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                                                        UWAGA WAŻNE !                                                        
 
 

Jest wskazane aby uwa żnie przeczyta ć niniejsz ą instrukcje obsługi do ko ńca przed 
użyciem produktu. To zabezpieczy u żytkownika przed nieprawidłowym zabronionym 
w danym kraju u żywaniem radiotelefonu i uniemo żliwi zakłócanie pracy innych 
użytkowników lub serwisów radiowych.   
 
 

UWAGA WAŻNE !       
                                                  

Maksymalny zasi ęg komunikacji radiowej  bardzo zale ży od terenu i warunków 
otoczenia i środowiska. Najwi ększy zasi ęg uzyskuje si ę w otwartej przestrzeni.  
Zasięg zawsze jest mniejszy w wypadku zabudowa ń i wyst ępujących w otoczeniu 
dużych struktur naturalnych lub sztucznych. Urz ądzenie nie zabezpiecza 
prywatno ści rozmów.    
 
Gratulujemy! 
Zakupu i wyboru najnowszej generacji radiotelefonu PMR INTEK. Zawiera on kilka 
nowoczesnych funkcji i wobec tego jest definitywnie konieczne przeczytanie instrukcji 
obsługi przed jego użyciem. Ustawienie i użytkowanie radiotelefonu zgodnie z instrukcją 
zapewni jego kilkuletnie bezawaryjne działanie. INTEK jest zaangażowany nieustannie w 
dostarczenie najnowszej generacji urządzeń wysokiej jakości zgodnie z życzeniami 
klientów i ciągle jest otwarty na komentarze ze strony użytkowników.  
 
Zastosowanie  
T 100WP jest nowoczesnym urządzeniem dwukierunkowej komunikacji, działającym w 
dozwolonych w Europie pasmach PMR 446MHz. Radiotelefon musi pracowa ć w 
zakresie pasma PMR446  i na kanałach dopuszczonych do u żytku w kraju 
użytkownika zgodnie z obowi ązującymi regulacjami prawnymi. Umożliwia 
natychmiastową, dwukierunkową, bezpłatną komunikację zarówno dla sfery biznesowej 
jak i prywatnej, jest idealnym urządzeniem komunikacyjnym o licznych zastosowaniach: 
 
Instytucje sportowe i wypoczynkowe, 
budowy, wydarzenia sportowe, koncerty, spotkania, 
sklepy, magazyny, hurtownie, wyścigi rowerowe czy motocyklowe, 
hotele, obozy wycieczkowe i wspinaczkowe, 
wszelka działalność zabezpieczająca i ratunkowa,  
monitorowanie pokoju dziecinnego, żeglarstwo i sporty walki. 
 
Pływaj ący /Odporny na wod ę 
 
Radio zostało wykonane w standardzie normy IP67 oraz jako pływające na wodzie. 
Może być zatopione do 1m głębokości w czasie do 1godziny i działa. Nie jest 
przeznaczone do nurkowania. Radio posiada taką odporność na działanie wody tylko gdy 
wszystkie korki gumowe i klapki są prawidłowo założone i dokręcone. Po zanurzeniu radia 
do wody i wyjęciu głos może być zniekształcony dlatego, że kropelki wody zalegają na 
mikrofonie i głośniku. Trzeba radiem mocno potrząsnąć i głos wróci do normy.      
 
Uwaga; Jeśli radio ma kontakt ze słoną wodą trzeba radio spłukać pod bieżącą zwykłą 
wodą i wysuszyć je przed włączeniem. 
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Deklaracja Zgodności (tłumaczenie)  
W niniejszej deklaracji potwierdzamy, że produkt jak niżej: 

Radiotelefon: INTEK T100 WP 

 

Spełnia Dyrektywy EC dotyczące regulacji technicznych stosowanych dla tego typu urządzeń : 
1999/5/EC  
 
oraz spełnia zasadnicze wymagania norm: 
EN 300 296-2 V1.3.1 
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-5 V1.3.1,  
EN 60950 -1:2006+A11,2009+A1, 2010+A12, 2011 
 
Rodzaj produktu: radiotelefon PMR 446 

 
Laboratorium Notyfikacyjne: 

     
Bay Area Compliance Laboratories Corp. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale 
CA94089,USA 
 
Numer Identyfikacyjny; 1313  
 
Producent:  INTEK S.R.L.via G.Marconi 16 20090 SEGRATE Milano 
                        ITALY, tel: 0039 02 26950451 fax: 0039 02 26952185 
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                        E-mail: info@intek-radios.com 
 
Osoba kontaktowa : Armando Zanni tel: 0039 02 26950451 
                        E-mail intek@intek-com.it 
 
Deklarację podpisano w Segrate 04.03.2014 przez : 

Generalny Dyrektor: dr. Vittorio Zanetti (C/E.O) 
 
 
 
Funkcje  
Radiotelefon jest wyposażony w liczne nowoczesne funkcje, niemniej praca z nim jest 
przyjazna dla użytkownika i można się z nimi zapoznać w kilka minut.  
 
