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Čeština1

Stručná referenční příručka
ato referenční příručka se zabývá přehledem 
řenosných vysílaček řady SL4000. 
odrobnější informace o provozu naleznete 
 uživatelské příručce (Jedná se o publikaci 
polečnosti Motorola, číslo dílu 68012004075). 
 rámci globálního úsilí o ochranu životního 
rostředí se bude společnost Motorola chovat 
kologicky a bude nabízet pouze online kopie 
živatelských příruček k produktům. Tyto 
okumenty si můžete stáhnout na adrese: 
ttps://emeaonline.motorolasolutions.com 
hraňte naše lesy a šetřete energii tím, že 
udete šetřit papírem, společně to můžeme 
měnit.
nformace si ověřte u svého prodejce nebo 
právce systému, protože vaše vysílačka může 
ýt přizpůsobena specifickým potřebám. 

Zapnutí a vypnutí vysílačky
tiskněte tlačítko ZAP/VYP = na přední 
lávesnici. 

Nastavení hlasitosti
hcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko pro 
výšení hlasitosti.
hcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko pro 
nížení hlasitosti.
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m
Řada SL4000 Přenosné
Stručná referenční příručka
Důležité bezpečnostní informace
Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní 
pokyny pro přenosné dvousměrné 
vysílačky

UPOZORNĚNÍ!
Tato vysílačka je určena pouze 
k pracovnímu použití. Před použitím 
vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční 
energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné 
dvousměrné vysílačky obsahující důležité 
pokyny pro bezpečné používání výrobku a 
informace o vysokofrekvenční energii 
v souladu s příslušnými normami a předpisy.
Seznam antén, baterií a dalšího příslušenství 
schváleného společností Motorola naleznete 
na následující webové stránce: 
http://www.motorolasolutions.com

Autorská práva k počítačovému 
softwaru

Výrobky Motorola popsané v této příručce 
zahrnují počítačové programy, které jsou 
uloženy v polovodičových pamětech nebo 
jiných médiích, a k nimž společnost Motorola 
vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených 
státech amerických a v dalších zemích 
zachovávají společnosti Motorola Europe 
a Motorola Solutions Inc. některá exkluzivní 
práva k počítačovým programům chráněným 
autorskými právy, zejména exkluzivní právo na 
kopírování nebo reprodukování počítačového 
programu chráněného autorskými právy 
v jakékoli formě. 
V souladu s výše uvedeným nesmějí být žádné 
počítačové programy Motorola chráněné 
autorskými právy a obsažené ve výrobcích 
popsaných v této příručce jakýmkoli způsobem 
kopírovány, reprodukovány, upravovány, 
zpětně analyzovány ani distribuovány bez 
výslovného písemného souhlasu společnosti 
Motorola. Dále se nákup produktů společnosti 
Motorola nebude považovat za udělení, ať 
přímé nebo předpokládané, za zákonnou 
překážku ani nic jiného, jakékoli licence v rámci 
autorských práv, patentů nebo podaných 
patentů společnosti Motorola, s výjimkou běžné 
neexkluzivní licence k používání, která vyplývá 
z uplatnění zákona při prodeji produktu.
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chle bliká červeně† – vysílačka (1) bezdrátově 
ijímá soubor (soubor firmwaru desky Option Board, 
ubor Network Frequency File nebo soubor Option 
ard Codeplug), nebo (2) upgraduje na nový soubor 

mwaru desky Option Board.

iká zeleně a žlutě† – vysílačka (1) přijímá upozornění 
 hovor, (2) přijala textovou zprávu nebo (3) je zapnuté 
ohledávání.

ítí žlutě – vysílačka monitoruje digitální standardní 
nál* nebo používá funkci Bluetooth je ve viditelném 
žimu. Po stisknutí programovatelného tlačítka rovněž 
azuje poměrné nabití baterie.

iká žlutě* – vysílačka (1) vyhledává aktivitu*, (2) přijímá 
ozornění na hovor, (3) všechny místní propojené 
nály Linked Capacity Plus jsou zaneprázdněné* nebo 
) je prohledávání zapnuto a je nečinné (vysílačka je 
lumena pro jakoukoliv aktivitu)†.

ojitě bliká žlutě – vysílačka (1) již není připojena 
opakovači v režimu Capacity Plus nebo Linked 
pacity Plus*, (2) všechny kanály Capacity Plus nebo 

nked Capacity Plus jsou aktuálně zaneprázdněny*, 
) je zapnutý automatický roaming*, (4) vysílačka 
tivně hledá nové místo nebo tato indikace (5) upozorňuje, 
 vysílačka ještě nereagovala na upozornění na 
upinový hovor nebo je uzamčená*.

ítí zeleně – vysílačka je zapnutá nebo vysílá. Po 
isknutí programovatelného tlačítka rovněž ukazuje 
lné nabití baterie.

iká zeleně – vysílačka přijímá nekódované hovory či 
ta nebo zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy 

ver-the-Air Programming.*

ojitě bliká zeleně – vysílačka přijímá kódované 
vory či data.*

* Neplatí v režimu Connect Plus
† Pouze v režimu Connect Plus
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Čeština 2

Ovládací prvky vysílačky
Do prázdných míst zaznamenejte funkce 
programovatelných tlačítek vysílačky.

SP znamená krátké stisknutí.
                  LP znamená dlouhé stisknutí.

Indikátor LED
Bliká červeně – vysílačka (1) vysílá při nízkém stavu 
baterie, (2) přijímá nouzové vysílání, (3) nezdařil se 
autotest při zapnutí nebo (4) proběhlo přemístění mimo 
rozsah, pokud byla vysílačka nakonfigurována pomocí 
systému ARTS (Auto-Range Transponder System).*
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Indikátor LED

Tlačítko Push-to-Talk (PTT)

Displej

Mikrofon

Tlačítko hlasitosti
Tlačítko P1 (programovatelné)
SP: ______ LP: ________
Tlačítko ZAP/VYP
Tlačítko Tísňová situace 
(programovatelné)
Čtyřcestný navigační disk 

Anténa 

Reproduktor
Tlačítko P2 (programovatelné)
SP: ______LP: _________
Tlačítko Zpět/Domů

Tlačítko Menu/OK

Klávesnice
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