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دستى كم توان



راهنماى استفاده از بيسيم
دستى كم توان

دستورالعمل پيش از استفاده
* در صورت صدمه ديدن آنتن به هيچ وجه از دستگاه استفاده ننماييد

* از اين دستگاه در محيط هاى مجاور با مواد آتش زا و منفجره نظير گاز و نفت استفاده ننماييد
* در زمان سوخت گيرى يا در مجاورت پمپ هاى بنزين از اين دستگاه استفاده ننمايد

* قرار دادن دستگاه به صورت مداوم در مجاورت منابع حرارتى يا در زير نور شديد آفتاب باعث كاهش عمر مفيد آن خواهد شد
* هرگونه تعمير و سرويس دستگاه بايستى توسط عوامل مجرب در نمايندگى هاى مجاز صورت پذيرد

* در صورت مشاهده دود، گرم شدن بيش از حد دستگاه و يا تساعد بوى نامطبوع سريعا آن را خاموش كرده
    و باطرى آن را جدا نماييد و به نزديكترين نمايندگى مجاز مراجعه نماييد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

ويژگى ها
* داراى ٣٥ كانال ارتباطى مجزا شامل ٢ كانال اضطرارى 

* داراى مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى  براى استفاده عمومى
* كدگذارى امنيتى جهت عدم تداخل ارتباطى

*  با قابليت جستجوى خودكار  راديو اف ام
* چراغ هشدار

* توانايى اسكن هوشمند
* داراى منوى صوتى
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شرح عالئم نمايشگر و وظايف كليدها

محتويات بسته بندى

نحوه اتصال باترى و شارژ دستگاه

شرح منوها

نحوه برقرارى تماس

نحوه استفاده از سيستم كدگذارى و جداول كدهاى امنيتى
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شرح وظايف كليدهاعالئم موجود در نمايشگر
PTT
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 جهت مخابره صدا اين دكمه را فشار دهيد. در صورت پايان پيغام اين دكمه را رها نماييد تا امكان دريافت فراهم گردد
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 جهت روشن نمودن چراغ قوه اين دكمه را يكبار فشار دهيد. در صورت ٢ بار فشردن چراغ خاموش خواهد شد

جهت روشن/خاموش نمودن راديو اف ام اين كليد را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد. دكمه هاى باال و پايين مى تواند جهت تغيير فركانس راديو
  استفاده شود. در صورت نگه داشتن دكمه خروج به مدت ٣ ثانيه سيستم اسكن خودكار ايستگاهاى راديويى فعال خواهد گرديد  

 دكمه منو

باال . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت افزايشى

پايين . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت كاهشى

دكمه خروج. در صورت فشردن اين كليد براى مدت ٣ ثانيه دستگاه قفل/باز خواهد گرديد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان
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نحوه اتصال باترىنحوه شارژ صحيح دستگاه



 قابليت شارژ باطرى بدون اتصال به بدنه وجود دارد.
 چنانچه نياز به باترى اضافه داريد، مى توانيد آن را از

نمايندگى هاى مجاز تهيه فرماييد
 در صورت نياز، امكان شارژ دستگاه در حين كار نيز

 وجود دارد. براى اين منظور دستگاه را به صورت
 عمودى بر روى پايه رو ميزى قرار داده تا چراغ هشدار

شارژ  قرمز شود

 ابتدا باترى را به صورت كشويى به قسمت بااليى
 بدنه بيسيم وارد نموده و مطمئن شويد كه لبه ها بر

 روى  هم به درستى قرار گرفته است. سپس با
 خوابانيدن باترى به سمت پايين اتصال را كامل

 نماييد. جهت مستقر نمودن باترى در محل مورد نظر
 چفت باترى در قسمت پايينى بدنه اصلى را به باال

كشيده و با فشارى مختصر آن را قفل نماييد

 براى استفاده بهتر از باترى و افزايش عمر آن، از شارژ مداوم باترى 
خوددارى فرماييد و تنها در صورتى كه باترى خالى است اقدام به 

شارژ نماييد 
حتى در صورت خراب شدن باترى از انداختن آن در آتش مستقيم

و يا قرار دادن آن در مجاورت منابع حرارتى شديد اكيداً خوددارى
نماييد

امكان شارژ باترى به صورت مستقل وجود دارد
 در هنگام فرآيند شارژ به رنگ قرمز يا سبز نشانگر شارژر توجه

كنيد
 شارژر تنها بر اساس برق شهرى ٢٢٠ ولت طراحى گرديده است

 چنانچه در وضع ظاهرى باترى تغييرى مشاهده گرديد (براى مثال
 برآمدگى ) از شارژ آن خوددارى فرموده و به نمايندگى مجاز

  مراجعه فرماييد
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  استفاده شود. در صورت نگه داشتن دكمه خروج به مدت ٣ ثانيه سيستم اسكن خودكار ايستگاهاى راديويى فعال خواهد گرديد  

