Hurtigguide STP8X
Antenne
NaviRatt

Nødknapp

Blå LED
Trefarget LED
Modusknapp
(På/Av)

Programmerbar
knapp

PTT-knapp

Venstre valgknapp
Navigeringsknapper

Full dupleks
høyttaler / Semidupleks mikrofon
Programmerbar
knapp (Tapte
anrop)
Tilbehørskontakt

Høyre valgknapp
Rød knapp

Grønn knapp
Nummerisk tastatur
(Semidupleks - Høyttaler på baksiden)

Dupleksmikrofon

Multifunksjonskontakt

STP Hurtigguide v1.0
© Wireless Communication

Slå på terminalen

Trykk på modusknappen.

Slå av terminalen

Hold modusknappen inne til ”Slår av” vises i display.

Justere volum

Vri på NaviRattet, bytt tilbehør for volumjustering med

Nødanrop

Hold nødknappen inne (normalt minst 3 sekunder).

Bytte talegruppe

Trykk på modusknappen en gang, vri NaviRattet for å velge fra
listen av talegrupper i aktuell mappe, eller slå talegruppens nummer ved hjelp av tastaturet. Vent eller trykk på PTT-knappen for å
aktivere den aktuelle gruppen.

Bytte mappe

Trykk på modusknappen en gang og bruk så navigeringsknappene
og for å velge mappe. Endre mappenivå med
og .
Bytt deretter talegruppe som over.

og

*.

Anrop til talegruppe Trykk på PTT-knappen.
Anrop til terminal

Slå terminalens nummer, velg trafikkmetode**
eller
med navigeringsknappene
og og trykk på PTT-knappen for
å ringe opp.

Telefonsamtale

Slå telefonnummeret og velg trafikkmetode**
med navigeringsknappene
og , trykk deretter på ønsket valgknapp
eller den grønne knappen for å ringe.Trykk deretter på den andre
valgknappen eller rød knapp for å avslutte samtalen.

Sende status

Trykk på modusknappen to ganger og vri deretter på NaviRattet
for å velge en statusmelding. Trykk på PTT-knappen to ganger
for å sende statusen til aktuell talegruppe. Statusmeldingene
kommer du også til fra menyen.

Gå til menyn
Fra normalmodus

Trykk på en gang for for å se hvilke menyer som er
tilgjengelige.
Trykk på eller ffor å navigere mellom menyene.
Trykk på for å velge meny.
Trykk på eller for å flytte mellom fanene i menyen.
Hold rød knapp inne for å forlate menyen og gå tilbake til standardskjermen. Du kan også vente, så vil terminalen gå tilbake til
normalmodus etter en periode.

* Forutsetter at terminalen er forberedt på uavhengig volumkontroll.
** Trafikkmetode kan avvike på det aktuelle nettet terminalen brukes på.

Aktivere menyvalg
I menyfaner kan du endre terminalens innstillinger ved å markere eller avmarkere
en kryssboks. Trykk på angitt valgknapp for å aktivere en funksjon (kryssboksen blir
markert) eller for å deaktivere den (kryssboksen blir avmarkert). I den menyen du velger nett kan kun ett nett være valgt av gangen, så tidligere valg avmerkes automatisk
om du velger nytt nett.

Skrive tekst
I visse menyfaner kan du skrive inn tekst, f.eks skrive en tekstmelding.
Gjør slik:
Trykk på valgknappen Opprette for å starte inntastingen.
Skriv inn eller rediger teksten med de alfanummeriske tastene.
Trykk på angitt valgknapp for å bekrefte inntastingen eller avbryte funksjonen.

Benytte forhåndsprogrammerte knapper
Hold ønsket programmerbar knapp inntrykket.
(Du kan også få fram en liste over de programmerte knappenes funksjoner med
hjelpeknappen om terminalen er konfigurert for det). For visse programmerte knapper
holder det med ett trykk for å utføre en funksjon, mens andre knapper er navigeringsknapper som krever ytterlige steg.
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