Telsiz ve Batarya Kullanım Kılavuzu :
Telsiziniz kapalı konumundayken anteni ,bataryayı takın ve yerlerine oturduğuna emin
olduktan sonra telsizinizi açın.
Telsiz Kullanımı esnasında Telsiz anteninin vücudunuza temas etmemesine dikkat edin.
Özelikle gönderme sırasında en az 2.5 cm uzakta olmasına özen gösterin.
Elektromanyetik enerji yayan cihazların kullanımının yasak ve tehlikeli olduğu , örneğin
Hastaneler, Havaalanları, Benzin istasyonları, Elektronik fren sistemli ulaşım araçları ,Gaz
depoları vb .yerlerde lütfen telsizinizi kapatın.
Gönderme Yapmak İçin :
Telsizi dik bir şekilde ve vücudunuzdan en az 2.5 cm uzakta tutarak PTT mandalına hafif
basın ve konuşmanızı yapın.. PTT mandalına fazla bastırmayınız aksi takdirde telsizin ana
kartında tamiri yüksek masraflara neden olabilir.
Alma Yapmak İçin :
Elinizi PTT mandalından çekin ve ses ayar düğmesini uygun bir seviyede bırakıp gelecek
olan anonsları dinleyin.
Genel Olarak telsizinizin Bakımı :
Telsizinizi temizlemek için alkol, sprey deterjan veya bunlara benzer maddeler
kullanmayınız. Bu tür maddeler telsizin kasasına veya telsiz içine sızdığında telsize zarar
vermektedir.
Temizlemek için ilk önce bataryayı telsizden ayırın sonra hafif nemli bir bez ile
silebilirsiniz.
Lütfen telsizi anteninden tutarak taşımayın. Bu durumda anten hasar görecek ve
haberleşme mesafesi önemli oranda düşecek, ayrıca bozuk veya kırık bir anten
kullandığınızda telsiziniz de hasar görecektir.
Telsizinizin yan tarafındaki konnektör , Telsizi diğer cihazlara bağlamak için
kullanılmaktadır. Örneğin kulaklık seti, VOX aksesuarı gibi . Eğer bir şey bağlı değilse
kendi orijinal plastiği ile kapalı olmasına dikkat edin
Bataryaların Kullanımı ve Bakımı :
Yeni bataryalar, kullanılmadan önce, 14-16 saat şarj edilmelidir. Bu işlem bataryalarınızı
maksimum verimlilikte kullanmanızı sağlayacaktır.
Yeni bataryalar, kapasitesinden fazla bir değer kaybetmeden en fazla iki yıl saklanabilir.
Yeni ya da kullanılmayan bataryalar, oda sıcaklığında serin ve kuru yerlerde muhafaza
edilmelidir.
Motorola hızlı şarj cihazı kullanıldığı zaman, bataryaların, yeşil ışık yandıktan sonra 1-2
saat kadar daha şarj cihazında bırakılması tavsiye edilir.
Cihazınızı, gerekmediği sürece şarj cihazının içinde tutmayınız.
Bataryalar, yalnızca şarj'a ihtiyacı olduğu zaman şarj edilmelidir. tam olarak deşarj
olmayan bataryalar, şarj edilmemelidir.
Bataryalar, oda sıcaklığında ( +20C ) şarj edilmelidir. +5C 'nin altında, +40C 'nin
üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir.
Bataryalar, sadece kendi marka şarj cihazlarıyla şarj edilmelidir.
Performansından memnun olmadığınız Bataryalarınıza Ana servis İstasyonlarımızda test
yaptırabilirsiniz. Kimyasal olarak sağlam ancak yanlış kullanımlardan dolayı kapasitesi
düşmüş bataryalar Test ve kondisyon cihazlarında işlem gördükten sonra eski
kapasitesine kavuşmaktadır.
Şarj Cihazı üzerindeki IŞIKLAR neyi ifade ediyor ?
Bataryanızı şarj cihazına koyduğunuzda uyarı ışığı ;
Kırmızı yanıyorsa: Bataryanız şarj oluyor.

Yeşil yanıyorsa: Bataryanız şarj olmuştur. şarj cihazından çıkarıp kullanabilirsiniz.
Kırmızı yanıp sönüyorsa: Bataryanız şarj edilemiyor yada batarya arızalı olabilir. Bu
durumda bataryanızı test ve kontrol için servis merkezine ulaştırınız.
Sarı yanıp sönüyorsa: Batarya şarj edilmeye hazırlanıyor.
Yeşil yanıp sönüyorsa: Batarya %90 şarj olmuş demektir. tam şarj için yeşil ışığın
yanmasını bekleyiniz.
Telsizin Üzerindeki Işıklar Neyi İfade Ediyor ?
Kırmızı yanıyorsa: Sizin PTT mandalına bastığınızı ve gönderme yaptığınızı gösterir.
Kırmızı yanıp sönüyorsa: Sizin dinlemede olduğunuz, bulunduğunuz kanalda bir
görüşme olduğunu gösterir.
Yeşil Yanıp sönüyorsa: Telsizinizin kanal taramada olduğunu gösterir
Telsizinizi uzun süreli ve verimli kullanmanız için ;
Bataryanızı sürekli, tam olarak şarj ettikten sonra kullanın ve şarj olduktan sonra
bataryayı şarj cihazının içinde bırakmayınız.
Telsizi şarj cihazına koymadan önce kapatın , batarya şarj olduktan sonra telsizinizi
çıkarıp kullanabilirsiniz.
Telsizinizin ve şarj cihazınızın içine su veya benzeri bir sıvının dökülmemesine dikkat
edin.
Herhangi bir şekilde su aldığını fark ettiğinizde hemen bataryaya telsizden ayırıp telsizi
en yakın servis merkezlerimize ulaştırınız.
Telsizinizi kullanmadığınız zamanlarda kapalı olmasına dikkat ediniz
Gerek montaj gerek onarım durumunda telsizinize hiçbir şekilde yetkili olmayan kişi veya
servislere müdahale yaptırmayınız
Telsizinizi servislerimize göndermeden önce.
Eğer Telsiziniz çalışmıyorsa servis merkezlerimize ulaştırmadan önce telsizinizi aşağıdaki
gibi kendiniz test edebilirsiniz
Telsizinizin bataryasını çıkarıp hem telsizin hem de bataryanın görsel olarak kontrolünü
yapın.
Sağlam olduğunu bildiğiniz bir bataryayı takıp telsizinizi açın.
Eğer telsiziniz çalışırsa bir görüşme yapın ve test edin. Bu durumda bataryanız arızalıdır.
Telsizinize herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. telsizinizi yetkili servis
merkezimize ulaştırın.