 دكمه منو

باال . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت افزايشى

پايين . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت كاهشى

دكمه خروج. در صورت فشردن اين كليد براى مدت ٣ ثانيه دستگاه قفل/باز خواهد گرديد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

محتويات بسته بندى

بدنه اصلى به همراه آنتن

باترى

شارژر روميزى

بند اتصال

كليپس پشت

دفترچه راهنما

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

توصيه هاى  فنى براى افزايش عمر دستگاه

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نحوه اتصال باترىنحوه شارژ صحيح دستگاه



 قابليت شارژ باطرى بدون اتصال به بدنه وجود دارد.
 چنانچه نياز به باترى اضافه داريد، مى توانيد آن را از

نمايندگى هاى مجاز تهيه فرماييد
 در صورت نياز، امكان شارژ دستگاه در حين كار نيز

 وجود دارد. براى اين منظور دستگاه را به صورت
 عمودى بر روى پايه رو ميزى قرار داده تا چراغ هشدار

شارژ  قرمز شود

 ابتدا باترى را به صورت كشويى به قسمت بااليى
 بدنه بيسيم وارد نموده و مطمئن شويد كه لبه ها بر

 روى  هم به درستى قرار گرفته است. سپس با
 خوابانيدن باترى به سمت پايين اتصال را كامل

 نماييد. جهت مستقر نمودن باترى در محل مورد نظر
 چفت باترى در قسمت پايينى بدنه اصلى را به باال

كشيده و با فشارى مختصر آن را قفل نماييد

 براى استفاده بهتر از باترى و افزايش عمر آن، از شارژ مداوم باترى 
خوددارى فرماييد و تنها در صورتى كه باترى خالى است اقدام به 

شارژ نماييد 
حتى در صورت خراب شدن باترى از انداختن آن در آتش مستقيم

و يا قرار دادن آن در مجاورت منابع حرارتى شديد اكيداً خوددارى
نماييد

امكان شارژ باترى به صورت مستقل وجود دارد
 در هنگام فرآيند شارژ به رنگ قرمز يا سبز نشانگر شارژر توجه

كنيد
 شارژر تنها بر اساس برق شهرى ٢٢٠ ولت طراحى گرديده است

 چنانچه در وضع ظاهرى باترى تغييرى مشاهده گرديد (براى مثال
 برآمدگى ) از شارژ آن خوددارى فرموده و به نمايندگى مجاز

  مراجعه فرماييد

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

RADIO
راديو

BEEP

SQL

بوق

حساسيت صوتى

VOXSWI
ارسال خودكار صدا 

PON.MSG

R-CTDC

پيغام زمان روشن شدن

كدگذارى دريافت

 از اين گزينه جهت روشن نمودن راديوى اف ام استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با دكمه
 هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد. در صورت روشن بودن راديو چنانچه دكمه

 خروج را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد سيستم جستجوى خودكار ايستگاههاى راديويى فعال خواهد شد

 از اين گزينه جهت روشن نمودن صداى صفحه كليد استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با
  .دكمه هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد

 از اين گزينه جهت تنظيم ميزان حساسيت بلندگو در زمان دريافت صدا استفاده نماييد. اين بدان معنى است كه در صورت داشتن
 حساسيت باالتر صداى شنيده شده داراى نويز محيطى بيشتر خواهد بود. در صورت استفاده از گزينه ٠ (صفر)  بلندگو در

 ماكزيمم حساسيت عمل خواهد كرد و به عنوان سيستم مانيتوريگ عمل خواهد نمود. بيشينه حساسيت در زمان استفاده از واكى
تاكى در فواصل دور كاربرد به سزايى خواهد داشت

 در صورتى كه مى خواهيد بدون فشردن دكمه            اقدام به ارسال پيام نماييد از اين گزينه استفاده كنيد. در
 حالت روشن نمودن اين امكان،درصورت شنيده شدن صداى محيطى بيش از نيم ثانيه، ارسال خودكار فعال خواهد

   گرديد. براى كسب بهترين نتيجه از هندزفرى استفاده نماييد

PTT

 اين گزينه به شما امكان تنظيم پيام
 سيستم در زمان روشن شدن دستگاه را

مى دهد

OFF
MSG
ON

خاموش

پيام متنى

ولتاژ باترى

كد امنيتى جهت دريافت پيام در اين قسمت قابل تنظيم است



راهنماى استفاده از بيسيم
دستى كم توان

دستورالعمل پيش از استفاده
* در صورت صدمه ديدن آنتن به هيچ وجه از دستگاه استفاده ننماييد

* از اين دستگاه در محيط هاى مجاور با مواد آتش زا و منفجره نظير گاز و نفت استفاده ننماييد
* در زمان سوخت گيرى يا در مجاورت پمپ هاى بنزين از اين دستگاه استفاده ننمايد

