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Gratulujemy udanego zakupu! Ten wysokiej jakości radiotelefon, przy właściwym 
użytkowaniu, zapewni długie i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.  
Jako producent jesteśmy oddani sprawie dostarczania produktów wysokiej jakości, 
które zaspokajają potrzeby użytkownika, niemniej chcielibyśmy przekazać kilka uwag 
i komentarzy, które, z jednej strony, mogą być przydatne w procesie pracy z 
urządzeniem, a z drugiej, pomogą nam rozwijać coraz lepszą jakość pracy z tym 
sprzętem.  
 
FUNKCJE 
Radiotelefon posiada wiele zaawansowanych funkcji, co nie przeszkadza w 
przyjaznym dla użytkownika korzystaniu z niego. Po kilku minutach można 
zaznajomić się z nimi i swobodnie operować.  
Oto lista możliwości SL-02: 
 
• 8 kanałów PMR +  69 kanałów LPD (!) zobacz zastosowanie w Deklaracji 

Zgodności  
• 38 tonów CTCSS 
• Roger Beep 
• Sygnalizacja dźwiękowa klawiatury 
• Blokada klawiatury 
• Zasięg 5 km i więcej (w paśmie PMR); w terenie otwartym (zaletą jest pełne 

napięcie zasilające z akumulatorów); 3-5 km zależności od otoczenia 
• Squelch  
• Monitor 
• Układ oszczędnego zużycia baterii 
• Regulowana moc nadawania HI - LO (PMR) 
• Skanowanie kanałów 
• Pamięć kanał/kod CTCSS 
• 3 melodie przywołania do wyboru (dzwonki) 
• Wyświetlanie ostatnio używanego kanału 
• LED  - sygnalizacja nadawania 
• Wskaźnik naładowania/ ładowania baterii; Uwaga: włącza się tylko w przypadku 

słabego akumulatora  i ładowania 
• Gniazda zewnętrznego mikrofono-głośnika 
• Gniazdo ładowania 
• Wibrator 
• Pakiet akumulatorowy Li-Io (720 mAh) + ładowarka ścienna 
 
PEŁNY ZESTAW  
Po rozpakowaniu radiotelefonu w pudełku powinny znaleźć się następujące 
elementy:  
- 2 radiotelefony 
- 2 pakiety akumulatorowe 
- 2 ładowarki 
- 2 paski  
- 1 instrukcja użytkownika w j. polskim 
- 2 mikrofono-słuchawki 
 



 3 

OPIS _____________________________________________ 
 
WYŚWIETLACZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Numer kanału pracy - pokazuje wybrany do pracy kanał:    

1P - 8P (PMR) i 1 - 69  (LPD) 
 
2. Blokada klawiatury - sygnalizuje zablokowanie działania klawiatury,  
3. Wibrator - sygnalizuje włączenie funkcji wibratora,  
4. Kod CTCSS - wskazuje ustawienie kodu CTCSS, 
5. Roger beep - sygnalizuje włączenie funkcji roger beep 
6. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - sygnalizuje tylko słabe 

naładowanie akumulatora, oraz proces ładowania,  
7. VOX - sygnalizuje włączenie funkcji VOX,  
8. SCN - sygnalizuje działnie funkcji skanowania,  
9. Hi/Low - wskazuje na aktualne ustawienie mocy nadawania duża (HI) lub mała 

(Low). Możliwość ustawiania mocy nadawania jest dostępna wyłącznie w paśmie 
PMR.  

 
PANEL PRZEDNI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.      Power - włączanie zasilania - przyciśnij i przytrzymaj, 
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10. Menu (przycisk wielofunkcyjny) - krótkie naciśnięcie powoduje wprowadzenie 
         do ustawień menu radiotelefonu,  
11. Przycisk nadawania i wywołania (Talk/Call). 
12. [�] - przycisk służący do ustawiania: poziomu głośności, numeru kanału,  
         kodu CTCSS, oraz przełączania miedzy poszczególnymi pozycjami menu, 
13. [�] - przycisk służący do ustawiania: poziomu głośności, numeru kanału,  
         kodu CTCSS, oraz przełączania miedzy poszczególnymi pozycjami menu, 
14. Scan/Keylock - aby włączyć skanowanie kanałów przyciśnij krótko. Dłuższe  
         przytrzymanie przycisku powoduje włączenie blokady klawiatury,  
15. MIC - wewnętrzny mikrofon, 
16. Wewnętrzny głośnik,  
17. Antena, 
18. Monitor - przycisk służący do chwilowego wyłączenia (squelch’a)  
         automatycznego reduktora szumów.  
19. TX LED - dioda świecąca, która miganiem sygnalizuje nadawanie lub wysyłanie  
          tonu przywołania.  
 
