Hurtigguide SC21

1. Navi-hjul
2. Alarmknapp
3. Antenne
4. Ørehøyttaler og toppmikrofon
5. Hjemmeskjerm (eksempel)
6. sRAC tilbehørskontakt
7. Snarveifelt (Kun på
hjemmeskjerm)
8. Senter innholdsknapp
9. Høyre innholdsknapp
10. Avbryt/hjem
11. Alfanummerisk tastatur, med
høyttaler og mikrofon på
baksiden
12. sDAC digital
tilbehørskontakt
13. Navigasjonsknapper
14. Velg/send knapp
15. Venstre innholdsknapp
16. Side hurtigknapp 'C'
17. PTT knapp
18. Side hurtigknapp 'A' og 'B'
19. LED-indikatorer

Skru på

Trykk og hold (2 sekunder) Avbryt/hjem-knappen (10).

Skru av

Fra hjemmeskjermen, trykk og hold (2 sekunder)
Avbryt/hjem-knappen (10). Følg instruksjonene for å skru av.

Justere
volum

Vri på Navi-hjulet (1).

Hjem
mes
kjerm

Hjemmeskjermen (5) vises når radioen er skrudd på og når den
er inaktiv. På toppen av skjermen er det en statuslinje hvor ikoner
kommer til syne når visse funksjoner er aktivert og for å indikere
operasjonsmodusen på radioen. Etikettene i bunnen av skjermen
indikerer nåværende funksjon på innholdsknappene. For å raskt
komme tilbake til hjemmeskjermen, trykk og hold (2 sekunder)
på Avbryt/hjem-knappen (10).

Tastelås

Fra hjemmeskjermen, trykk * stjerne, deretter trykk OK (15).
Ikonet
kommer fram i statuslinjen når tastaturet er låst. For
å låse opp tastaturet, trykk * stjerne, deretter trykk OK (15).

Meny

For å gå inn i menyen, fra hjemmeskjerm (5) trykk Meny
innholdsknapp(15). Bruk navigeringsknappene (13) for å bla
gjennom menyene. For å åpne undermeny eller menyvalg,
merk det og trykk Velg (15). For å gå til et høyere menynivå, trykk
Tilbake (9).

Bytte
mellom
dag/
nattmodus

Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg
Alternativer > Innstillinger > Skjerminnstillinger >
Dag/nattmodus. Trykk Veksle (15) for å bytte mellom dag og
nattmodus. For å returnere til hjemmeskjermen (5), trykk og
hold (2 sekunder)på Avbryt/hjem knappen (10).

Snu
skjermen

Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg
Alternativer > Innstillinger > Skjerminnstillinger > Snu
skjerm. Trykk Veksle (15). En hake i vises I avkrysningsboksen når
skjermen er snudd.

Aktivere en
hurtigknapp
funksjon

Spesialfunksjoner som smartmenyer kan tilegnes en
hurtigknapp. For å aktivere en hurtigknapp funksjon, trykk og
slipp en programmerbar sideknapp (16), (18). Trykk og hold (1
sekund) en av tastene 0-9, * eller # for å aktivere
hurtigknappfunksjonen.

Slette
varsler

Fra hjemmeskjermen (5) trykk Snarvei innholdsknapp (9) for å
åpne snarveifeltet. Bruk navigeringsknappene(13) for å rulle til
varselet, merk det og trykk Velg (15). Benytt funksjonaliteten
som anvist for å slette varselet.

Alarmsamtale Trykk og hold (2 sekunder) Alarm knappen (2). Trykk PTT
knappen (17) og snakk inn i toppmikrofonen. Hvis radioen er satt
opp med 'live mikrofon' kan du snakke uten å trykke PTT
knappen (17) i en tidsbegrenset periode.

Skifte
talegruppe

Fra hjemmeskjermen (5), trykk Talegrupper
innholdsknapp(8). Roter Navi-hjulet (1) for å velge
talegruppe i nåværende mappe, trykk deretter Velg (15) for
å tilkoble den nye talegruppen.

