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Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa 
u¿ytkowania oraz nara¿enia na dzia³anie 
promieniowania o czêstotliwoœci radiowej 
(energii RF) dla Radiotelefonów 
Przenoœnych
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 
zastêpuj¹ informacje zawarte w podrêcznikach 
u¿ytkownika, b¹dŸ instrukcjach obs³ugi 
opublikowanych przed lutym 2002.

Informacje na temat nara¿enia na dzia³anie 
energii RF oraz informacje dotycz¹ce 
ograniczania tego nara¿enia, a tak¿e 
instrukcje obs³ugi dla zastosowañ 
zawodowych
Urwaga:Ten model radiotelefonu jest przeznaczony do 
u¿ytku w œrodowisku pracy/warunkach 
kontrolowanych, przy czym u¿ytkownicy powinni byæ w 

pe³ni poinformowani o nara¿eniu na 
dzia³anie emitowanego promieniowania i móc 
kontrolowaæ jego poziom zgodnie z limitami FCC/
ICNIRP. Radiotelefon NIE posiada atestu 
dopuszczaj¹cego go do u¿ytku przez indywidualnych 
u¿ytkowników ani do jakichkolwiek zastosowañ poza 
wskazanym powy¿ej.
Radiotelefon wykorzystuje energiê elektromagnetyczn¹ 
z zakresów czêstotliwoœci radiowej (RF) w celu 
umo¿liwienia komunikacji na odleg³oœæ pomiêdzy 
dwoma lub wiêcej u¿ytkownikami. Wykorzystuje 
promieniowanie o czêstotliwoœci radiowej lub fale 
radiowe w celu nadawania i odbierania rozmów. 
Energia RF jest jedn¹ z form energii 
elektromagnetycznej. Do innych form energii 
elektromagnetycznej zaliczane s¹ miêdzy innymi: 
promienie rentgenowskie i promieniowanie s³oneczne. 
Niemniej jednak, energia RF nie powinna byæ mylona z 
innymi formami energii elektromagnetycznej, które w 
przypadku niew³aœciwego wykorzystania mog¹ 
doprowadziæ do uszkodzeia organizmu. Bardzo wysoki 
poziom napromieniowania promieniami 
rentgenowskimi mo¿e na przyk³ad uszkodziæ tkanki i 
materia³ genetyczny. 
Eksperci z zakresu nauk przyrodniczych, in¿ynierii, 
medycyny, ochrony zdrowia i przemys³u wspó³pracuj¹ 
z organizacjami w celu wypracowania standardów 
bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych 
dzia³anie energii RF. Standardy te wskazuj¹ zalecane 
poziomy nara¿enia na dzia³anie energii RF, zarówno 
dla pracowników, jak i ogó³u spo³eczeñstwa. Zalecane 
poziomy nara¿enia na dzia³anie promieniowania o 
czêstotliwoœci radiowej zawieraj¹ du¿y margines 
bezpieczeñstwa. 
Wszystkie radiotelefony Motorola s¹ projektowane, 
produkowane i testowane tak, aby zapewniæ 
bezpieczeñstwo stosowania wed³ug norm ustalonych 

PRZED ROZPOCZÊCIEM 
U¯YTKOWANIA RADIOTELEFONU, 
NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z 
NINIEJSZ¥ BROSZUR¥.  ZAWIERA 
ONA WA¯NE WSKAZÓWKI DLA 

U¯YTKOWNIKA DOTYCZ¥CE 
BEZPIECZEÑSTWA WYROBU ORAZ 
INFORMACJE DOTYCZ¥CE ENERGII RF I 
OGRANICZANIA DZIA£ANIA TEJ ENERGII NA 
ORGANIZM LUDZKI TAK, ABY NARA¯ENIE NA 
NI¥ NIE PRZEKRACZA£O ODPOWIEDNICH 
WARTOŒCI GRANICZNYCH OKREŒLONYCH W 
NORMACH KRAJOWYCH I 
MIÊDZYNARODOWYCH.  

!
C a u t i o nOstrze¿enie
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przez Rz¹d. Ponadto, producenci zalecaj¹ w 
instrukcjach obs³ugi radiotelefonów okreœlone œrodki 
ostro¿noœci. Instrukcje te s¹ niezwykle wa¿ne, 
poniewa¿ informuj¹ u¿ytkowników o nara¿eniu na 
dzia³anie energii RF i opisuj¹ proste procedury maj¹ce 
na celu ograniczanie tego nara¿enia. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
nara¿enia na dzia³anie energii RF i metod 
ograniczania tego nara¿enia tak, aby stosowaæ siê do 
ustalonych limitów, prosimy odwiedziæ poni¿sze strony 
internetowe:

http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html 
http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/
index.html

Przepisy wydane przez Federalny Urz¹d ds 
Telekomunikacji (FCC) - wy³¹cznie rynki USA
Zgodnie z przepisami FCC producenci zobowi¹zani s¹ 
do przestrzegania limitów i norm nara¿enia 
organizmów ludzkich na dzia³anie energii RF 
ustalonych przez FCC w odniesieniu do radiotelefonów 
przenoœnych zanim mog¹ one zostaæ wprowadzone na 
rynek USA. Podczas u¿ytkowania radiotelefonów 
zgodnie z zarz¹dzeniami FCC w ramach 
wykonywanych obowi¹zków zawodowych, u¿ytkownicy 
musz¹ byæ w pe³ni œwiadomi i móc kontrolowaæ swoje 
nara¿enie na dzia³anie energii RF stosuj¹c siê do 
ustalonych wymogów. Œwiadomoœæ nara¿enia na 
dzia³anie energii RF mo¿e byæ u³atwiona dziêki 
wykorzystaniu etykiet kieruj¹cych u¿ytkownika do 
okreœlonych informacji.  Radiotelefon Motorola posiada 
etykietê traktuj¹c¹ o nara¿eniu na dzia³anie 
emitowanej energii RF. Nie usuwaj tej etykiety z 
urz¹dzenia. Instrukcja obs³ugi lub oddzielna broszura 
z informacjami na temat bezpieczeñstwa zawiera 
informacje i instrukcje u¿ytkowania niezbêdne do 
kontrolowania nara¿enia na dzia³anie energii RF w 

celu zapewnienia spe³nienia zgodnoœci z 
obowi¹zuj¹cymi wymaganiami. 
Zgodnoœæ z normami nara¿enia na dzia³anie energii 
RF
Radiotelefon Motorola zosta³ zaprojektowany i 
przetestowany w celu zapewnienia ni¿ej wymienionych 
norm oraz zaleceñ krajowych i miêdzynarodowych w 
odniesieniu do nara¿enia organizmów ludzkich na 
dzia³anie energii elekromagnetycznej o czêstotliwoœci 
radiowej.  Radiotelefon ten jest zgodny z 
wartoœciami granicznymi nara¿eñ na 
promieniowanie o czêstotliwoœciach radiowych 
wy³¹cznie dla zastosowañ zawodowych, w 
warunkach kontrolowanych, przy wspó³czynniku 
wykorzystania czasu pracy z radiotelefonem do 50% - 
mówienie i 50% - s³uchanie, uznawanym przez 
Instytut In¿ynierów Elektryków i Elektroników 
(IEEE) oraz Miêdzynarodow¹ Komisjê ds Ochrony 
Przed Promieniowaniem Nie-jonizuj¹cym (ICNIRP). 
Jeœli chodzi o pomiar energii RF na zgodnoœæ z 
normami IEEE/ICNIRP, to radiotelefon ten promieniuje 
mierzaln¹ iloœæ energii RF tylko podczas nadawania 
(mówienia), ale nie podczas odbioru (s³uchania), ani 
podczas pracy w trybie gotowoœci (standby).
Urwaga:Zatwierdzone akumulatory dostarczone z 
radiotelefonem s¹ przeznaczone do pracy w cyklu 5-5-
90 (5% nadawanie – 5% odbiór – 90% gotowoœæ), 
chocia¿ radiotelefon spe³nia wymagania norm IEEE/
ICNIRP okreœlaj¹cych wartoœci graniczne nara¿eñ w 
zastosowaniach zawodowych przy maksymalnym 
wspó³czynniku nadawania do 50%.
Radiotelefon Motorola dzia³a zgodnie z nastêpuj¹cymi 
normami reguluj¹cymi nara¿enie na energiê RF:
• Federalny Urz¹d ds. Telekomunikacji Stanów 