 
 
 
INSTALACJA BATERII 
 
Zasilanie radiotelefonu SL-02                  
z akumulatora Li-Ion, który jest już 
zainstalowany w radiotelefonie. W przypadku 
konieczności wymiany go, należy postępować 
zgodnie z poniższą procedurą. 
 
1. Pokrywę znajdującą się z tyłu 

radiotelefonu należy odkręcić (4 śruby) i 
wyjąć akumulator.  

2. Do pojemnika na akumulator włożyć 
nowy. Uwaga! Należy zwrócić szczególną 
uwagę na właściwą polaryzację, która jest 
zaznaczona na dnie pojemnika. 
Niewłaściwe włożenie akumulatora 
uniemożliwi pracę radiotelefonu. Korzystaj 
wyłącznie z oryginalnych akumulatorów.  

3. Załóż i przykręć z powrotem pokrywę. Nie należy przykręcać śrub nadmiernie, aby 
uniknąć zniszczenia plastykowej obudowy. 

 
 
UWAGA: Aby uniknąć ryzyka zniszczenia radiotelefonu należy używać wyłącznie 
akumulatorów z listy w instrukcji. Radiotelefonu SL-01P/SL-01D mają wbudowany 
obwód automatycznego oszczędzania zasilania, niemniej w przypadku zakończenia 
pracy z radiotelefonem należy przycisnąć przycisk POWER, aby wyłączyć zasilanie.  
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STAN NAŁADOWANIA BATERII 
 
Wyświetlacz jest wyposażony w ikonę, której pojawienie się sygnalizuje słaby poziom 
naładowania baterii. W takim przypadku należy naładować akumulator. Ta ikona nie 
pojawia się dopóki zasilanie nie spadnie do niskiego poziomu.  
Jeśli będzie utrzymywany słaby stan naładowania, przestanie funkcjonować przycisk 
PTT i, po naciśnięciu, radiotelefon będzie wydawał sygnał dźwiękowy wskazujący na 
błędna operację i nadawanie nie będzie możliwe.  
Jeśli akumulatory są słabe przyciski [PTT] oraz [MENU] nie będą aktywne.  
Jeśli urządzenie nie zostanie naładowane w ciągu 5 minut zostaje wyłączone, aż do 
naładowania.  
 
 
 
ŁADOWANIE AKUMULTOROW 
 
W wyposażeniu radiotelefonu znajduje się ładowarka, której należy używać do 
ładowania pakietu akumulatorów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zlokalizuj gniazdo ładowania znajdujące się w górnej części  
2. Włącz zasilacz do gniazda prądu zmiennego (230V) 
3. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania 
 
W czasie ładowania ikona stanu baterii pojawi się na wyświetlaczu i zniknie po ich 
naładowaniu. 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy z radiotelefonem po raz pierwszy 
należy ładować pakiet przez około 12 godzin.  
 
 
 
PRACA Z RADIOTELEFONEM____________________________________ 
 
1. Włącz radiotelefon przyciskając i przytrzymując przycisk [POWER] przez ok. 2 

sekundy 
Wyłączenie następuje po przytrzymaniu przycisku [POWER] przez ok. 3 sekundy. 

2. Sprawdź na wyświetlaczu stan naładowania baterii akumulatorowej. 
3. Ustaw wygodny do odsłuchu poziom głośności przyciskami [�] lub [�].  
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NADAWNIE I ODBIÓR 
 
1. Po włączeniu radiotelefonu automatycznie jest on ustawiany na odbiór 
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk [TALK/CALL] i mów normalnym głosem, 

trzymając mikrofon w odległości około 20 cm od ust. Podczas nadawania 
czerwona dioda LED będzie sygnalizowała nadawanie miganiem. Aby uniknąć 
"obcinania" początkowych części informacji, nie należy zaczynać mówić 
natychmiast po przyciśnięciu [TALK/CALL] - zacznij mówić po krótkiej przerwie po 
naciśnięciu.  