* قرار دادن دستگاه به صورت مداوم در مجاورت منابع حرارتى يا در زير نور شديد آفتاب باعث كاهش عمر مفيد آن خواهد شد
* هرگونه تعمير و سرويس دستگاه بايستى توسط عوامل مجرب در نمايندگى هاى مجاز صورت پذيرد

* در صورت مشاهده دود، گرم شدن بيش از حد دستگاه و يا تساعد بوى نامطبوع سريعا آن را خاموش كرده
    و باطرى آن را جدا نماييد و به نزديكترين نمايندگى مجاز مراجعه نماييد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

ويژگى ها
* داراى ٣٥ كانال ارتباطى مجزا شامل ٢ كانال اضطرارى 

* داراى مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى  براى استفاده عمومى
* كدگذارى امنيتى جهت عدم تداخل ارتباطى

*  با قابليت جستجوى خودكار  راديو اف ام
* چراغ هشدار

* توانايى اسكن هوشمند
* داراى منوى صوتى

فهرست
١

١

٣

٥

٦

٧

١١

١٢

١٣

دستورالعمل پيش از استفاده

ويژگى ها

معرفى

شرح عالئم نمايشگر و وظايف كليدها

محتويات بسته بندى

نحوه اتصال باترى و شارژ دستگاه

شرح منوها

نحوه برقرارى تماس

نحوه استفاده از سيستم كدگذارى و جداول كدهاى امنيتى

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نماى پاييننماى راست نماى پشتنماى چپ

معرفى دستگاه

چفت نگهدارنده باترى

آنتنچراغ قوه

نمايشگر

باال

پايين

منو

خروج/قفل

شرح وظايف كليدهاعالئم موجود در نمايشگر
PTT

S2

S1

 جهت مخابره صدا اين دكمه را فشار دهيد. در صورت پايان پيغام اين دكمه را رها نماييد تا امكان دريافت فراهم گردد

MENU

UP

DOWN

EXIT

 جهت روشن نمودن چراغ قوه اين دكمه را يكبار فشار دهيد. در صورت ٢ بار فشردن چراغ خاموش خواهد شد

جهت روشن/خاموش نمودن راديو اف ام اين كليد را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد. دكمه هاى باال و پايين مى تواند جهت تغيير فركانس راديو
  استفاده شود. در صورت نگه داشتن دكمه خروج به مدت ٣ ثانيه سيستم اسكن خودكار ايستگاهاى راديويى فعال خواهد گرديد  

 دكمه منو

باال . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت افزايشى

پايين . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت كاهشى

دكمه خروج. در صورت فشردن اين كليد براى مدت ٣ ثانيه دستگاه قفل/باز خواهد گرديد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

محتويات بسته بندى

بدنه اصلى به همراه آنتن

باترى

شارژر روميزى

بند اتصال

كليپس پشت

دفترچه راهنما

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

توصيه هاى  فنى براى افزايش عمر دستگاه

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نحوه اتصال باترىنحوه شارژ صحيح دستگاه



 قابليت شارژ باطرى بدون اتصال به بدنه وجود دارد.
 چنانچه نياز به باترى اضافه داريد، مى توانيد آن را از

نمايندگى هاى مجاز تهيه فرماييد
 در صورت نياز، امكان شارژ دستگاه در حين كار نيز

 وجود دارد. براى اين منظور دستگاه را به صورت
 عمودى بر روى پايه رو ميزى قرار داده تا چراغ هشدار

شارژ  قرمز شود

 ابتدا باترى را به صورت كشويى به قسمت بااليى
 بدنه بيسيم وارد نموده و مطمئن شويد كه لبه ها بر

 روى  هم به درستى قرار گرفته است. سپس با
 خوابانيدن باترى به سمت پايين اتصال را كامل

 نماييد. جهت مستقر نمودن باترى در محل مورد نظر
 چفت باترى در قسمت پايينى بدنه اصلى را به باال

كشيده و با فشارى مختصر آن را قفل نماييد

 براى استفاده بهتر از باترى و افزايش عمر آن، از شارژ مداوم باترى 
خوددارى فرماييد و تنها در صورتى كه باترى خالى است اقدام به 

شارژ نماييد 
حتى در صورت خراب شدن باترى از انداختن آن در آتش مستقيم

و يا قرار دادن آن در مجاورت منابع حرارتى شديد اكيداً خوددارى
نماييد

امكان شارژ باترى به صورت مستقل وجود دارد
 در هنگام فرآيند شارژ به رنگ قرمز يا سبز نشانگر شارژر توجه

كنيد
 شارژر تنها بر اساس برق شهرى ٢٢٠ ولت طراحى گرديده است

 چنانچه در وضع ظاهرى باترى تغييرى مشاهده گرديد (براى مثال
 برآمدگى ) از شارژ آن خوددارى فرموده و به نمايندگى مجاز