Zjednoczonych, Kodeks Przepisów Federalnych, CFR 
47, czêœæ 2, paragraf J
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• Amerykañski Instytut Normalizacyjny (ANSI) / Instytut 
In¿ynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) C95.1 – 
Edycja 1999

• Instytut In¿ynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) 
C95.1- Edycja 1999

• Miêdzynarodowa Komisja ds Ochrony Przed 
Promieniowaniem Nie- jonizuj¹cym (ICNIRP) 1998.

• Kodeks Bezpieczeñstwa Nr 6 Ministerstwa Zdrowia 
(Kanada). Ograniczenia stopnia nara¿enia organizmu 
ludzkiego na dzia³anie pola elektromagnetycznego w 
zakresie czêstotliwoœci od 3 kHz do 300 GHz, 1999

• Norma Australijskiej Agencji £¹cznoœci dotycz¹ca 
³¹cznoœci radiowej (nara¿enie organizmów ludzkich na 
dzia³anie pola elektromagnetycznego) 2001

• ANATEL, za³¹cznik do uchwa³y nr 303 Brazylijskiego 
Organu Nadzorczego z 2 lipca 2002 : "Przepisy 
dotycz¹ce ograniczania nara¿enia na dzia³anie pól 
elektromagnetycznych o czêstotliwoœci radiowej w 
zakresie od 9 KHz do 300 GHz".

Wytyczne co do zgodnoœci i ograniczania 
nara¿enia na dzia³anie energii RF oraz 
instrukcje obs³ugi
Aby ograniczaæ nara¿enie u¿ytkownika oraz zapewniæ 
zgodnoœæ z odpowiednimi normami, nale¿y zawsze 
przestrzegaæ nastêpuj¹cych procedur:
Wskazówki:

• Instrukcje zawieraj¹ce informacje dla u¿ytkowników 
powinny zawsze towarzyszyæ urz¹dzeniu,  je¿eli jest 
ono przekazywane innym u¿ytkownikom.

• W przypadku, gdy opisane tutaj wymagania nie s¹ 
spe³nione, nie korzystaj z urz¹dzenia.

Wskazówki dla u¿ytkownika

• Nadawaj nie wiêcej ni¿ w ci¹gu 50% czasu pracy z 
radiotelefonem. Aby nadawaæ (mówiæ), nale¿y wciskaæ 

przycisk nadawania (PTT). Aby odbieraæ wywo³ania 
nale¿y zwalniaæ przycisk PTT. Nadawanie przez co 
najwy¿ej po³owê czasu pracy z radiotelefonem jest 
wa¿ne, gdy¿ radiotelefon emituje mierzaln¹ i 
powoduj¹c¹ nara¿enie iloœæ energii o czêstotliwoœci 
radiowej tylko podczas nadawania (pod wzglêdem 
zgodnoœci z normami pomiarowymi).

• Przy pracy z radiotelefonem noszonym przy ciele, 
urzadzenie to powinno byæ zawsze umieszczone w 
zatwierdzonym przez Motorolê zaczepie, uchwycie, 
futerale lub pasku na ramiê produkcji firmy Motorola, 
przeznaczonym dla tego radiotelefonu. Jest to wa¿ne, 
gdy¿ stosowanie akcesoriów nie zatwierdzonych przez 
Motorolê mo¿e spowodowaæ nara¿enie organizmu na 
dzia³anie energii RF o wartoœci przekraczaj¹cej 
wartoœci graniczne wyznaczone przez IEEE/ICNIRP dla 
zastosowañ zawodowych/ w warunkach 
kontrolowanych.

• Je¿eli u¿ytkownik nie stosuje akcesoriów do noszenia 
radiotelefonu przy ciele oraz nie u¿ywa radiotelefonu 
trzymaj¹c go w zalecanej pozycji przy uchu w lub na 
wprost twarzy w rêcznym trybie nadawczo-odbiorczym, 
wówczas podczas nadawania antena oraz radiotelefon 
powinny znajdowaæ siê w odleg³oœci 2,5 cm od cia³a.  
Trzymanie radiotelefonu w odpowiedniej odleg³oœci jest 
wa¿ne, gdy¿ stopieñ nara¿enia na dzia³anie energii RF 
zmniejsza siê wraz z odleg³oœci¹ anteny od cia³a.

• Podczas rozmowy radiotelefon nale¿y 
trzymaæ w pozycji pionowej na wprost 
twarzy, z mikrofonem (oraz innymi 
czêœciami radiotelefonu ³¹cznie z anten¹) 
w odleg³oœci co najmniej 2,5 cm od nosa 
lub ust. Antena nie powinna znajdowaæ siê w pobli¿u 
oka. Trzymanie radiotelefonu w odpowiedniej odleg³oœci 
jest wa¿ne, gdy¿ stopieñ nara¿enia na dzia³anie energii 
RF zmniejsza siê wraz z odleg³oœci¹ anteny od cia³a.
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Zatwierdzone akcesoria
• Nale¿y stosowaæ tylko anteny, akumulatory i akcesoria 

zatwierdzone przez Motorolê, które zosta³y dostarczone 
lub s¹ przeznaczone dla danego radiotelefonu.  
Stosowanie anten, akumulatorów lub akcesoriów nie 
zatwierdzonych przez Motorolê mo¿e spowodowaæ, ¿e 
zostan¹ przekroczone limity nara¿enia organizmu na 
dzia³anie energii RF zalecane przez IEEE/ICNIRP. W 
celu uzyskania listy zatwierdzonych przez Motorolê 
anten, akumulatorów i akcesoriów prosimy 
skontaktowaæ siê ze swoim dystrybutorem lub lokalnym 
przedstawicielem Motoroli. Informacje dotycz¹ce 
najbli¿szego dystrybutora mo¿na znaleŸæ na 
nastêpuj¹cej stronie internetowej:
http://www.motorola.com/cgiss/emea/
dealerlocator.html

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
wymagañ dotycz¹cych ograniczania nara¿enia na 
dzia³anie energii RF oraz innych informacji 
szkoleniowych, prosimy odwiedziæ witrynê 
internetow¹:
http://www.motorola.com/rfhealth.
Zak³ócenia elektromagnetyczne / zgodnoœæ 
elektromagnetyczna
Uwaga: Wiêkszoœæ urz¹dzeñ elektronicznych jest 
wra¿liwa na zak³ócenia elektromagnetyczne (EMI), je¿eli 
nie s¹ to urz¹dzenia specjalnie ekranowane, 
zaprojektowane lub skonfigurowane w taki sposób, aby 
zapewniæ zgodnoœæ elektromagnetyczn¹.

