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UYGULAMA

1. Telsiziniz kapalı konumundayken anteni, bataryayı takın ve yerlerine oturduğuna emin
olduktan sonra telsizi açın.

2. Telsiz kullanımı esnasında telsiz anteninin vücudunuza temas etmemesine dikkat edin.
Özelikle gönderme sırasında en az 2.5 cm uzakta olmasına özen gösterin.

3. Gönderme yapmak için telsizi  dik bir şekilde ve vücudunuzdan en az 2.5 cm uzakta
tutarak PTT mandalına basın ve konuşmanızı yapın.

4. Alma yapmak için  elinizi  PTT mandalından çekin  ve  ses  ayar  düğmesini  uygun bir
seviyede bırakıp gelecek olan anonsları dinleyin.

5. Genel  olarak telsizinizin  bakımı telsizinizi  temizlemek için alkol,  sprey deterjan veya
bunlara benzer maddeler kullanmayınız. Bu tür maddeler telsizin kasasına veya telsiz
içine sızdığında telsize zarar vermektedir. Temizlemek için ilk önce bataryayı telsizden
ayırın  sonra  hafif  nemli  bir  bez  ile  silebilirsiniz.  Lütfen  telsizi  anteninden  tutarak
taşımayın. Bu durumda anten hasar görecek ve haberleşme mesafesi önemli oranda
düşecek, ayrıca bozuk veya kırık bir anten kullandığınızda telsiziniz de hasar görecektir.

6. Bataryaların kullanımı ve bakımı yeni bataryalar, kullanılmadan önce, 14-16 saat şarj
edilmelidir. Bu işlem bataryalarınızı maksimum verimlilikte kullanmanızı sağlayacaktır.
Yeni bataryalar, kapasitesinden fazla bir değer kaybetmeden en fazla iki yıl saklanabilir.
Yeni ya da kullanılmayan bataryalar, oda sıcaklığında serin ve kuru yerlerde muhafaza
edilmelidir.

7. Telsizin Üzerindeki Işıklar Neyi İfade Ediyor ? Kırmızı yanıyorsa, sizin PTT mandalına
bastığınızı ve gönderme yaptığınızı gösterir. Kırmızı yanıp sönüyorsa, sizin dinlemede
olduğunuz,  bulunduğunuz  kanalda  bir  görüşme  olduğunu  gösterir.  Yeşil  yanıp
sönüyorsa, telsizin kanal taramada olduğunu gösterir.

8. Telsizi  uzun  süreli  ve  verimli  kullanmanız  için;  bataryanızı  sürekli,  tam  olarak  şarj
ettikten  sonra  kullanın  ve  şarj  olduktan  sonra  bataryayı  şarj  cihazının  içinde
bırakmayınız.  Telsizi şarj cihazına koymadan önce kapatın, batarya şarj olduktan sonra
telsizi çıkarıp kullanabilirsiniz. Telsizin ve şarj cihazının içine su veya benzeri bir sıvının
dökülmemesine dikkat  edin.   Herhangi  bir  şekilde su aldığını  fark ettiğinizde hemen
bataryaya telsizden ayırıp telsizi en yakın servis merkezlerimize ulaştırınız.

9. Telsizinizi servise 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  yapın.
Sağlam olduğunu bildiğiniz bir bataryayı takıp telsizinizi açın.  Eğer telsiziniz çalışırsa
bir görüşme yapın ve test edin. Bu durumda bataryanız arızalıdır.  Telsize herhangi bir
işlem  yapmanıza  gerek  yoktur.  Eğer  çalışmadıysa  bataryasını  ayırıp  telsizin  yetkili
servis merkezine ulaştırılması sağlanır.

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum. 
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