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Декларация за съответствие

TWO-WAY RADIO MODEL

W

утон Call ( озвъняване) атиснете бутон когато искате да
информирате другият овек, е искате да
проведете разговор.

утон Talk
Натиснете и задръжте бутона.
ръжте микро она на около см от
вашата уста и говорете с нормален
тон.
уснете бутон a когато спрете
да говорите и изчакайте отговор.
Не може да получите входя о
гласово обаждане при натискнат
бутон a .

Забележка И двете радио

стан ии трябва да са на един и
съ и канал, за да комуникират
утон Режим/ Вкл

Антена

LCD
кран

Икона за пренос
Иконата е видима при
пренасяне
на съоб ение.

Икона Сканиране видима в режим
сканиране
Икона - сила
на звука - видима при
промяна на звука
Вграден микрофон
вук/ анал (+) и
(–) утони
Натиснете бутона + или –, за
да увеличите или намалите
силата на звука. Има
различни нива на звукови
нива.

Икона за вх. съобщение
Иконата е видима при
получаване
на съоб ение.
анал/ ила на звука
В режим Standby или при избор на
канал, показва теку ия канал от до .
ри промяна на силата на звука,
устройството е показва теку ото ниво
на сила на звука от до .

ване

Натиснете и задръжте бутона за вкл/ изкл. на
радиото.
За смяна на канал натиснете бутон Menu
веднъж и в момента когато номера на канала
започне да мига натиснете + или – бутон, за
да изберете желан канал.
За да сканирате или намерите някого от
вашата група на друг канал, натиснете
бутона Menu два пъти докато иконата Scan се
появи мигайки на екрана. Натиснете бутон +
до появата на Y, след което натиснете бутона
Talk за да започнете сканирането.
За да спрете сканирането, натиснете бутона
Menu два пъти, до появата на Y на екрана,
под иконаза за сканиране. Натиснете бутон –
за изкл. на режим сканиране. Натиснете
бутона Talk за изход.

Вграден говорител
атерии
а постявяне или отстраняване на батерии:
1. лъзнете ипката за колан и я
откачете.

ипка за колан

. лъзнете резето за достъп до
батерията и махнете капачето, което я
покрива.
. оставете бр, презареждаеми
батерии или алкални

. оставете

ги според показания поляритет.
Не се опитвайте да зареждате алкални
батерии.
Не използвайте стари с нови батерии.
Не използвайте алкални, стандартни
a

, или презареждаеми

тделение за батерия
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We, Co ra lectronics Cor oration, 6500 West
Cortland Street, , Chicago, IL 60707, USA
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