Lokalizacje, gdzie nale¿y wy³¹czyæ radiotelefon
W celu unikniêcia niepo¿¹danych zak³óceñ 
elektromagnetycznych oraz/ lub braku zgodnoœci 
elektromagnetycznej, radiotelefon nale¿y wy³¹czyæ 
wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê napisy to 
nakazuj¹ce. W szpitalach i innych placówkach s³u¿by 

zdrowia u¿ywany jest sprzêt czu³y na zewnêtrzne 
promieniowanie radiowe.
W samolocie
Na pok³adzie samolotu radiotelefon nale¿y wy³¹czyæ, 
kiedy zostanie to nakazane. U¿ytkowanie wszelkich 
urz¹dzeñ radiowych musi byæ zgodne z przepisami linii 
lotniczych oraz poleceniami za³ogi.

Urz¹dzenia medyczne 
Rozruszniki serca (kardiostymulatory)

Zwi¹zek Producentów Nowoczesnego Sprzêtu 
Medycznego (AdvaMed) zaleca zachowanie minimum 
15 cm odleg³oœci miêdzy trzymanym w rêku 
radiotelefonem a rozrusznikiem serca. Zalecenia te s¹ 
zgodne z zaleceniami Amerykañskiego Ministerstwa 
ds. ¯ywnoœci i Leków.
Osoby z rozrusznikiem serca powinny:
• ZAWSZE trzymaæ W£¥CZONY radiotelefon w 

odleg³oœci wiêkszej ni¿ 15 cm od rozrusznika serca.
• Nie nosiæ radiotelefonu w kieszeni na klatce piersiowej.
• Trzymaæ go przy uchu z drugiej strony od rozrusznika w 

celu zminimalizowania potencjalnych zak³óceñ.
• Przy najmniejszym podejrzeniu zak³óceñ, natychmiast 

WY£¥CZYÆ radiotelefon.
Aparaty s³uchowe
Niektóre bezprzewodowe radiotelefony cyfrowe mog¹ 
zak³ócaæ funkcjonowanie aparatów s³uchowych. W 
przypadku wyst¹pienia takich zak³óceñ mo¿na 
skontaktowaæ siê z producentem aparatu s³uchowego 
w celu przedyskutowania rozwi¹zañ alternatywnych.
Inne urz¹dzenia medyczne 
W wypadku korzystania z innego osobistego 
urz¹dzenia medycznego, nale¿y skontaktowaæ siê z 
producentem tego urz¹dzenia w celu okreœlenia, czy 
jest ono dostatecznie ekranowane przed energi¹ 
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elektromagnetyczn¹ o czêstotliwoœci radiowej. W 
uzyskaniu takich informacji mo¿e byæ pomocny lekarz.
Korzystanie z urz¹dzeñ telekomunikacyjnych 
podczas jazdy
Nale¿y zawsze zaznajomiæ siê z przepisami 
dotycz¹cymi korzystania z radiotelefonu podczas 
jazdy. 
• koncentrowaæ ca³¹ uwagê na prowadzeniu samochodu i 

na drodze;
• korzystaæ z zestawu samochodowego, je¿eli jest on 

dostêpny;
• zjechaæ z szosy i zaparkowaæ przed wys³aniem lub 

odebraniem wywo³ania, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy i 
warunki jazdy.

ZALECENIA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI – 
OSTRZE¯ENIA

Pojazdy wyposa¿one w poduszkê powietrzn¹ 
Przed zainstalowaniem sprzêtu elektronicznego 
nale¿y zapoznaæ siê ze wskazówkami producenta, 
a¿eby unikn¹æ uszkodzeñ przewodów poduszki 
powietrznej.
Radiotelefonu nie nale¿y umieszczaæ nad poduszk¹ 
powietrzn¹ oraz w zasiêgu jej dzia³ania. Poduszki 
powietrzne nadymaj¹ siê z ogromn¹ si³¹. Je¿eli 
poduszka zadzia³a, przenoœny radiotelefon znajduj¹cy 
siê w jej pobli¿u mo¿e zostaæ wyrzucony z ogromn¹ 
si³¹ i spowodowaæ powa¿ne obra¿enia cia³a osób 
znajduj¹cych siê w pojeŸdzie. 

Miejsca, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu

(S¹ to lokalizacje zaklasyfikowane jako zagro¿one 
wybuchem, w których wystêpowaæ mog¹ 
niebezpieczne gazy, opary lub kurz.)
Radiotelefon nale¿y wy³¹czyæ przed wejœciem do 
pomieszczenia/ na obszar, gdzie istnieje 
niebezpieczeñstwo wybuchu, chyba ¿e jest to typ 
radiotelefonu, jak np. radiotelefon iskrobezpieczny, 
specjalnie przystosowany do u¿ywania w tego typu 
miejscach (na przyk³ad, zatwierdzony przez Factory 
Mutual, CSA, UL, CENELEC lub ATEX). W takich 
miejscach nie nale¿y wyjmowaæ, zak³adaæ lub ³adowaæ 
akumulatorów. Wyst¹pienie iskry w miejscu 
zagro¿onym wybuchem mo¿e spowodowaæ wybuch lub 
po¿ar stanowi¹cy zagro¿enie dla zdrowia, a nawet 
¿ycia.
Do wymienionych wy¿ej miejsc zagro¿onych 
wybuchem nale¿y zaliczyæ: miejsca tankowania pod 
pok³adami jednostek p³ywaj¹cych, obszary s³u¿¹ce do 
przetaczania lub sk³adowania paliw lub chemikaliów, 
miejsca, gdzie w powietrzu znajduj¹ siê opary 
chemiczne lub cz¹stki ziarna, kurzu lub metali; oraz 
wszelkie inne miejsca, gdzie zaleca siê wy³¹czenie 
silników pojazdów. Miejsca zagro¿one wybuchem s¹ 
czêsto, ale nie zawsze oznakowane.
Sp³onki i obszary, na których przeprowadzane 
s¹ wybuchy
Aby unikn¹æ ewentualnego zak³ócania prac 
wybuchowych, radiotelefon nale¿y wy³¹czyæ w pobli¿u 
elektrycznych sp³onek / zapalników, na obszarach, w 
których przeprowadzane s¹ prace wybuchowe i 
wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê napisy: 
„Wy³¹cz urz¹dzenia nadawczo-odbiorcze“. Nale¿y 
postêpowaæ zgodnie ze wszystkimi poleceniami.