  مراجعه فرماييد

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

RADIO
راديو

BEEP

SQL

بوق

حساسيت صوتى

VOXSWI
ارسال خودكار صدا 

PON.MSG

R-CTDC

پيغام زمان روشن شدن

كدگذارى دريافت

 از اين گزينه جهت روشن نمودن راديوى اف ام استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با دكمه
 هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد. در صورت روشن بودن راديو چنانچه دكمه

 خروج را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد سيستم جستجوى خودكار ايستگاههاى راديويى فعال خواهد شد

 از اين گزينه جهت روشن نمودن صداى صفحه كليد استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با
  .دكمه هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد

 از اين گزينه جهت تنظيم ميزان حساسيت بلندگو در زمان دريافت صدا استفاده نماييد. اين بدان معنى است كه در صورت داشتن
 حساسيت باالتر صداى شنيده شده داراى نويز محيطى بيشتر خواهد بود. در صورت استفاده از گزينه ٠ (صفر)  بلندگو در

 ماكزيمم حساسيت عمل خواهد كرد و به عنوان سيستم مانيتوريگ عمل خواهد نمود. بيشينه حساسيت در زمان استفاده از واكى
تاكى در فواصل دور كاربرد به سزايى خواهد داشت

 در صورتى كه مى خواهيد بدون فشردن دكمه            اقدام به ارسال پيام نماييد از اين گزينه استفاده كنيد. در
 حالت روشن نمودن اين امكان،درصورت شنيده شدن صداى محيطى بيش از نيم ثانيه، ارسال خودكار فعال خواهد

   گرديد. براى كسب بهترين نتيجه از هندزفرى استفاده نماييد

PTT

 اين گزينه به شما امكان تنظيم پيام
 سيستم در زمان روشن شدن دستگاه را

مى دهد

OFF
MSG
ON

خاموش

پيام متنى

ولتاژ باترى

كد امنيتى جهت دريافت پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

T-CTDC
كدگذارى ارسال

LOC.KEY

VOICE

قفل صفحه كليد

منوى صوتى

SCAN
اسكن

نحوه برقرارى تماس

كد امنيتى جهت ارسال پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

براى قفل كردن صفحه كليد دو راه وجود دارد.  استفاده از اين گزينه و يا فشردن دكمه خروج براى مدت ٣ ثانيه

 اين گزينه به شما امكان فعالسازى/غيرفعالسازى منوى صوتى را مى دهد. با اين امكان شما مى توانيد به صداى هر
 گزينه در منو به زبان انگليسى گوش دهيد

 اين گزينه براى اسكن خودكار كانالهاى ارتباطى است. در صورت فعال سازى اين گزينه تمامى كانالها به صورت
 يك به يك به مدت نيم ثانيه چك خواهد شد و در صورت وجود هرگونه مخابره، اسكن به صورت خودكار

متوقف خواهد شد

به توصيه هاى زير جهت برخوردارى از بهترين كيفيت ارتباطى توجه فرماييد
 براى برقرارى تماس بين دو يا چندين بيسيم بايستى همگى در يك كانال ارتباطى با گزينه هاى       

امنيتى همسان قرار داشته باشند
 چنانچه فقط روشن شدن چراغ اعالن (آبى) مشاهده شود و هيچ گونه صدايى دريافت نگردد بدين معنى
است كه گزينه هاى امنيتى ارسال و دريافت مطابقت ندارند و يا شدت سيگنال دريافتى كافى نمى باشد

 در صورت اشغال بودن كانال ارتباطى چراغ اعالن (آبى) روشن خواهد بود، در اين صورت براى
جلوگيرى از هرگونه تداخل از ارسال پيام خوددارى فرماييد

PTTدر صورت فشردن دكمه             رنگ چراغ اعالن قرمز خواهد بود



راهنماى استفاده از بيسيم
دستى كم توان

دستورالعمل پيش از استفاده
* در صورت صدمه ديدن آنتن به هيچ وجه از دستگاه استفاده ننماييد

* از اين دستگاه در محيط هاى مجاور با مواد آتش زا و منفجره نظير گاز و نفت استفاده ننماييد
* در زمان سوخت گيرى يا در مجاورت پمپ هاى بنزين از اين دستگاه استفاده ننمايد

* قرار دادن دستگاه به صورت مداوم در مجاورت منابع حرارتى يا در زير نور شديد آفتاب باعث كاهش عمر مفيد آن خواهد شد
* هرگونه تعمير و سرويس دستگاه بايستى توسط عوامل مجرب در نمايندگى هاى مجاز صورت پذيرد

* در صورت مشاهده دود، گرم شدن بيش از حد دستگاه و يا تساعد بوى نامطبوع سريعا آن را خاموش كرده
    و باطرى آن را جدا نماييد و به نزديكترين نمايندگى مجاز مراجعه نماييد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