3. Po zakończeniu zwolnij przycisk [TALK/CALL] - urządzenie przechodzi na odbiór. 
 
 
NADAWANIE SYGNAŁU PRZYWOŁWCZEGO - CALL  
Aby nadać ton przywołania CALL przyciśnij krótko dwukrotnie [TALK/CALL]. Sygnał 
zostanie nadany automatycznie.  
Podczas nadawania miga czerwona dioda, oraz następuje generacja sygnału lokalnie, 
po czym radiotelefon wraca do funkcji oczekiwania, umożliwiając zakończenie 
sekwencji Call Tone.  
 
REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI 
1. Przyciśnij przycisk [�], aby zwiększyć głośność sygnału dźwiękowego z głośnika 
2. Przyciśnij przycisk [�], aby zmniejszyć głośność sygnału dźwiękowego z głośnika 
3. Aktualny poziom głośności w przedziale 1- 8 jest wyświetlany na LCD, co 

normalnie nie pojawia się na wyświetlaczu, lecz wyłącznie w czasie ustawiania.. 
Fabrycznie ustawiana jest wartość 4.  

  
W czasie ustawiania poziomu głośności zmienia się wartość polan nr 4 na 
wyświetlaczu.  
 
USTAWIANIA FUNKCJI MONITOR 
Po naciśnięciu przycisku [MONITOR] z głośnika odezwie się szum zakłóceń i wtedy 
można ustawić poziom głośności w przypadku, gdy nie ma sygnału. Funkcja Monitor 
może być również używana do sprawdzenia aktywności na danym kanale przed 
rozpoczęciem nadawania. Wyłączenie funkcji następuje po ponownym naciśnięciu 
[MONITOR]. 
 
 
MENU FUNKCJI  
 
Aby umożliwić użytkownikowi łatwe poruszanie się po poszczególnych funkcjach 
radiotelefonu został on wyposażony w wygodne menu:  
 
MENU �� KANAŁ �� CTCSS �� VOX �� ON/OFF �� KEY TONE ��  
 
�� ROGER BEEP �� CALL TONE�� WIBRATOR 
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1. Po włączeniu radiotelefonu przyciskiem [POWER] odzywa się długi sygnał 
dźwiękowy. Urządzenie przechodzi na odbiór a wyświetlacz pokazuje odpowiednie 
ikony.  

2. Aby wejść do funkcji MENU przyciśnij krótko przycisk [MENU]. Odezwie się krótki 
sygnał dźwiękowy (potwierdzający przyciśnięcie właściwego przycisku tzw. "key 
beep"). 

3. Przyciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez ponad 1 sekundę spowoduje 
pokazanie wszystkich funkcji menu. Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
odezwanie się krótkiego sygnału dźwiękowego.  

4. Po zakończeniu wprowadzania osobistych ustawień funkcji menu naciśnięcie 
[MENU] powoduje przejście radiotelefonu do funkcji oczekiwania.  

5. Funkcja MENU będzie automatycznie przełączana na funkcję stand-by jeśli przez 
10 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk.  

6. Funkcja MENU może być również wyłączona przez naciśnięcie [TALK/CALL] 
 
ZMIANA KANAŁÓW 
1. Włącz radiotelefon 
2. Przyciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sek. [MENU]. Na wyświetlaczu zacznie 

migać numer kanału.  
3. Przyciskami [�] / [�] wybierz żądany kanał. Po przyciśnięciu i przytrzymaniu 

jednego z tych przycisków następuje szybkie "przewijanie" kanałów. Każde 
naciśniecie przycisku powoduje odezwanie się sygnału dźwiękowego.  

4. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL] 
 
Kanały PMR 

częstotliwość Kanał 
446.00625 
446.01875 
446.03125 
446.04375 
446.05625 
446.06875 
446.08125 
446.09375 

1 (P1) 
2 (P2) 
3 (P3) 
4 (P4) 
5 (P5) 
6 (P6) 
7 (P7) 
8 (P8) 

Kanały LPD (!) zobacz zastosowanie w Deklaracji Zgodności 
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PROGRAMOWANIE KODÓW CTCSS 
Radiotelefon SL-02 został wyposażony w 38 kodów CTCSS. Dla każdego kanału 
można wprowadzić osobny kod.  
Programowanie kodów: 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewijaj menu, aż do pojawienia się na wyświetlaczu 

CTCSS (miga).  
2. Przyciskami [�]/[�] wybierz żądany kod Po przyciśnięciu i przytrzymaniu 

jednego z tych przycisków następuje szybkie "przewijanie" kanałów. Każde 
naciśniecie przycisku powoduje odezwanie się sygnału dźwiękowego.  