!
W A R N I N G

!
OSTRZE¯ENIE
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ZALECENIA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI – 
OSTRZE¯ENIA

Anteny
Nie nale¿y u¿ywaæ przenoœnego radiotelefonu z 
uszkodzon¹ anten¹. Przy kontakcie ze skór¹ 
uszkodzona antena mo¿e spowodowaæ niewielkie 
oparzenie.
Akumulatory
Wszelkie akumulatory mog¹ powodowaæ uszkodzenie 
mienia i/lub obra¿enia cia³a, np. oparzenia, kiedy 
materia³y przewodz¹ce, takie jak bi¿uteria, klucze lub 
³añcuszki dotkn¹ niezabezpieczonych styków 
akumulatorów. Materia³y te mog¹ zamkn¹æ obwód 
elektryczny (spowodowaæ zwarcie) i nagrzaæ siê do 
wysokiej temperatury. Z na³adowanymi akumulatorami 
nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie, szczególnie przy 
noszeniu w kieszeni lub w innych miejscach, gdzie 
znajduj¹ siê przedmioty metalowe
Bezpieczeñstwo Korzystania z Ladowarki
Przed rozpoczêciem korzystania z ³adowarki 
przeczytaj wszystkie instrukcje i oznaczenia na:
• akumulatorze
• ³adowarce
• adiotelefonie wykorzystuj¹cym ten akumulator.
Uwaga:Aby zmniejszyæ ryzyko obra¿eñ, ³aduj 
wy³¹cznie akumulatory zaaprobowane przez firmê 
Motorola, przeznaczone do tego radiotelefonu. Inne 
typy akumulatorów mog¹ wybuchn¹æ, powoduj¹c 
obra¿enia cia³a i uszkodzenia mienia. 
Przechowuj poni¿sze instrukcje:
1.Nie wystawiaj ³adowarki na deszcz lub œnieg. 
2.Nie u¿ywaj i nie rozmontowuj ³adowarki, je¿eli uleg³a 

silnemu wstrz¹sowi lub je¿eli zosta³a w jakikolwiek 
sposób zrzucona lub uszkodzona. 

3.Nigdy nie zmieniaj przewodu zasilaj¹cego 
dostarczonego wraz z ³adowark¹. Je¿eli wtyczka nie 
pasuje do gniazdka sieciowego, zleæ zainstalowanie 
odpowiedniego gniazdka przez wykwalifikowanego 
elektryka. Nieprawid³owe warunki pracy mog¹ 
spowodowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem. 

4.Aby zmniejszyæ ryzyko uszkodzenia przewodu lub 
wtyczki, przy od³¹czaniu ³adowarki ci¹gnij za 
wtyczkê, nie za przewód. 

5.Aby zmniejszyæ ryzyko pora¿enia pr¹dem, od³¹cz 
³adowarkê od zasilania sieciowego przed 
rozpoczêciem jakichkolwiek napraw lub 
czyszczenia. 

6.Korzystanie z wtyczek i przewodów zasilaj¹cych nie 
zalecanych przez firmê Motorola mo¿e spowodowaæ 
ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub obra¿eñ cia³a. 

7.Upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy jest tak 
umieszczony, ¿e nie bêdzie nara¿ony na 
uszkodzenia, nikt na niego nie nadepnie ani nie 
potknie siê o niego. 

8.Je¿eli nie jest to absolutnie niezbêdne, nie nale¿y 
korzystaæ z przed³u¿aczy. U¿ycie niew³aœciwego 
przewodu przed³u¿aj¹cego mo¿e spowodowaæ 
ryzyko pora¿enia pr¹dem i po¿aru. Je¿eli musisz 
u¿yæ przed³u¿acza, upewnij siê, czy:

• bolce na wtyczce przed³u¿acza maj¹ tak¹ sam¹ iloœæ, 
rozmiar i kszta³t, jak bolce na wtyczce ³adowarki

• przed³u¿acz jest prawid³owo okablowany i w dobrym 
stanie

• przekrój przewodów przed³u¿acza wynosi 1 mm2 dla 
d³ugoœci do 30 metrów i 1.3 mm2 dla d³ugoœci do 45 
metrów. 

9.Przewód zasilaj¹cy ³adowarki nie mo¿e byæ 
wymieniany. Je¿eli przewód jest uszkodzony, zwróæ 
³adowarkê do sprzedawcy. 

!
C a u t i o n

Ostrze¿enie!
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY

 P s³u¿y do:

• W³¹czania/wy³¹czania 
radiotelefonu

• Ustawiania poziomu 
g³oœnoœci

 ^ s³u¿y do: 

• Transmitowania 
sygna³u wywo³ania

 \   s³u¿y do:

• Przewijania ró¿nych menu
• W³¹czania i wy³¹czania 

blokady klawiatury (nale¿y 
przytrzymaæ wtedy, gdy na 
wyœwietlaczu nie ma ¿adnej 
pozycji menu)

WskaŸnik œwietlny LED

M s³u¿y do: 

• Nadawania
• Zapisywania ustawieñ 

w pamiêci 
radiotelefonu

Zaœlepka do gniazda na 
akcesoria

 J s³u¿y do: 

• Monitorowania aktywnoœci w 
kana³ach

• Skanowania

 [ oraz  ] s³u¿¹ do:

• Przewijania dostêpnych 
ustawieñ

Mikrofon

G³oœnik
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Twój nowy radiotelefon
Radiotelefon nadawczo-odbiorczy Motorola T5622 
zapewnia dwustronn¹ ³¹cznoœæ w paœmie 
czêstotliwoœci PMR446 i mo¿e byæ u¿ytkowany w 
dowolnym kraju, w którym czêstotliwoœci PMR446 s¹ 
zatwierdzone, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Radiotelefon nadawczo-odbiorczy jest przeznaczony 
do rekreacyjnego u¿ytku rodzinnego i grupowego. 
Licencja na u¿ytkowanie radiotelefonu nie jest 
wymagana. U¿ytkowanie radiotelefonu poza krajem, w 
którym zosta³ udostêpniony w sieci dystrybucyjnej, jest 
regulowane przez przepisy pañstwowe i mo¿e byæ 
zabronione. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê 
obs³ugi i zapoznaæ siê z procedurami obs³ugi 
radiotelefonu przed rozpoczêciem u¿ytkowania.
Nale¿y zachowaæ paragon z oryginaln¹ dat¹ zakupu. W 
celu skorzystania z us³ugi gwarancyjnej nadawczo-
odbiorczego radiotelefonu Motorola nale¿y okazaæ 
kopiê paragonu z dat¹ sprzeda¿y, aby potwierdziæ 
uprawnienia gwarancyjne.

Akumulatory i ³adowanie akumulatorów
Radiotelefon T5622 jest zasilany przy u¿yciu trzech 
baterii alkalicznych typu AA lub zestawu akumulatora 
niklowo-kadmowego (NiCd), dostarczonego razem z 
radiotelefonem.
Ostrze¿enie:Nie wolno demontowaæ zestawu 
akumulatora NiCd.

Uwaga:Je¿eli radiotelefon nie bêdzie u¿ytkowany 
przez d³u¿szy czas, nale¿y wyj¹æ akumulator z 
radiotelefonu. Akumulatory ulegaj¹ korozji z up³ywem 
czasu i mog¹ byæ przyczyn¹ trwa³ego uszkodzenia 
radiotelefonu. Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z 
akumulatorami, z których wycieka p³yn. Zu¿yte 
akumulatory nale¿y przekazywaæ do wyznaczonego 
punktu zwrotu akumulatorów. Nie wolno usuwaæ 
akumulatorów razem z odpadami komunalnymi.
Instalowanie baterii 
1.Podnieœ zatrzask i zdejmij os³onê akumulatora. 

Od³¹cz naciskaj¹c do do³u i przytrzymuj¹c zatrzask 
w kierunku przodu radiotelefonu.

2.W³ó¿ 3 baterie typu AA, zwracaj¹c uwagê na 
poprawne u³o¿enie biegunów wed³ug oznaczeñ 
wewn¹trz komory na baterie lub zamontuj zestaw 
akumulatora NiCd ze stykami zwróconymi na 
zewn¹trz tak, aby dotyka³y styków na os³onie 
akumulatora.