ويژگى ها
* داراى ٣٥ كانال ارتباطى مجزا شامل ٢ كانال اضطرارى 

* داراى مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى  براى استفاده عمومى
* كدگذارى امنيتى جهت عدم تداخل ارتباطى

*  با قابليت جستجوى خودكار  راديو اف ام
* چراغ هشدار

* توانايى اسكن هوشمند
* داراى منوى صوتى

فهرست
١

١

٣

٥

٦

٧

١١

١٢

١٣

دستورالعمل پيش از استفاده

ويژگى ها

معرفى

شرح عالئم نمايشگر و وظايف كليدها

محتويات بسته بندى

نحوه اتصال باترى و شارژ دستگاه

شرح منوها

نحوه برقرارى تماس

نحوه استفاده از سيستم كدگذارى و جداول كدهاى امنيتى

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نماى پاييننماى راست نماى پشتنماى چپ

معرفى دستگاه

چفت نگهدارنده باترى

آنتنچراغ قوه

نمايشگر

باال

پايين

منو

خروج/قفل

شرح وظايف كليدهاعالئم موجود در نمايشگر
PTT

S2

S1

 جهت مخابره صدا اين دكمه را فشار دهيد. در صورت پايان پيغام اين دكمه را رها نماييد تا امكان دريافت فراهم گردد

MENU

UP

DOWN

EXIT

 جهت روشن نمودن چراغ قوه اين دكمه را يكبار فشار دهيد. در صورت ٢ بار فشردن چراغ خاموش خواهد شد

جهت روشن/خاموش نمودن راديو اف ام اين كليد را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد. دكمه هاى باال و پايين مى تواند جهت تغيير فركانس راديو
  استفاده شود. در صورت نگه داشتن دكمه خروج به مدت ٣ ثانيه سيستم اسكن خودكار ايستگاهاى راديويى فعال خواهد گرديد  

 دكمه منو

باال . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت افزايشى

پايين . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت كاهشى

دكمه خروج. در صورت فشردن اين كليد براى مدت ٣ ثانيه دستگاه قفل/باز خواهد گرديد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

محتويات بسته بندى

بدنه اصلى به همراه آنتن

باترى

شارژر روميزى

بند اتصال

كليپس پشت

دفترچه راهنما

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

توصيه هاى  فنى براى افزايش عمر دستگاه

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نحوه اتصال باترىنحوه شارژ صحيح دستگاه



 قابليت شارژ باطرى بدون اتصال به بدنه وجود دارد.
 چنانچه نياز به باترى اضافه داريد، مى توانيد آن را از

نمايندگى هاى مجاز تهيه فرماييد
 در صورت نياز، امكان شارژ دستگاه در حين كار نيز

 وجود دارد. براى اين منظور دستگاه را به صورت
 عمودى بر روى پايه رو ميزى قرار داده تا چراغ هشدار

شارژ  قرمز شود

 ابتدا باترى را به صورت كشويى به قسمت بااليى
 بدنه بيسيم وارد نموده و مطمئن شويد كه لبه ها بر

 روى  هم به درستى قرار گرفته است. سپس با
 خوابانيدن باترى به سمت پايين اتصال را كامل

 نماييد. جهت مستقر نمودن باترى در محل مورد نظر
 چفت باترى در قسمت پايينى بدنه اصلى را به باال

كشيده و با فشارى مختصر آن را قفل نماييد

 براى استفاده بهتر از باترى و افزايش عمر آن، از شارژ مداوم باترى 
خوددارى فرماييد و تنها در صورتى كه باترى خالى است اقدام به 

شارژ نماييد 
حتى در صورت خراب شدن باترى از انداختن آن در آتش مستقيم

و يا قرار دادن آن در مجاورت منابع حرارتى شديد اكيداً خوددارى
نماييد

امكان شارژ باترى به صورت مستقل وجود دارد
 در هنگام فرآيند شارژ به رنگ قرمز يا سبز نشانگر شارژر توجه

كنيد
 شارژر تنها بر اساس برق شهرى ٢٢٠ ولت طراحى گرديده است

 چنانچه در وضع ظاهرى باترى تغييرى مشاهده گرديد (براى مثال
 برآمدگى ) از شارژ آن خوددارى فرموده و به نمايندگى مجاز

  مراجعه فرماييد

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

RADIO
راديو

BEEP

SQL

بوق

حساسيت صوتى

VOXSWI
ارسال خودكار صدا 

PON.MSG

R-CTDC

پيغام زمان روشن شدن

كدگذارى دريافت

 از اين گزينه جهت روشن نمودن راديوى اف ام استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با دكمه
 هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد. در صورت روشن بودن راديو چنانچه دكمه

 خروج را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد سيستم جستجوى خودكار ايستگاههاى راديويى فعال خواهد شد

