
Telsiz ve Batarya Kullanım Kılavuzu 

• Telsiziniz kapalı konumdayken anteni, bataryayı takınız ve yerlerine oturduğuna emin olduktan sonra 

telsizinizi çalıştırınız.  

• Telsiz kullanımı esnasında, antenin vücudunuza temas etmemesine dikkat ediniz. Özellikle telsiz 

gönderme sırasında, vücudunuzdan en az 5 cm uzakta olmalıdır. Telsizinizi belinizde taşıdığınız 

durumlarda iletişim kaybına maruz kaldığınızı unutmayınız. Konuşmalarınızı mümkün olduğunca fazla 

hareket etmeden yapınız. Ölü noktalarda karşıdan gelen sinyali, cihazınızı sağa sola gezdirerek takip 

ediniz. Unutmayın ki en net sinyali duyduğunuz pozisyonda, en sağlıklı göndermeyi yapabilirsiniz. Ayrıca 

rüzgârlı ortamlarda telsizi gizleyerek konuşmanıza devam ederseniz çağrılarınız karşı tarafa sağlıklı bir 

şekilde ulaşacaktır.  

• Elektromanyetik enerji yayan cihazların kullanımının yasak ve tehlikeli olduğu (Hastaneler, 

Havaalanları, Uçaklar, Benzin istasyonları, Elektronik fren sistemli ulaşım araçları, Gaz depoları vb.) 

yerlerde lütfen telsizinizi kapatınız. Patlama riski olan bölgelerde patlama güvenlikli (IS ve ATEX)telsizler 

kullanmaya özen gösteriniz.  

Gönderme yapmak için; 

• Telsizinizi baş hizanızda dik ve vücudunuzdan en az 5 cm uzakta olacak pozisyonda tutunuz. 

Anonsunuzu PTT butonuna bastıktan bir saniye sonra yapınız. Bir saniyelik gecikme diğer telsiz 

kullanıcılarının ilk konuşmalarınızı eksiksiz duymasını sağlayacaktır. Bu gecikme, dinleme yapan telsizin 

batarya tasarruf modu ve tone Decoder uygulamalarındaki zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla 

uygulanan profesyonel kullanım şeklidir. Fakat anons sonunda olmamak kaydıyla, Anı(dijital 

kimlik)gönderen diğer adıyla melodi yollayan telsizlerde bu kurala riayet edilmemelidir.  

Alma yapmak için; 

• Elinizi PTT mandalından çekiniz ve ses ayar düğmesini uygun bir seviyede bırakıp gelecek olan 

anonsları dinleyiniz. Telsizinizin sesini hiçbir zaman son seviyede kullanmamaya riayet ediniz.  

Aksi taktirde hoparlörünüz daha çabuk deforme olacaktır.  

Genel Olarak Telsizinizin Bakımı; 

• Telsizinizi temizlemek için alkol, sprey, deterjan veya bunlara benzer maddeler kullanmayınız. Bu 

tür maddeler telsizin kasasına veya telsiz içine sızdığında zarar vermektedir.  

• Temizlemek için ilk önce bataryayı telsizden ayırınız, sonra hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.  

• Lütfen telsizi anteninden tutarak taşımayınız. Bu durumda anten hasar görecek ve haberleşme 

mesafesi önemli oranda düşecek, ayrıca bozuk veya kırık bir anten kullandığınızda telsiziniz de hasar 

görecektir.  

• Telsizinizin üzerindeki soket, Telsizi diğer cihazlara bağlamak için kullanılmaktadır. (Örneğin kulaklık 

seti, VOX aksesuarı gibi .) Eğer bir şey bağlı değil ise kendi orijinal plastiği ile kapalıolmasına dikkat 

ediniz.  

• Vertex Orijinal aksesuarları haricinde aksesuar kullanmayınız. Onaylı olmayan batarya, şarj cihazı, 

anten, kulaklık, VOX seti gibi parçaların cihazınıza zarar vereceğini ve daha büyük arızalara yol 

açabileceğini unutmayınız.  

Bataryaların Kullanımı ve Bakımı 

• Yeni bataryalar kullanılmadan önce, 14-16 saat şarj edilmelidir. Bu işlem bataryalarınızı maksimum 

verimlilikte ve uzun ömürlü kullanmanızı sağlayacaktır.  

• Yeni bataryalar, kapasitesinden fazla bir değer kaybetmeden en fazla iki yıl saklanabilir.  

• Yeni ya da kullanılmayan bataryalar, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.  



• Vertex hızlı şarj cihazı kullanıldığı zaman, kırmızı lamba şarj ediliyor yeşil lamba şarj tamamlandı 

anlamına gelmektedir.  

• Cihazınızı, gerekmediği sürece şarj cihazının üzerinde 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 Vertex şarj cihazlarıyla şarj edilmelidir.  

• Performansından memnun olmadığınız bataryalarınızı, teknik servis merkezimizde test 

ettirebilirsiniz. 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.  

Telsizin Üzerindeki Işıklar Neyi İfade Ediyor?  

Kırmızı yanıyorsa: Sizin PTT butonuna bastığınızı ve gönderme yaptığınızı gösterir. Kırmızı yanıp 

sönüyorsa: Telsizinizin bataryasının bitmekte olduğunu belirtir. Acil olarak şarj ediniz.  