3.Ponownie zamocuj os³onê akumulatora, a nastêpnie 
dociœnij, tak aby zablokowaæ os³onê w odpowiednim 
po³o¿eniu.

£adowarka biurkowa
£adowarka biurkowa zapewnia maksymaln¹ wygodê 
instalowania akumulatora w ³adowarce. £adowarka 
biurkowa mo¿e byæ ustawiona na jakiejkolwiek p³askiej 
powierzchni, takiej jak biurko lub stó³ warsztatowy. 
Przed wykorzystaniem akumulatora NiCd po raz 
pierwszy nale¿y przed³u¿yæ cykl ³adowania do 
nastêpnego dnia (16 godzin). 
1.Wy³¹cz radiotelefon i zdejmij os³onê akumulatora.
2.Zainstaluj zestaw akumulatora, wed³ug instrukcji na 

etykietce zestawu.
3.Ponownie zamocuj os³onê akumulatora.
4. Pod³¹cz przewód zasilacza sieciowego do ³adowark 

biurkowej.
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5.Nastêpnie pod³¹cz zasilacz do œciennego gniazda 
sieciowego. 

6.Umieœæ radiotelefon zwrócony do przodu w jednym z 
gniazd ³adowarki.  Je¿eli radiotelefon jest prawid³owo 
umieszczony, zapali siê czerwony wskaŸnik œwietlny.

7.Radiotelefon/akumulator zostanie w pe³ni na³adowany 
po 14 godzinach. 

Mo¿liwe jest równie¿ ³adowanie zestawu akumulatora po 
wyjêciu z radiotelefonu, w nastêpuj¹cy sposób:
1.Pod³¹cz przewód zasilacza sieciowego do ³adowarki 

biurkowej.
2.Nastêpnie pod³¹cz zasilacz do œciennego gniazda 

sieciowego.
3.Umieœæ zestaw akumulatora w jednym z gniazd 

³adowarki.  U¿yj do tego wk³adki do ³adowarki, 
dostarczonej z radiotelefonem.

4.Upewnij siê, ¿e styki z boku zestawu akumulatora 
dotykaj¹ metalowych styków gniazda ³adowarki. Je¿eli 
zosta³y prawid³owo umieszczone, zapali siê czerwony 
wskaŸnik œwietlny. 

Akumulator zostanie w pe³ni na³adowany w przeci¹gu 14 
godzin. 
WskaŸnik ³adowania akumulatora

5.WskaŸnik œwietlny pal¹cy siê czerwonym œwiat³em 
sta³ym oznacza, ¿e radiotelefon i/ lub akumulator NiCd 
jest w trakcie ³adowania.  Wy³adowany akumulator 
zostanie w pe³ni na³adowany w ci¹gu 14 godzin.

Uwaga:Przy zmianie otoczenia pomiêdzy gor¹cym a 
ch³odnym, nale¿y poczekaæ do nagrzania lub 
och³odzenia akumulatora, zale¿nie od temperatury 
nowego otoczenia (na ogó³ oko³o 20 minut). W celu 
zapewnienia jak najd³u¿szego dzia³ania akumulatora, 
radiotelefon lub akumulator nale¿y wyj¹æ z ³adowarki 
przed up³ywem 16 godzin. Ani radiotelefonu, ani 
akumulatora nie nale¿y przechowywaæ w ³adowarce.

W³¹czanie i wy³¹czanie radiotelefonu
1.Aby w³¹czyæ radiotelefon, obróæ pokrêt³o P zgodnie 

ze wskazówkami zegara.  
2.Radiotelefon wygeneruje krótki sygna³ dŸwiêkowy, a 

na wyœwietlaczu przez chwilê pojawi¹ siê wszystkie 
ikony funkcji.  Wyœwietlacz poka¿e tak¿e 8 
obs³ugiwanych kana³ów, kod eliminatora zak³óceñ
0-38 oraz wskaŸnik stanu akumulatora.

3.Aby wy³¹czyæ radiotelefon, obróæ pokrêt³o P w 
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

WskaŸnik i alarm stanu akumulatora
WskaŸnik stanu akumulatora, widoczny w górnym 
lewym naro¿niku wyœwietlacza, informuje o iloœci 
energii elektrycznej dostêpnej w akumulatorze. 
Radiotelefon jest wy³¹czany wówczas, gdy napiêcie 
spadnie poni¿ej wstêpnie okreœlonego poziomu, w celu 
ochrony akumulatora. Je¿eli wyœwietlany jest wskaŸnik 
c, stanu akumulatora, radiotelefon generuje krótki 
sygna³ dŸwiêkowy co 10 minut i po zwolnieniu 
przycisku M.

Maksymalny czas pracy baterii lub akumulatora

Przybli¿ony (typowy) czas pracy akumulatora:
• Baterie alkaliczne typu AA – 30 godzin
• Akumulatory NiCd – 12 godzin
Powy¿sza wartoœæ jest oparta na za³o¿eniu 5% czasu 
na nadawanie, 5% czasu na odbiór, 90% czasu na 
czuwanie.
Uwaga:Maksymalny czas pracy baterii lub 
akumulatora bêdzie krótszy, je¿eli regularnie u¿ywane 
s¹ akcesoria umo¿liwiaj¹ce obs³ugiwanie 
radiotelefonu bez u¿ycia r¹k (VOX).
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Zaczep do noszenia radiotelefonu na pasku
Radiotelefon jest dostarczany z 
obrotowym zaczepem do noszenia 
na pasku.
1.Aby pod³¹czyæ zaczep, ustaw 

bolec zaczepu zgodnie z otworem 
w tylnym panelu radiotelefonu i 
delikatnie dociœnij, aby 
zablokowaæ w odpowiednim 
po³o¿eniu.

2.Aby od³¹czyæ zaczep, naciœnij do do³u klapkê na 
górnej krawêdzi zaczepu, aby zwolniæ zatrzask i 
wysuñ zaczep z tylnej czêœci obudowy radiotelefonu.

KORZYSTANIE Z RADIOTELEFONU

Radiotelefon obs³uguje 8 kana³ów i 38 kodów 
eliminatora zak³óceñ. Je¿eli konieczne jest 
prowadzenie rozmów z innymi osobami w danej grupie, 
wszystkie radiotelefony musz¹ byæ skonfigurowane z 
tym samym kana³em i kodem. Je¿eli wystêpuj¹ 
zak³ócenia i konieczna jest zmiana kana³u, nale¿y 
koniecznie zmieniæ kana³ i kod dla wszystkich 
radiotelefonów w grupie.
1.Aby zapewniæ maksymaln¹ jakoœæ dŸwiêku, nale¿y 

mówiæ do mikrofonu radiotelefonu z odleg³oœci 5 do 
7 centymetrów.

2.Po naciœniêciu i przytrzymaniu przycisku M nale¿y 
mówiæ do mikrofonu. WskaŸnik LED jest w³¹czony 
podczas transmisji.

3.Aby prze³¹czyæ do trybu odbiorczego, nale¿y zwolniæ 
przycisk M.

G³oœnoœæ dŸwiêku

1.Korzystaj¹c z przycisku P , dostosuj poziom 
g³oœnoœci dŸwiêku.