3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL] 
 
TABEL KODÓW TONOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włącznie w menu CTCSS "oF' wyłącza funkcję kodowania CTCSS. Do skutecznej 
komunikacji między dwoma radiotelefonami konieczne jest, aby na tym samym 
kanale oba miały wprowadzone ten sam kod CTCSS.  
 
UWAGA:  istnieją różne sposoby generowania tonów CTCSS (kodowanie tonów, czas 
itd.), mogą więc okazjonalnie pojawić się problemy z kompatybilnością CTCSS w 
przypadku korzystania z urządzeń różnych producentów. W takim przypadku 
sugerujemy, aby używać kodów o wyższych częstotliwościach (11 - 38).  
 
 
Układ uruchamiania nadawania głosem (VOX). 
 
Radiotelefon jest wyposażony w funkcję VOX, która umożliwia automatyczne 
nadawanie (do pracy bez użycia rąk lub jako urządzenie monitorujące dziecięce 
pomieszczenie). Jest to wygodna funkcja, dzięki której nadawanie zostaje włączane 
automatycznie głosem mówiącego. Nie trzeba wtedy przyciskać [TALK/CALL] 
 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń, aż do pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

VOX.  
2. Przyciskami [�]/[�] możesz ustawić "On" lub "oF". Po włączeniu funkcji na 

wyświetlaczu pojawi się ikona VOX 
Każde naciśniecie przycisku powoduje odezwanie się sygnału dźwiękowego. 

3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL] 
 
Pełną wygodę w korzystaniu z nadawania w funkcji VOX można uzyskać nabywając 
zewnętrzny zestaw mikrofono-słuchawkowy. Zalecamy nie korzystać z urządzeń tego 
typu innych producentów, poza oryginalnym ESM-10 lub ESM -20.  
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Praca z zestawem:  
1. Ustaw radiotelefon w funkcji VOX 
2. Włóż wtyk do gniazda  
3. Zapnij w odpowiednim miejscu mikrofon.  
 
 
ZMIANA MOCY NADAWANIA  
 
Radiotelefon jest wyposażony w możliwość ustawienia mocy nadawania w paśmie 
PMR.  
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń do chwili pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

"Pr".  
 
2. Przyciskami  [�]/[�] wybierz żądaną moc nadawania - Hi lub Low. 
3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL]. 
 
 

PROGRAMOWANIE SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ PRZYCISKÓW 
 
Sygnalizację prawidłowego naciśnięcia każdego przycisku można zgodnie z 

osobistym preferencjami wyłączyć lub włączyć.  
 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń do chwili pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

"bP". 
 
2. Przyciskami [�]/[�]  możesz ustawić "On" lub "oF".  
3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL]. 
 
 
PROGRAMOWANIE FUNKCJI "ROGER BEEP"  
Dzięki tej funkcji automatycznie nadawany jest po każdym zwolnieniu przycisku 
[TALK/CALL] sygnał potwierdzający zakończenie przez ciebie nadawania.  
 
 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń do chwili pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

"�".  
2. Przyciskami  [�]/[�]  możesz ustawić "On" lub "oF".  
3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL]. 
 
PROGRAMOWANIE TONU PRZYWOŁANIA - "CALL" 
Dostępne są trzy melodie przywołania  
 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń do chwili pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

"CA".  
2. Przyciskami  [�]/[�]  możesz wybrać między poszczególnymi melodiami 1-3. 
3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL]. 
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PROGRAMOWANIE WIBRATORA 
Jest to funkcja umożliwiająca ciche informowanie o odbiorze sygnału - zamiast 
sygnału dźwiękowego radiotelefon będzie wibrował.  
 
 
1. Wejdź do funkcji MENU i przewiń do chwili pojawienia się na wyświetlaczu ikony 

3.  
2. Przyciskami [�]/[�]  możesz ustawić "On" lub "oF".  
3. Wyjście z funkcji MENU - naciśnij [TALK/CALL]. 
 
SKANOWANIE KANAŁÓW 
Jest to funkcja automatycznego skanowania (sprawdzania aktywności) kanałów.  
 
1. Przyciśnij przycisk [SCAN] - rozpocznie się automatyczne skanowanie wszystkich 

kanałów. Radiotelefon zatrzymuje się na pierwszym aktywnym kanale na czas ok. 
4-5 sekund, po czym wraca do skanowania. Jeśli w tym czasie zostanie 
przyciśnięty przycisk [PTT] skanowanie zostanie zatrzymane i, jeśli nie nastąpi 
nadawanie, ponowi skanowanie po ok. 14 sekundach. Jeśli w trakcie skanowania 
zostanie przyciśnięty [PTT], skonowanie zostaje przerwane.  

