Snabbguide SRG3500

Alfanumeriska
knappar
Navigeringsknappar
NaviRatt
Mode (På/Av)

Grön lur

Nödknapp

Röd lur
Datakontakt
(PEI)

PTT-knapp
PTT-knapp
Monofon

Peiker-lur
med hållare

Slå på terminalen

Tryck på Mode-knappen.

Slå av terminalen

Håll Mode-knappen intryckt tills terminalen slås av.

Justera volymen

Vrid på NaviRatten.

Nödanrop

Håll nödknappen intryckt (minst 3 sek.)

Byta talgrupp

Tryck på Mode-knappen en gång och vrid sedan NaviRatten
för att välja från listan av talgrupper i aktuell mapp, eller slå
talgruppens nummer med hjälp av knappsatsen. Vänta eller
tryck på PTT-knappen för att aktivera den nya gruppen.

Byta mapp

Tryck på Mode-knappen en gång och använd sedan navigeringsknapparna (  och  ) för att välja en gruppmapp.
Byt sedan talgrupp enligt ovan.

Anrop till talgrupp

Tryck på PTT-knappen.

Anrop till terminal

Tryck på snabbvalsknappen för telefonbok (knapp 5). Välj
enhet i lista och anropa med hjälp av PTT-knapp eller grön
lur beroende på önskad typ av samtal.

Öppna portar

Tryck och håll knapp nummer 3. Välj ort med pilarna, gå
vidare med grön lur och ange portnummer. Skicka med
grön lur.

Att tänka på när du
talar i radio






Gå till menyn
från normalläge:

 Tryck på  en gång för att se vilka menyer som är
tillgängliga.
 Tryck på  eller  för att navigera mellan menyerna.
 Tryck på  för att välja meny.
 Tryck på  eller  för att flytta mellan flikarna i en
meny.

Tala tydligt
Tala korrekt
Tala kortfattat
Tryck ner PTT-knapp (push to talk) före du talar

Håll  intryckt för att lämna menyerna och återgå till standardskärmen. Du kan också vänta, så återgår terminalen till
normalläge efter en vänteperiod.

Använda
snabbknappar

Håll önskad snabb knapp intryckt.
(Du kan ta fram en lista över de programmerbara knapparnas
funktioner med hjälpknappen, knapp 0.) För vissa programmerbara knappar räcker det med ett tryck för att utföra en
funktion, medan andra knappar är navigeringsknappar som
kräver ytterligare steg.

Snabbknappar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

Ikoner

Hemtalgrupp
Inkorg
Portar
Telefonbok
Textstorlek
CBR LKC
CBR SOS-Alarm
Hjälptext
Knapplås

Inkorg
Telefonbok
Samtalshistorik
Sparade meddelanden
GPS avaktiverat
Utgående samtal
Inkommande samtal
Textmallar
Passning

PTT-samtal

Utalarmering sker

Broadcastsamtal

Vrid NaviRatten medurs
för att flytta markören

Sändning spärrad

Vrid NaviRatten moturs
för att flytta markören

Nödanrop

DMO-repeater

Nytt meddelande

Enskilt samtal

DMO-gateway

Gruppfokus

Signalstyrka

Trafikväg: MS-ISDN

DMO-repeater tillgänglig

Val av nät

Kommunikationsfel
Knapplås aktivt
Volym
Paketdatasession
Lågt batteri
Ensamarbete
Dolt läge
Okrypterade samtal

Mappar
Yttre larm aktiverat
Funktionen aktiverad
Funktionen avaktiverad
Inställningar
WAP
E2E-krypterade samtal
Telefonisamtal
Statusmeddelande
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