Zasiêg radiotelefonu
Radiotelefon zosta³ zaprojektowany, tak aby zapewniæ 
maksymaln¹ wydajnoœæ i zwiêkszyæ zasiêg transmisji 
w terenie otwartym. Zalecane jest zachowanie 
odleg³oœci miêdzy radiotelefonami ponad 1,5 metra, 
aby unikn¹æ zak³óceñ.
Zasiêg jest zale¿ny od ukszta³towania terenu. Na 
zasiêg niekorzystnie wp³ywaj¹ konstrukcje betonowe, 
gêsta roœlinnoœæ oraz u¿ytkowanie radiotelefonów w 
budynkach lub pojazdach.
Optymalny zasiêg (maksymalnie 5 km) mo¿na uzyskaæ 
na p³askim otwartym terenie. Zasiêg jest przeciêtny, 
je¿eli pomiêdzy radiotelefonami znajduj¹ siê budynki i 
drzewa. Zasiêg jest ograniczony do minimum w 
przypadku gêstej roœlinnoœci i wzniesieñ terenu na 
œcie¿ce komunikacyjnej.

Monitorowanie aktywnoœci kana³u
Zgodnie z przyjêtymi zasadami, nale¿y monitorowaæ 
aktywnoœæ kana³u przed rozpoczêciem transmisji, aby 
unikn¹æ zak³ócania aktualnie prowadzonych rozmów. 

Optymalny zasięg 
na zewnątrz 
budynków 

Przeciętny zasięg 
na zewnątrz 
budynków 

Minimalny zasięg 
na zewnątrz 
budynków

Płaskie, otwarte 
przestrzenie

Budynki lub drzewa. 
Również w pobliżu 
budynków 
mieszkalnych.

Gęsta roślinność lub 
góry. Również 
wewnątrz niektórych 
budynków.
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Naciœniêcie i przytrzymanie przycisku J umo¿liwia 
monitorowanie aktywnoœci kana³u. Sygna³ ci¹g³y 
oznacza, ¿e mo¿na korzystaæ z kana³u.

Wybieranie kana³u radiowego
1.Naciœnij przycisk \ . Numer kana³u zacznie migaæ.
2.Korzystaj¹c z przycisku ] lub [, zmieñ kana³.
3.Naciœnij przycisk M, aby skonfigurowaæ nowy 

kana³.

Kod eliminatora zak³óceñ
Kody eliminatora zak³óceñ u³atwiaj¹ minimalizacjê 
zak³óceñ. Mo¿na okreœliæ inny kod dla ka¿dego kana³u.
1.Naciœnij przycisku \  a¿ do chwili, kiedy kod 

zacznie migaæ.

2.Korzystaj¹c z przycisku ] lub [ , zmieñ kod.
3.Naciœnij przycisk M, aby skonfigurowaæ nowy kod.
Mo¿na okreœliæ inny kod dla ka¿dego kana³u:
1.Aby skonfigurowaæ kombinacjê kana³u i kodu, 

naciœnij przycisk \ , a nastêpnie wybierz kana³ przy 
u¿yciu przycisku ] lub [.

2.Naciœnij ponownie przycisk \  , a nastêpnie naciœnij 
przycisk ] lub [ , aby wybraæ kod.

3.Naciœnij przycisk Mlub naciœnij i przytrzymaj 
przycisk \  , aby zamkn¹æ menu i zapisaæ 
kombinacjê kana³u i kodu.

4.Aby skonfigurowaæ kolejn¹ kombinacjê kana³u i 
kodu, powtórz te kroki.

Skanowanie

1.Aby rozpocz¹æ skanowanie, przez chwilê naciœnij i 
zwolnij przycisk J.

2.Je¿eli skanowanie zostanie uaktywnione wówczas, 

gdy skonfigurowany jest kod 0, radiotelefon sprawdzi 
aktywnoœæ w ka¿dym kanale, niezale¿nie od kodu 
u¿ywanego w danym kanale.

3.Je¿eli skanowanie zostanie uaktywnione wówczas, 
gdy skonfigurowany jest kod od 1 do 38, radiotelefon 
sprawdzi tylko aktywnoœæ dla okreœlonych 
kombinacji kana³u i kodu skonfigurowanych dla 
danego radiotelefonu.

4.Podczas skanowania wyœwietlana jest ikona h , a 
radiotelefon prze³¹cza kana³y.

5.W przypadku wykrycia aktywnoœci kana³u 
radiotelefon przerywa skanowanie i umo¿liwia 
s³uchanie prowadzonych rozmów. Na wyœwietlaczu 
radiotelefonu widoczny bêdzie numer kana³u i kod 
zwi¹zany z wykryt¹ aktywnoœci¹.

6.Je¿eli konieczne jest przy³¹czenie siê do 
prowadzonej rozmowy, naciœnij przycisk M w ci¹gu 
5 sekund.

7.Radiotelefon wznowi skanowanie po 5 sekundach 
braku aktywnoœci kana³u.

8.Je¿eli skanowanie zostanie zatrzymane w kanale, 
który powinien byæ pominiêty, przez chwilê naciœnij 
przycisk  ] lub [, aby wznowiæ skanowanie 
pocz¹wszy od nastêpnego aktywnego kana³u.

9.Aby zakoñczyæ skanowanie, przez chwilê naciœnij i 
zwolnij przycisk J.

Eliminacja kana³ów uci¹¿liwych
1.Je¿eli skanowanie jest wielokrotnie przerywane w 

niepo¿¹danym kanale, naciœnij i przytrzymaj 
przycisk  ] lub [przez co najmniej 3 sekundy, a 
nastêpnie zwolnij przycisk. Spowoduje to 
tymczasowe usuniêcie niepo¿¹danego kana³u z listy 
skanowania.
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2.Aby przywróciæ kana³ na liœcie skanowania, wy³¹cz i 
w³¹cz radiotelefon.

3.Nie mo¿na usun¹æ aktualnie u¿ywanego kana³u 
(kana³u uaktywnionego przed rozpoczêciem 
skanowania) z listy skanowania.

Tryb obs³ugi radiotelefonu bez u¿ycia r¹k (VOX)

Korzystaj¹c z funkcji VOX, mo¿na 
bez u¿ycia r¹k obs³ugiwaæ 
radiotelefon, do którego s¹ 
pod³¹czone opcjonalne 
akcesoria.
Uwaga:W przypadku korzystania 
z akcesoriów audio 
pod³¹czonych do radiotelefonu, 
przed za³o¿eniem akcesorium na 
g³owê lub umieszczeniem w uchu 
nale¿y zmniejszyæ g³oœnoœæ przy 
u¿yciu pokrêt³a regulacyjnego.

Jak korzystaæ z funkcji VOX

1.Wy³¹cz radiotelefon.
2.Otwórz os³onê i pod³¹cz akcesorium audio do 

odpowiedniego z³¹cza.
3.W³¹cz radiotelefon. Na wyœwietlaczu bêdzie 

widoczna migaj¹ca ikona g sygnalizuj¹ca 
uaktywnienie funkcji VOX.

4.Aby rozpocz¹æ transmisjê, zacznij mówiæ do 
mikrofonu akcesorium. Aby odebraæ po³¹czenie, 
przestañ mówiæ do mikrofonu.

5.Naciœniêcie przycisku M lub od³¹czenie 
akcesorium audio spowoduje wy³¹czenie funkcji 
VOX.