 از اين گزينه جهت روشن نمودن صداى صفحه كليد استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با
  .دكمه هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد

 از اين گزينه جهت تنظيم ميزان حساسيت بلندگو در زمان دريافت صدا استفاده نماييد. اين بدان معنى است كه در صورت داشتن
 حساسيت باالتر صداى شنيده شده داراى نويز محيطى بيشتر خواهد بود. در صورت استفاده از گزينه ٠ (صفر)  بلندگو در

 ماكزيمم حساسيت عمل خواهد كرد و به عنوان سيستم مانيتوريگ عمل خواهد نمود. بيشينه حساسيت در زمان استفاده از واكى
تاكى در فواصل دور كاربرد به سزايى خواهد داشت

 در صورتى كه مى خواهيد بدون فشردن دكمه            اقدام به ارسال پيام نماييد از اين گزينه استفاده كنيد. در
 حالت روشن نمودن اين امكان،درصورت شنيده شدن صداى محيطى بيش از نيم ثانيه، ارسال خودكار فعال خواهد

   گرديد. براى كسب بهترين نتيجه از هندزفرى استفاده نماييد

PTT

 اين گزينه به شما امكان تنظيم پيام
 سيستم در زمان روشن شدن دستگاه را

مى دهد

OFF
MSG
ON

خاموش

پيام متنى

ولتاژ باترى

كد امنيتى جهت دريافت پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

T-CTDC
كدگذارى ارسال

LOC.KEY

VOICE

قفل صفحه كليد

منوى صوتى

SCAN
اسكن

نحوه برقرارى تماس

كد امنيتى جهت ارسال پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

براى قفل كردن صفحه كليد دو راه وجود دارد.  استفاده از اين گزينه و يا فشردن دكمه خروج براى مدت ٣ ثانيه

 اين گزينه به شما امكان فعالسازى/غيرفعالسازى منوى صوتى را مى دهد. با اين امكان شما مى توانيد به صداى هر
 گزينه در منو به زبان انگليسى گوش دهيد

 اين گزينه براى اسكن خودكار كانالهاى ارتباطى است. در صورت فعال سازى اين گزينه تمامى كانالها به صورت
 يك به يك به مدت نيم ثانيه چك خواهد شد و در صورت وجود هرگونه مخابره، اسكن به صورت خودكار

متوقف خواهد شد

به توصيه هاى زير جهت برخوردارى از بهترين كيفيت ارتباطى توجه فرماييد
 براى برقرارى تماس بين دو يا چندين بيسيم بايستى همگى در يك كانال ارتباطى با گزينه هاى       

امنيتى همسان قرار داشته باشند
 چنانچه فقط روشن شدن چراغ اعالن (آبى) مشاهده شود و هيچ گونه صدايى دريافت نگردد بدين معنى
است كه گزينه هاى امنيتى ارسال و دريافت مطابقت ندارند و يا شدت سيگنال دريافتى كافى نمى باشد

 در صورت اشغال بودن كانال ارتباطى چراغ اعالن (آبى) روشن خواهد بود، در اين صورت براى
جلوگيرى از هرگونه تداخل از ارسال پيام خوددارى فرماييد

PTTدر صورت فشردن دكمه             رنگ چراغ اعالن قرمز خواهد بود

نحوه استفاده از كدهاى امنيتى
راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

جهت استفاده از سيستم كدگذارى امنيتى به موارد زير توجه فرماييد
امكان استفاده از دو نوع سيستم امنيتى              و              وجود دارد

جهت داشتن بهترين كيفيت ارسال و دريافت بايستى كدهاى امنيتى دقيقا با يكديگر مطابقت داشته باشد
استفاده از سيستم كدگذارى به صورت متقارن و نامتقارن خواهد بود

سيستم امنيتى                به صورت آنالوگ و                 به صورت ديجيتال مى باشد
پس از ورود به منوى مربوطه با كليد هاى باال و پايين شما مى توانيد كد امنيتى دلخواه را انتخاب نماييد

اين دستگاه ازبيش از ٢٥٠ كد امنيتى متفاوت استفاده مى نمايد



راهنماى استفاده از بيسيم
دستى كم توان

دستورالعمل پيش از استفاده
* در صورت صدمه ديدن آنتن به هيچ وجه از دستگاه استفاده ننماييد

* از اين دستگاه در محيط هاى مجاور با مواد آتش زا و منفجره نظير گاز و نفت استفاده ننماييد
* در زمان سوخت گيرى يا در مجاورت پمپ هاى بنزين از اين دستگاه استفاده ننمايد

* قرار دادن دستگاه به صورت مداوم در مجاورت منابع حرارتى يا در زير نور شديد آفتاب باعث كاهش عمر مفيد آن خواهد شد
* هرگونه تعمير و سرويس دستگاه بايستى توسط عوامل مجرب در نمايندگى هاى مجاز صورت پذيرد

