzchnię obudowy za 

pomocą neutralnego środka czyszczącego i ściereczki włókninowej. Nie należy stosować środków 

chemicznych, np. odplamiaczy, alkoholu, środków w aerozolu lub środków na bazie oleju, aby nie 

uszkodzić powierzchni obudowy radiotelefonu.  

 Przed użyciem należy sprawdzić, czy radiotelefon jest całkowicie suchy.  
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11. Akcesoria opcjonalne 
Poniżej wymieniono podstawowe akcesoria opcjonalne do radiotelefonów. W celu uzyskania informacji 

o innych akcesoriach prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.  

Uwaga: Należy stosować wyłącznie akcesoria wskazane przez Producenta. W przeciwnym razie 

firma Hytera nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z korzystania z 

niezatwierdzonych akcesoriów.  

 Akcesoria zasilające: Ładowarka szybka CH10L20 (do akumulatorów litowo-jonowych) 

 Akcesoria audio: Zestaw słuchawkowy EHS16 C-Earset z liniowym mikrofonem 

 Kabel: Kabel danych PC69 (port COM) 
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12. Stała Częstotliwość 

Częstotliwości podane w tabeli mogą się różnić od zaprogramowanych na poszczególnych kanałach. 

Kanał Częstotliwość (MHz) 

Kanał analogowy 446,00625 

446,01875 

446,03125 

446,04375 

446,05625 

446,06875 

446,08125 

446,09375 

Kanał cyfrowy 446,10625 

446,11875 

446,13125 

446,14375 

446,15625 

446,16875 

446,18125 

446,19375 
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13. Deklaracja zgodności CE 
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