Uwaga:Wystêpuje nieznaczne opóŸnienie miêdzy 
rozpoczêciem mówienia do mikrofonu a transmisj¹.

Konfigurowanie poziomu czu³oœci

Dostosowanie poziomu czu³oœci dla funkcji VOX i/lub 
mikrofonu u³atwia minimalizacjê prawdopodobieñstwa 
uaktywnienia transmisji przez przypadkowe dŸwiêki 
oraz umo¿liwia prawid³owe reagowanie na cichy g³os.
Je¿eli akcesorium jest pod³¹czone do radiotelefonu, 
podane instrukcje u³atwi¹ dostosowanie poziomu 
czu³oœci dla funkcji VOX. Je¿eli akcesorium nie jest 
pod³¹czone, regulowany jest poziom czu³oœci dla 
mikrofonu.

1.Naciœnij przycisk \  a¿ do chwili, kiedy ikona g i 
migaj¹cy numer bêd¹ widoczne na wyœwietlaczu.

2.Wybierz poziom czu³oœci 1, 2 lub 3 przy u¿yciu 
przycisku ] lub [.

1 - je¿eli mówisz g³oœno lub przy du¿ym natê¿eniu 
ha³asu w otoczeniu,

2 - odpowiednie w przypadku wiêkszoœci 
zastosowañ,

3 - je¿eli mówisz cicho lub w cichym otoczeniu.
Uwaga:Pod³¹czenie akcesorium VOX powoduje 
automatyczne przywrócenie poziomu czu³oœci dla 
trybu VOX ostatnio skonfigurowanego dla 
radiotelefonu.
Wibrator
Mo¿na skonfigurowaæ funkcjê wibrowania 
radiotelefonu po odebraniu sygna³u wywo³ania. 
Nastêpnie funkcja wibratora jest ponownie 
uaktywniana 30 sekund po zakoñczeniu aktywnoœci 
kana³u. 
1.Naciœnij przycisk \  a¿ do chwili, kiedy zostanie 

wyœwietlona ikona i .
2.Naciœnij przycisk ] lub [ , aby wybraæ ustawienie 
Y lub < .
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Ogranicznik czasu nadawania
Funkcja ogranicznika czasu nadawania zapobiega 
przypadkowej transmisji, a wiêc umo¿liwia 
przed³u¿enie maksymalnego czasu pracy akumulatora. 
Radiotelefon wyemituje ci¹g³y sygna³ ostrzegawczy, 
je¿eli przycisk M pozostanie naciœniêty przez 60 
sekund i zakoñczy transmisjê.

Blokada klawiatury
Po uaktywnieniu blokady klawiatury nie mo¿na 
korzystaæ z przycisków \ ,  ] i [. Blokada powoduje 
równie¿ wy³¹czenie funkcji skanowania, jednak 
umo¿liwia korzystanie z przycisków J, M ,i ^ oraz 
w³¹czanie i wy³¹czanie radiotelefonu.
1.Aby zablokowaæ lub odblokowaæ klawiaturê, naciœnij 

i przytrzymaj przycisk \  przez trzy sekundy. Po 
zablokowaniu radiotelefonu ikona f bêdzie 
widoczna na wyœwietlaczu.

Podœwietlenie
Radiotelefon jest wyposa¿ony w uk³ad podœwietlania 
wyœwietlacza, który jest w³¹czany po naciœniêciu 
przycisku i wy³¹czany automatycznie 4 sekundy po 
ostatnim naciœniêciu przycisku.

ALERTY

WskaŸnik zajêtoœci kana³u
Czerwony wskaŸnik LED miga dwukrotnie w ci¹gu 
sekundy, informuj¹c o tym, ¿e dany kana³ jest aktualnie 
u¿ywany.

Sygna³y wywo³ania
Radiotelefon mo¿e transmitowaæ ró¿ne sygna³y 
wywo³ania do innych radiotelefonów, dlatego mo¿na 
ostrzec u¿ytkowników korzystaj¹cych z tego samego 
kana³u i kodu o zamiarze przeprowadzenia rozmowy. 
W radiotelefonie zaprogramowano 10 sygna³ów 
wywo³ania. Skonfigurowanie ustawienia 0 dla sygna³u 

wybierania powoduje wy³¹czenie funkcji ^.

1.Aby skonfigurowaæ sygna³ wywo³ania, naciœnij 
przycisk \ a¿ do chwili, kiedy zostanie wyœwietlona 

ikona E.
2.Naciœnij przycisk ] i [ , aby zmieniæ i ods³uchaæ 

sygna³y wywo³ania wówczas, gdy numer ustawienia 
miga.

3.Naciœnij przycisk M , aby skonfigurowaæ nowy 
sygna³ wywo³ania.

Sygna³ potwierdzenia
Po w³¹czeniu tej funkcji radiotelefon nadawczo-
odbiorczy generuje krótki sygna³ dŸwiêkowy po 
zakoñczeniu transmisji i zwolnieniu przycisku M. 
Przypomina to konwencjonalne zwroty „Przyj¹³em” lub 
„Odbiór” i umo¿liwia informowanie innych 
u¿ytkowników o zakoñczeniu wypowiedzi podczas 
rozmowy.
1.Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ ten sygna³, naciœnij i 

przytrzymaj przycisk ] podczas w³¹czania 
radiotelefonu.

2.Je¿eli funkcja generowania sygna³u potwierdzenia 
jest w³¹czona, ikona ! jest widoczna na 
wyœwietlaczu.

3.Po zwolnieniu przycisku M bêdzie generowany 
sygna³ potwierdzenia.
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INFORMACJE DODATKOWE

Rozwi¹zywanie Problemów

Brak zasilania lub nieczytelny 
wyświetlacz

• Sprawdź położenie baterii/akumulatora, wymień je lub naładuj. 

Wiadomość nie jest wysyłana • Upewnij się, że przycisk M jest całkowicie wciśnięty podczas nadawania.

• Sprawdź, wymień baterie lub naładuj akumulator.
• Możliwe, że korzystasz ze wspólnego kanału. Spróbuj nadawania na innym kanale. 

Wiadomość nie jest odbierana • Sprawdź, czy wszystkie radiotelefony mają te same ustawienia kanału i kodu (pozwala 
to na zminimalizowanie zakłóceń).

• Upewnij się, czy przycisk M nie został przypadkowo naciśnięty. 

• Sprawdź, przełóż, wymień lub naładuj baterie. 
• Przeszkody terenowe, budowle, oraz używanie radiotelefonu wewnątrz budynków lub 

pojazdów mogą zakłócać łączność. Zmień swoją lokalizację. 
• Sprawdź ustawienie głośności radiotelefonu.

Słychać inne rozmowy lub szum 
na kanale 

• Używasz kanału wspólnie z kimś innym – spróbuj zmienić kanał.

Ograniczony zasięg łączności • Stalowe lub betonowe konstrukcje, gęsta roślinność oraz używanie radiotelefonu 
wewnątrz budynków i pojazdów to czynniki powodujące zmniejszenie zasięgu 
łączności. Aby poprawić łączność, spróbuj poszukać niezakłóconej widoczności w linii 
prostej.

• Noszenie radiotelefonu w pobliżu ciała, np. w kieszeni lub przy pasku, może powodować 
zmniejszenie zasięgu. Zmień położenie radiotelefonu.

Silne szumy lub zakłócenia • Radiotelefony znajdują się zbyt blisko siebie. Minimalna odległość między 
radiotelefonami musi wynosić 1.5 metra. 