* در صورت مشاهده دود، گرم شدن بيش از حد دستگاه و يا تساعد بوى نامطبوع سريعا آن را خاموش كرده
    و باطرى آن را جدا نماييد و به نزديكترين نمايندگى مجاز مراجعه نماييد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

ويژگى ها
* داراى ٣٥ كانال ارتباطى مجزا شامل ٢ كانال اضطرارى 

* داراى مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى  براى استفاده عمومى
* كدگذارى امنيتى جهت عدم تداخل ارتباطى

*  با قابليت جستجوى خودكار  راديو اف ام
* چراغ هشدار

* توانايى اسكن هوشمند
* داراى منوى صوتى

فهرست
١

١

٣

٥

٦

٧

١١

١٢

١٣

دستورالعمل پيش از استفاده

ويژگى ها

معرفى

شرح عالئم نمايشگر و وظايف كليدها

محتويات بسته بندى

نحوه اتصال باترى و شارژ دستگاه

شرح منوها

نحوه برقرارى تماس

نحوه استفاده از سيستم كدگذارى و جداول كدهاى امنيتى

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نماى پاييننماى راست نماى پشتنماى چپ

معرفى دستگاه

چفت نگهدارنده باترى

آنتنچراغ قوه

نمايشگر

باال

پايين

منو

خروج/قفل

شرح وظايف كليدهاعالئم موجود در نمايشگر
PTT

S2

S1

 جهت مخابره صدا اين دكمه را فشار دهيد. در صورت پايان پيغام اين دكمه را رها نماييد تا امكان دريافت فراهم گردد

MENU

UP

DOWN

EXIT

 جهت روشن نمودن چراغ قوه اين دكمه را يكبار فشار دهيد. در صورت ٢ بار فشردن چراغ خاموش خواهد شد

جهت روشن/خاموش نمودن راديو اف ام اين كليد را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد. دكمه هاى باال و پايين مى تواند جهت تغيير فركانس راديو
  استفاده شود. در صورت نگه داشتن دكمه خروج به مدت ٣ ثانيه سيستم اسكن خودكار ايستگاهاى راديويى فعال خواهد گرديد  

 دكمه منو

باال . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت افزايشى

پايين . جهت تعويض كانال انتخابى به صورت كاهشى

دكمه خروج. در صورت فشردن اين كليد براى مدت ٣ ثانيه دستگاه قفل/باز خواهد گرديد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

محتويات بسته بندى

بدنه اصلى به همراه آنتن

باترى

شارژر روميزى

بند اتصال

كليپس پشت

دفترچه راهنما

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

١ عدد

توصيه هاى  فنى براى افزايش عمر دستگاه

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

نحوه اتصال باترىنحوه شارژ صحيح دستگاه



 قابليت شارژ باطرى بدون اتصال به بدنه وجود دارد.
 چنانچه نياز به باترى اضافه داريد، مى توانيد آن را از

نمايندگى هاى مجاز تهيه فرماييد
 در صورت نياز، امكان شارژ دستگاه در حين كار نيز

 وجود دارد. براى اين منظور دستگاه را به صورت
 عمودى بر روى پايه رو ميزى قرار داده تا چراغ هشدار

شارژ  قرمز شود

 ابتدا باترى را به صورت كشويى به قسمت بااليى
 بدنه بيسيم وارد نموده و مطمئن شويد كه لبه ها بر

 روى  هم به درستى قرار گرفته است. سپس با
 خوابانيدن باترى به سمت پايين اتصال را كامل

 نماييد. جهت مستقر نمودن باترى در محل مورد نظر
 چفت باترى در قسمت پايينى بدنه اصلى را به باال

كشيده و با فشارى مختصر آن را قفل نماييد

 براى استفاده بهتر از باترى و افزايش عمر آن، از شارژ مداوم باترى 
خوددارى فرماييد و تنها در صورتى كه باترى خالى است اقدام به 

شارژ نماييد 
حتى در صورت خراب شدن باترى از انداختن آن در آتش مستقيم

و يا قرار دادن آن در مجاورت منابع حرارتى شديد اكيداً خوددارى
نماييد

امكان شارژ باترى به صورت مستقل وجود دارد
 در هنگام فرآيند شارژ به رنگ قرمز يا سبز نشانگر شارژر توجه

كنيد
 شارژر تنها بر اساس برق شهرى ٢٢٠ ولت طراحى گرديده است

 چنانچه در وضع ظاهرى باترى تغييرى مشاهده گرديد (براى مثال
 برآمدگى ) از شارژ آن خوددارى فرموده و به نمايندگى مجاز