Skifte
talegruppe
mappe

Fra hjemmeskjerm (5), trykk Talegrupper innholdsknapp (8).
Bruk Venstre og Høyre navigasjonsknapper (13) for å rulle
gjennom mappene på samme nivå og Opp og Ned tastene (13)
for å rulle gjennom mapenivå (undermapper). Roter Navihjulet (1) for å velge talegruppe i den valgte mappen, trykk
deretter Velg (15) for å tilkoble den nye talegruppen.

Gjøre
gruppesamtaler

Trykk og hold PTT knappen (17) og snakk inn i
toppmikrofonen. Når du er ferdig med å snakke, slipp PTT
knappen (17) for å lytte på de andre radiobrukerene gjennom
høyttaleren. For å avslutte samtalen, trykk Avslutt (9).

Gjøre
individanrop

Fra hjemmeskjermen(5), trykk Meny knappen (15). Velg
Telefon > Kontakter for å åpne kontaktmenyen. Bruk
navigasjonsknappene (13) for å bla til mappen og velge din
kontakt. Trykk Åpne (15), deretter velg telefonnummeret og
trykk PTT knappen for å gjøre anrop. For å avslutte samtalen, trykk
Avslutt (9).

Gjøre
telefonanrop

Sende
tekstmelding

Sende
statusmelding

Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg
Telefon > Kontakter for å åpne kontaktmenyen. Bruk
navigasjonsknappene (13) for å bla til mappen og velge din
kontakt. Trykk Åpne (15), deretter velg telefonnummeret og trykk
Ring (15) for å gjøre anrop. For å avslutte samtalen, trykk Avslutt
(9).
Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg
Meldinger > Ny melding. En tom meldingsboks vises. Du kan nå
starte å skrive meldingen. For å velge mellom tekstmoduser
trykk * tasten. Trykk # tasten for spesialtegn, 0 for punktum og
1 for mellomrom. For å sende meldingen, trykk Send (15),
deretter velg Send til forvalg alternative og trykk Velg (15)
(eller velg en annen destinasjon som en talegruppe, en kontakt
i telefonboken eller slå et nummer).
Fra hjemmeskjermen (5), trykk Talegrupper innholdsknapp (8)
to ganger. Trykk Høyre eller Venstre navigasjonsknapp (13) for
å rulle gjennom statusmeldingene. For å sende meldingen, trykk
Send (15), deretter velg Send til forvalg valget og trykk Velg
(15) (eller velg en annen destinasjon som en talegruppe, en
kontakt i telefonboken eller slå et nummer).

LED indikatorer
Grønn:

Radio mottar.

Rød:

Radio sender.

Rød (blinker):
Orange
(periodisk
fire blink):

Blå (blinker):

Du mottar en alarmsamtale fra en annen bruker eller
radioen prøver å koble til et nettverk.
Sendersperre aktivert. Radio kan ikke sende.

Du har et tapt anrop eller det er uleste meldinger i
innboksen eller BlueTooth er aktivert.

Statusikoner
Statisikoner vises i snarveifeltet (7) eller på statuslinjen på toppen av skjermen.
Tapt innkommende anrop
Du har et tapt innkommende anrop. Blå LED blinker.
Batterikapasitet
Indikerer gjenværende batterikapasitet.
Lavt batteri - varsel
Mindre enn 12% batterikapasitet gjenstår. Rød LED blinker.
Tastatur låst
Sendersperre
Sendersperre aktivert og radioen er ute av stand til å sende. Dette er overstyrt
når nødmodus er aktivert. Orange LED blinker fire ganger periodisk.
Ny melding i innboksen
Du har uleste meldinger I innboksen. Blå LED blinker.
Kontaktbeskytter aktivert
Kontaktbeskytter aktivert. Radio er trygg å bruke i saltholdige omgivelser.
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