Yeşil yanıp sönüyorsa: Kanalda konuşma var. Yeşil ışık yanıp sönüyor fakat konuşmayı 

duyamıyorsanız konuşulanları dinlemeye yetkiniz yok ya da telsiziniz parazit alıyor demektir.  

Bu gibi durum ile karşılaşırsanız teknik servis merkezimiz ile irtibata geçiniz.  

Telsiz ve bataryalarınızı uzun süreli ve verimli kullanmanız için;  

• Telsizinizi ve bataryalarınızı, sürekli tam olarak şarj ettikten sonra kullanınız ve telsizinizi ya da 

bataryalarınızı şarj cihazının üzerinde uzun süre bırakmayın. Her bataryanın şarj edilebilirlik sayısı ve 

süresi vardır, yarım şarjla tam şarj aynı oranda bataryanın ömründen gitmektedir.  

Bataryalarınızı bitmek üzereyken şarj etmeniz durumunda, çok daha uzun saatler kullanabileceğinizi 

ve batarya ömrünü uzatabileceğinizi unutmayınız. Bu verimi elde edebilmeniz için yaklaşık kullanım 

sürenizi takip ederek şarj etmeniz ya da yedek batarya bulundurmanız tavsiye edilir.  

• Telsizi şarj cihazına koymadan önce kapalı konuma alınız, batarya şarj olduktan sonra telsizinizi 

kullanabilirsiniz. Fakat asla telsizinizi şarjda iken kullanmayın.  

• Telsizinizin ve şarj cihazınızın herhangi bir sıvı temasına maruz kalmamasına dikkat ediniz.  

• Herhangi bir şekilde sıvı temasına maruz kalması durumunu fark ettiğinizde hemen bataryayı 

telsizden ayırıp teknik servis merkezimize ulaştırınız.  

• Telsizinizin kullanılmadığı zamanlarda kapalı olmasına dikkat edin.  

• Vertex tarafından onaylı olmayan aksesuarları kesinlikle kullanmayın.  

• Gerek montaj gerek onarım durumunda telsizinize hiçbir şekilde yetkili olmayan kişi veya 

servislerce müdahalede bulundurmayınız.  

Telsizinizi servisimize 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 yapınız.  

• Sağlam olduğunu bildiğiniz bir bataryayı takıp telsizinizi açınız.  

• Eğer telsiziniz çalışırsa bir görüşme yapınız ve test ediniz. Eğer netice olumluysa bu durumda 

bataryanız arızalıdır.  

• Telsizinize herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Eğer çalışmıyorsa bataryasını ayırıp telsizinizi 

yetkili servis merkezimize ulaştırınız.  

Telsizinizle neler yapabilirsiniz? 

Kullandığınız telsizin modeline göre; kullanabileceğiniz özelliklerinden birkaçı:  

Birebir çağrı yapabilirsiniz: Telsizinizin tuş takımıyla ya da kanal seçme düğmesi ile çağrı kodunu 

bildiğiniz diğer kullanıcıyı arayıp sadece sizin duyabileceğiniz özel görüşme yapabilirsiniz.  

Grup çağrı yapabilirsiniz: Tuş takımı vasıtasıyla yada önceden programlanmış butonlara basmak 

suretiyle istediğiniz gruba çağrı yapabilirsiniz.  

Yazılı mesaj gönderebilirsiniz: Grubunuza bağlı herhangi bir kullanıcıya önceden tanımlı yazılı mesaj 

gönderebilirsiniz. Veya tuş takımından mesaj yazıp gönderebilirsiniz.  

Acil çağrı yapabilirsiniz: Bazı telsiz modellerinde, istediğiniz gruba veya kullanıcıya acil çağrı 

yapabilirsiniz. Bu durumda çağrı yaptığınız telsiz acil alarm verecektir. Acil çağrı butonuna bastıktan 

sonra telsiziniz göndermede kalacak ve yapılan konuşmalar merkeziniz ya da diğer kullanıcılar tarafından 

dinlenecektir.  

Kripto özelliği (Opsiyon ): Gurubunuzdaki diğer telsizlerle kriptolu haberleşebilirsiniz. Böylece başka 

bir kimsenin frekansınızı bilse dahi konuşmalarınızı duyma şansı olmayacaktır.  

Ses Kayıt (Opsiyon ): Yapılan konuşmaları telsizinize kaydedebilirsiniz. Yada kendi karşılama 

mesajınızı kaydedip telsizinizi telesekreter olarak kullanabilirsiniz. Böylece sizi arayanlar sizin karşılama 

mesajından sonra kendi mesajlarını bırakabilirler. Daha sonra bırakılan mesajları dinleyebilir ve geri 

arama yapabilirsiniz.  

Çıkış Gücü Ayarı: Fonksiyon butonlarına basmak suretiyle bazı modellerde çıkış gücünü kendiniz 

seçebilirsiniz. Yakın bölgelerde düşük çıkış gücünü seçip, bataryanızın daha uzun süre ile kullanılmasını 

sağlayabilirsiniz.  

Tarama Özelliği: Fonksiyon tuşlarından telsizinizde yüklü olan diğer kanallardaki görüşmeleri 

tarayabilir, istediğiniz kanala öncelik hakkı da verebilirsiniz. 
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