  مراجعه فرماييد

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

RADIO
راديو

BEEP

SQL

بوق

حساسيت صوتى

VOXSWI
ارسال خودكار صدا 

PON.MSG

R-CTDC

پيغام زمان روشن شدن

كدگذارى دريافت

 از اين گزينه جهت روشن نمودن راديوى اف ام استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با دكمه
 هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد. در صورت روشن بودن راديو چنانچه دكمه

 خروج را به مدت ٣ ثانيه فشار دهيد سيستم جستجوى خودكار ايستگاههاى راديويى فعال خواهد شد

 از اين گزينه جهت روشن نمودن صداى صفحه كليد استفاده نماييد. براى ورود به اين منو ابتدا دكمه منو را فشار دهيد سپس با
  .دكمه هاى باال و پايين گزينه هاى           روشن و               خاموش را انتخاب نماييد

 از اين گزينه جهت تنظيم ميزان حساسيت بلندگو در زمان دريافت صدا استفاده نماييد. اين بدان معنى است كه در صورت داشتن
 حساسيت باالتر صداى شنيده شده داراى نويز محيطى بيشتر خواهد بود. در صورت استفاده از گزينه ٠ (صفر)  بلندگو در

 ماكزيمم حساسيت عمل خواهد كرد و به عنوان سيستم مانيتوريگ عمل خواهد نمود. بيشينه حساسيت در زمان استفاده از واكى
تاكى در فواصل دور كاربرد به سزايى خواهد داشت

 در صورتى كه مى خواهيد بدون فشردن دكمه            اقدام به ارسال پيام نماييد از اين گزينه استفاده كنيد. در
 حالت روشن نمودن اين امكان،درصورت شنيده شدن صداى محيطى بيش از نيم ثانيه، ارسال خودكار فعال خواهد

   گرديد. براى كسب بهترين نتيجه از هندزفرى استفاده نماييد

PTT

 اين گزينه به شما امكان تنظيم پيام
 سيستم در زمان روشن شدن دستگاه را

مى دهد

OFF
MSG
ON

خاموش

پيام متنى

ولتاژ باترى

كد امنيتى جهت دريافت پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

شرح منوها

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان
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T-CTDC
كدگذارى ارسال

LOC.KEY

VOICE

قفل صفحه كليد

منوى صوتى

SCAN
اسكن

نحوه برقرارى تماس

كد امنيتى جهت ارسال پيام در اين قسمت قابل تنظيم است

براى قفل كردن صفحه كليد دو راه وجود دارد.  استفاده از اين گزينه و يا فشردن دكمه خروج براى مدت ٣ ثانيه

 اين گزينه به شما امكان فعالسازى/غيرفعالسازى منوى صوتى را مى دهد. با اين امكان شما مى توانيد به صداى هر
 گزينه در منو به زبان انگليسى گوش دهيد

 اين گزينه براى اسكن خودكار كانالهاى ارتباطى است. در صورت فعال سازى اين گزينه تمامى كانالها به صورت
 يك به يك به مدت نيم ثانيه چك خواهد شد و در صورت وجود هرگونه مخابره، اسكن به صورت خودكار

متوقف خواهد شد

به توصيه هاى زير جهت برخوردارى از بهترين كيفيت ارتباطى توجه فرماييد
 براى برقرارى تماس بين دو يا چندين بيسيم بايستى همگى در يك كانال ارتباطى با گزينه هاى       

امنيتى همسان قرار داشته باشند
 چنانچه فقط روشن شدن چراغ اعالن (آبى) مشاهده شود و هيچ گونه صدايى دريافت نگردد بدين معنى
است كه گزينه هاى امنيتى ارسال و دريافت مطابقت ندارند و يا شدت سيگنال دريافتى كافى نمى باشد

 در صورت اشغال بودن كانال ارتباطى چراغ اعالن (آبى) روشن خواهد بود، در اين صورت براى
جلوگيرى از هرگونه تداخل از ارسال پيام خوددارى فرماييد

PTTدر صورت فشردن دكمه             رنگ چراغ اعالن قرمز خواهد بود

نحوه استفاده از كدهاى امنيتى
راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان

جهت استفاده از سيستم كدگذارى امنيتى به موارد زير توجه فرماييد
امكان استفاده از دو نوع سيستم امنيتى              و              وجود دارد

جهت داشتن بهترين كيفيت ارسال و دريافت بايستى كدهاى امنيتى دقيقا با يكديگر مطابقت داشته باشد
استفاده از سيستم كدگذارى به صورت متقارن و نامتقارن خواهد بود

سيستم امنيتى                به صورت آنالوگ و                 به صورت ديجيتال مى باشد
پس از ورود به منوى مربوطه با كليد هاى باال و پايين شما مى توانيد كد امنيتى دلخواه را انتخاب نماييد

اين دستگاه ازبيش از ٢٥٠ كد امنيتى متفاوت استفاده مى نمايد

راهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توانراهنماى استفاده از بيسيم دستى كم توان
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