• Radiotelefony znajdują się zbyt daleko od siebie. Przeszkody zakłócają łączność.
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Utrzymanie Radiotelefonu

Czyszczenie radiotelefonu:

• U¿ywaj miêkkiej, wilgotnej œciereczki.

• Nie zanurzaj w wodzie. 

• Nie u¿ywaj alkoholi i roztworów czyszcz¹cych

Je¿eli radiotelefon zostanie zamoczony:

• Wy³¹cz go i wyjmij baterie.

• Wytrzyj miêkk¹ œciereczk¹. 

•  Mo¿esz przetrzeæ styki baterii przy pomocy suchej nie 
pozostawiaj¹cej osadu œciereczki.

• Nie u¿ywaj radiotelefonu, dopóki nie bêdzie ca³kiem 
suchy

Specifications

Liczba kanałów 8

Liczba kodów 38

Częstotliwość pracy 446.00625-446.09375 MHz

Zasięg łączności do 5 km

Ródło zasilania akumulator NiMH lub 3 baterie 
alkaliczne typu AA

Oznaczenie typu T5622

Moc nadajnika [W] 0.5 ERP

Typ modulacji Fazowa (kątowa)

Odstęp 
międzykanałowy (kHz)

12.5
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Informacje Dotycz¹ce Gwarancji
Autoryzowany dealer firmy Motorola lub sprzedawca, 
u którego kupi³eœ swój radiotelefon i oryginalne 
akcesoria, bêdzie honorowa³ roszczenie 
gwarancyjne i zapewni serwis gwarancyjny. 

Zwróæ swój radiotelefon do dealera lub sprzedawcy, 
aby uzyskaæ serwis gwarancyjny. Nie odsy³aj 
radiotelefonu do firmy Motorola. 

Aby móc uzyskaæ serwis gwarancyjny, musisz 
przedstawiæ dowód zakupu (rachunek lub inny 
zastêpczy dokument) wraz z dat¹ zakupu. Na 
radiotelefonie powinien byæ równie¿ wyraŸnie 
widoczny numer seryjny. Gwarancja bêdzie 
niewa¿na, je¿eli oznaczenie typu lub numery seryjne 
na radiotelefonie zosta³y zmienione lub usuniête. 

Gwarancja Nie Obejmuje

• Wad lub uszkodzeñ bêd¹cych wynikiem u¿ytkowania 
produktu w sposób inny ni¿ normalny lub w sposób 
niezgodny z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. 

• Wad lub uszkodzeñ wynikaj¹cych z nieprawid³owego 
u¿ytkowania, wypadku lub zaniedbania. 

• Wad lub uszkodzeñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego 
testowania, pracy, utrzymania, regulacji, lub 
jakichkolwiek zmian i modyfikacji. 

• Uszkodzeñ anteny, o ile nie zosta³y spowodowane 
bezpoœrednio przez wady w materia³ach lub w 
wykonaniu. 

• Produktów rozmontowanych lub naprawianych w 
sposób powa¿nie wp³ywaj¹cy na dzia³anie, lub 
uniemo¿liwiaj¹cy odpowiedni¹ kontrolê i testowanie 
niezbêdne w celu zweryfikowania roszczeñ 
gwarancyjnych. 

• Wad lub uszkodzeñ zwi¹zanych z zasiêgiem.

• Wad lub uszkodzeñ spowodowanych przez wilgoæ, 
zalanie lub zachlapanie. 

• Wszelkich powierzchni plastikowych i innych 
zewnêtrznych czêœci, zadrapanych lub uszkodzonych 
wskutek normalnego u¿ytkowania. 

• Produktów wypo¿yczonych czasowo. 

• Czêœci zu¿ywaj¹cych siê w trakcie normalnej 
eksploatacji.

Informacje o Prawach Autorskich
TProdukty firmy Motorola, opisane w niniejszej 
instrukcji, mog¹ zawieraæ programy, zawartoœæ 
pamiêci pó³przewodnikowych i innych noœników, 
chronion¹ prawem autorskim. Przepisy prawne w 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach chroni¹ 
wy³¹czne prawa firmy Motorola do programów 
komputerowych chronionych prawem autorskim, w 
tym wy³¹czne prawo kopiowania i reprodukcji 
chronionych programów firmy Motorola w 
jakiejkolwiek formie. 

Zgodnie z tymi przepisami, ¿adne zastrze¿one 
programy komputerowe firmy Motorola, zawarte w 
produktach firmy Motorola, nie mog¹ byæ kopiowane 
lub reprodukowane w jakikolwiek sposób bez 
wyraŸnej pisemnej zgody firmy Motorola. Dodatkowo, 
zakup produktów firmy Motorola nie bêdzie uznawany 
za bezpoœrednie lub poœrednie przeniesienie 
jakichkolwiek licencji dotycz¹cych praw autorskich, 
patentów lub wniosków patentowych firmy Motorola, z 
wyj¹tkiem zwyk³ej bezp³atnej licencji na u¿ytkowanie, 
wynikaj¹cej z przepisów prawnych zwi¹zanych ze 
sprzeda¿¹ produktu. 
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MOTOROLA, Stylizowane Logo z Liter¹ M, i 
wszelkie inne znaki handlowe, oznaczone jako takie 
w niniejszym dokumencie, s¹ znakami handlowymi 
firmy Motorola, Inc.

© Motorola, Inc. 2004

Produkt przeznaczony do u¿ytkowania w 
nastêpuj¹cych krajach:

@6864227V01

@
6864227V01
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LISTA ZATWIERDZONYCH AKCESORIÓW
Aby zakupiæ te akcesoria, skontaktuj siê z dealerem lub sprzedawc¹

Słuchawka Douszna z 
Mikrofonem i Przyciskiem 
PTT ENTN8870/00174
Dyskretna, lekka słuchawka z 
ręcznie obsługiwanym 
mikrofonem umieszczanym na 
klapie lub kołnierzu. Zapewnia 
czytelną łączność bez 
zakłóceń. 

Wodoodporny Pokrowiec 
EHLN9580/00178
Pokrowiec wodoodporny 
wykonany z przezroczystego 
tworzywa sztucznego 
zapewnia ochronę przed 
żywiołami i przed zanurzeniem, 
jednocześnie umożliwiając 
korzystanie z radiotelefonu. 
Konieczność dla fanów sportów 
wodnych.

Akumulator NiMH
NTN9395/00101
Zawsze dobrze wiedzieć, że 
masz zapasowy akumulator. 
Dostarczany z pokrywą 
adaptera ładowarki.

Nylonowy pokrowiec 
ENTN9399/00173
Nylonowy pokrowiec z pętlą do 
paska, pozwalający na 
bezpieczne noszenie 
radiotelefonu. Dostarczany z 
dodatkowymi paskami do 
mocowania do plecaka lub 
roweru. Może być używany z 
akcesoriami audio. 

Transformator ładowarki
IXPN4010/00186 (UK)/ 
IXPN4011/00187 (EURO)
Transformator zapasowy

Zestaw słuchawkowy z 
mikrofonem na pałąku 
ENTN8868/00179
Wygodny, lekki zestaw 
słuchawkowy eliminuje szumy 
tła. Pozwala na korzystanie z 
funkcji nadawania 
uruchamianego głosem (VOX). 
Idealny w sytuacjach 
wymagających pracy bez 
użycia rąk.
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