2. Aby wyjść z funkcji skanowania przyciśnij  [Scan] 
 
 
BLODKADA KLAWIATURY 
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok. 5 sekund przycisku [Scan/lock] następuje 
blokada klawiatury, dzięki czemu można uniknąć niepożądanego wprowadzenia 
zmian. Na klawiaturze pojawi się ikona �. Funkcja blokady uniemożliwia działanie 
przycisków: [Up/Down]; [Scan] oraz [MENU]. Nadal można jednak nadawać [PTT], 
nadawać sygnał przywołania, wyłączyć radiotelefon i monitorować kanał [MONITOR]. 
SQUELCH  
Radiotelefon jest wyposażony w system squelch, który automatycznie odcina 
niepożądane zakłócenia i słabe sygnały. Przyciskając [MONITOR] wyłącza się tą 
funkcję. Ponowne naciśnięci tego przycisku powoduje włączenie squelch.  
 
APS – układ oszczędzania baterii.  
Jest to specjalny obwód, którego zadaniem jest czuwanie nad zużyciem baterii. Jeśli 
przez 5 sekund nie ma nadawania automatycznie zostaje włączona funkcja 'power 
save" - oszczędzanie baterii. Radiotelefon w tej funkcji nadal odbiera sygnały.  
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DANE TECHNICZNE___________________________________________ 
 
Kanały    8 kanałów PMR _69 kanałów LPD 
    z 38 kodami CTCSS (SL-02) 
Częstotliwość   UHF 446.00625~ 446.09375MHz (pasmo PMR; SL-02D 
    UFH 433.07500~ 434.77500MHz (pasmo LPD)* 
Zasilanie   Pakiet akumulatorowy 720mA 7.2 V 
Moc wyjściowa  0.5W High / 0.05W  Low (pasmo PMR).  
Wymiary   120 x 54 x x14.6 mm (z anteną) 
Waga     76g (z akumulatorem) 
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                                     DEKLARACJA ZGODNO ŚCI  
                  (Deklaracja Zgodno ści Producenta – tłumaczenie)                 
 
   Deklarujemy jak ni żej: 
 
   Radiotelefon: INTEK model SL-02  
   
   Spełnia Dyrektywy Komunikacyjne: 99/5/EC,2006/95/EC , 2004/108/EC 
   oraz spełnia zasadnicze wymagania norm:  EN 300 296-2, EN301 489-5,  
   EN 60065, EN300 220-1-2-3,EN301 489-1-3, EN60065 
 
   Rodzaj produktu: radiotelefon PMR i LPD 
 
   Producent:  INTEK SPA via G .Marconi 16 20090 SEGRATE / ITALY 
                        Tel: +39 02 26950451, fax: +39 02 26952 185 
                        e-mail ; intek.com@intek-com.it  
 
    Deklaracj ę podpisano: 02/07/2009 przez :  Generalny Dyrektor:  
    Vittorio Zanetti 
 
    Zastosowanie urz ądzenia SL-02 w wersji PMR/LPD: 
 
    PMR: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Fra ncja, Niemcy, 
                Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Hol andia, 
                Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,  Wielka 
               Brytania, Turcja . 
    LPD:  Niemcy,  Włochy (kanał 1-20), Francja, Ho landia, Austria, 
               Polska (tylko transmisja cyfrowa), N orwegia ( 6 min/h)  
 
                    

                                      
Używanie bez pozwolenia radiowego tylko w zakresie PMR 446,0-446,1MHz 

                       WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA 

                                                          
Zgodnie z regulacjami prawnymi UE 2002/96/EG z dnia 27 stycznia 2003 
roku o utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego oraz przepisami 
prawnymi obowiązującymi w danym państwie członkowskim Unii, 
usuwanie/wyrzucanie tego produktu i jego elektrycznych/elektronicznych 
akcesoriów wraz z odpadami domowymi jest surowo zabronione. Jako 
właściciel takiego sprzętu jest Pan/Pani odpowiedzialny(a) za prawidłową 
utylizację zużytych urządzeń, tzn. Należy je zwrócić do odpowiednich 
bezpłatnych punktów zbiorczych.   

 


