מכשיר קשר נטען

מכשיר הקשר שלכם
 - 1אנטנה
 – 2מסך
 – 3מיקרופון
 – 4רמקול
 – 5שקע  2.5מ"מ
 – 6מחבר חשמל
-

מתאם ראשי
סוללות ליתיום

לחצנים
 – Aלחצן הפעלה/כיבוי  +סריקה
 – Bלחצן PTT
 – Cלחצן תפריט
 – Dלחצן CALL + MONITOR
 – Eלחצן ( UPלמעלה)
 – Fלחצן ( DOWNלמטה)

בטיחות
הרכבת המוצר חייבת להיעשות על ידי אדם מבוגר .עיינו בתרשים ההרכבה שבעמוד .3
את הסוללות יש להטעין תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד .את הסוללות יש להכניס
עם הקוטביות הנכונה שלהן .יש להוציא סוללות משומשות מהמשחק .אין לגרום לקצר
של מגעי הסוללה .הוציאו את הסוללות במידה ואינכם עושים שימוש במשחק למשך פרק
זמן אורך .מחזרו את הסוללות בצורה נכונה .אין לשרוף אותן או להשליך אותן ביחד עם
פסולת ביתית .משחק זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  .3במשחק זה
יש לעשות שימוש עם השמאי המומלץ בלבד .השנאי אינו משחק .מטען הסוללות בו
נעשה שימוש עם המשחק חייב לעבור בדיקה באופן סדיר על מנת לאתר שחיקה של
הכבל ,של תקע החשמל ,של המעטפת ושל כל חלק אחר .במידה ומתגלה שחיקה
כלשהי ,אין לעשות בו שימוש עד לאחר שעבר תיקון .אין להטעין סוללות לא נטענות.
סוללות נטענות ייטענו תחת השגחת אדם מבוגר בלבד .אין לערבב בין סוגים שונים של
סוללות ובין סוללות חדשות ומשומשות.

אין לעשות שימוש במוצר:
במידה ויש לכם מכשיר רפואה מושתל בגופכם.
במידה והאנטנה פגומה.
בסביבות עם פוטנציאל נפיץ (למשל :תחנות נפט)
בכלי טייס או בבתי חולים

הרכבה

 .1נתקו את מהדק החגורה באמצעות לחיצה על הלשונית ופתיחת תא הסוללות.
 .2את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה.
 .3החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו וגם את המהדק.
חיווי על גבי המסך מציג את גובה הסוללה.

שלבים ראשונים

א .להפעלה או לכיבוי המכשיר ,לחצו על לחצן

במשך  3שניות.

ב .המכשיר מכוון על מצב קליטה .כעת באפשרותכם לקבל שיחה .החזיקו את מכשיר
הקשר במרחק של לכל הפחות  5ס"מ מהפנים שלכם כשהאנטנה פונה למעלה .את
שני מכשירי הקשר יש לכוון על אותו ערוץ (עיינו בעמוד .)6
ג .לחצו על לחצן

להעברת מכשיר הקשר למצב שידור .המשיכו ללחוץ על הלחצן

בזמן שאתם מדברים ושחררו אותו לאחר שסיימתם לדבר .מכשיר הקשר מצפצף
במטרה לציין סיום של השידור וחזרה למצב קליטה.
ד .כוונו את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על לחצן

להגברת עוצמת הקול או על לחצן

להנמכת עוצמת הקול.
ה .בצעו שיחה למכשיר הקשר השני ,תוך שמיעה של צליל השיחה ,באמצעות לחיצה על
לחצן
ו.

.CALL

כאשר החיווי מציין שהסוללה חלשה ,בקשו מאדם מבוגר לחבר את הספק לטעינה
חוזרת של מכשיר הקשר.

ז .הפעלה/נטרול צלילי הצפצוף של הלחצנים :כאשר המכשיר כבוי ,לחצו על לחצן
וגם על לחצן

להפעלת המכשיר ולהפעלה/נטרול צלילי הצפצוף של לחצן.

ח .הפעלה/נטרול צלילי צפצוף השיחוה :כאשר המכשיר כבוי ,לחצו על לחצן
להפעלת המכשיר ולהפעלה/נטרול צלילי צפצוף השיחות.

ועל לחצן

תפריט
 .1החלפת ערוץ :לחצו פעם אחת על לחצן
 .לחצו על לחצן
וגם
לחצן
שימוש באותו ערוץ.

 ,לאחר מכן החליפו ערוץ בעזרת

לאישור .שני המכשירים חייבים לעשות
פעמיים ,לאחר מכן בחרו בקוד מתוך 0

 .2קודים נוגדי הפרעה :לחצו על לחצן

עד  121ואשרו באמצעות לחיצה על לחצן  .שני המכשירים חייבים לעשות
שימוש באותו קוד .אנו ממליצים לעשות שימוש בקוד .01
 .3בחירת צליל השיחה ( :)CAלחצו על לחצן
מתוך  10צלילי השיחה ולחצו על לחצן
 .4זיהוי קולי ( :)VOXלחצו על לחצן
 2 ,1או  3ולחצו על לחצן
ללחוץ על לחצן

.

 4פעמים ,לאחר מכן בחרו דרגת ( OFכבוי),

 .כאשר פונקציה זו נבחרת ,אינכם צריכים יותר

למעבר למצב השידור.

 .5ערוץ דואלי ( :)CAלחצו על לחצן
על לחצן

 3פעמים ,לאחר מכן בחרו באחד

 5פעמים ,לאחר מכן בחרו בערוץ שני ולחצו

 .פונקציה זו מאפשרת לכם לתפוס  2ערוצי קליטה.

 .6מסנן נוגד הפרעות ( :)SLלחצו על לחצן
מסנן נוגד ההפרעות ולחצו על לחצן
 .7עוצמת שידור ( :)Prלחצו על לחצן

 6פעמים ,לאחר מכן כוונו את רגישות
 .אנו ממליצים לבחור בדרגת רגישות .1

 7פעמים ,לאחר מכן הגדירו את עוצמת

השידור על  Lo/Hiולחצו על לחצן  .על פי הגדרת ברירת מחדל ,אנו ממליצים
לעשות שימוש בעוצמה נמוכה ( )Loלהשגת איכות טובה יותר .עוצמה גבוהה ()Hi
יעילה על מנת לאפשר למכשיר להגיע לקליטה לטווח ארוך.
 .8נעילת מקלדת :לחצו על לחצן
של מנעול .רק לחצנים
לפתיחת נעילת המקלדת.

וגם

במשך  2שניות לנעילת המקלדת .מופיע סמל
פועלים .לחצו על לחצן

במשך  2שניות

להגיע רחוק יותר
( SCANסריקה) :לחצן
צג :לחצן

מזהה את הערוצים שבשימוש.

מחפש אחר שיחות המבוצעות בערוץ .ניתן לחבר שקע לאוזניות 2.5

מ"מ.

ערוץ
תדר
מגה הרץ

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  36חודשים בשל
חלקים קטנים שעלולים להיבלע .סכנה לחנק.
חברת בוקי צרפת מצהירה בזאת כי מכשיר הקשר תואם לדרישות המפתח של תקן
 2014/53/EUשל הפרלמנט האירופאי ושל המועצה נכון לתאריך ה 16 -באפריל
.2014
הטקסט המלא של הצהרת תאימות  EUזמין בכתובת האינטרנט שלהלן:
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