 
> 8 kanałów PMR446 
> ustawiana moc nadajnika 500mW  (wysoka) 10mW (niska) ERP 
> 38 tonów CTCSS  
> wskaźnik baterii  
> podświetlany wyświetlacz LCD 
> automatyczne skanowanie kanałów 
> automatyczna blokada szumów 
> VOX – nadawanie bez użycia rąk  (5 poziomów) i Baby Monitor 
> blokada klawiatury 
> dual Watch – odsłuch 2 kanałów 
> ustawianie 5 melodii sygnału wywołania 
> Roger Beep – sygnalizacja końca nadawania 
> automatyczny układ oszczędzania energii  
> 8 poziomów głośności 
> ustawiany ton klawiatury 
> funkcja monitora 
> skaner kanałów 
> skaner tonów CTCSS 
> gniazdo mikrofono-słuchawki 
> TOT ograniczenie czasu nadawania  
> Stop przeglądania  
 
Pełny zestaw zawiera w opakowaniu 
2 x Jednostka główna (radiotelefon z anteną) 
2 x Akumulator 950mAh Li-ION  
1 x podwójna ładowarka stołowa  
2 x Zaczep na pasek 
2 x Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy 
2 x linka 
1 x Podręcznik (niniejszy) 
 
UWAGA! 
 
Należy używać wył ącznie oryginalnych akcesorii. Wł ączanie i u żywanie innych ni ż 
oryginalne mo że spowodowa ć powa żne zniszczenie radiotelefonu i utrat ę gwarancji.  
Zawsze przed przył ączeniem zestawu mikrofono-słuchawkowego nale ży ustawi ć 
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minimaln ą głośność, w celu unikni ęcia uszkodzenia zestawu lub słuchu 
użytkownika.  
 
 

Ładowanie baterii  

 

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wyłącz radiotelefon (OFF nie włączaj ON gdy 
się radio ładuje ) włóż radiotelefon do ładowarki stołowej (po zainstalowaniu paku j/w). 
Przyłącz zasilacz do gniazda i włóż do kontaktu 230VAC.  
Aby uzyskać najlepsze działania baterii należy je ładować po całkowitym rozładowaniu. 
Czas ładowania zależy od pojemności używanych baterii i wynosi około 14 godzin dla 
akumulatorków Li-ION (950mAh).  Wskaźnik LED będzie na początku koloru czerwonego 
gdy zapali się na zielono proces ładowania jest zakończony.  Po naładowaniu, należy 
wyłączyć ładowarkę z gniazda prądu zmiennego a następnie wyjąć radiotelefony.  
 
Uwaga:  
 
1. Światełko LED wyłączy się na podstawce do ładowania gdy wyjmiesz 
    radia z podstawki do ładowania i wyłączysz zasilanie. 
 
2. Czas ładowania jest około 6 godzin gdy wskaźnik jest najniższym położeniu albo  
    14 godzin gdy trzeba naładować nowe baterie. 
 
3. W wypadku LED nie zmieniają koloru w czasie ładowania należy sprawdzić czy  
    radia są w dobrej pozycji i są mają dobry kontakt z ładowarką.      
 
OSTRZEŻENIA ! 
 
1. Zawsze wyłącz radio przed ładowaniem.  
 
2. Należy używać wyłącznie znajdującego się wyposażeniu Li-ION  pakietu 
akumulatorowego 950mAh 
 
3. Podstawka do ładowania nie jest odporna na wodę należy zwrócić uwagę czy radio jest 
suche. 
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4. Jeśli planuje się nie używać radia dłuższy czas kilka tygodni i więcej należy wyjąc 
baterie z radia. 
 
5. Zużyte baterie należy przekazać do punktu utylizacji i recyklingu. 
6. Nie umieszczać baterii blisko ognia 
7. Należy zawsze stosować ten typ baterii rekomendowanych w zestawie gdy zajdzie 
konieczność ich wymiany.    
 
Zaczep na pasek 
 
1. Zainstalowanie zaczepu polega na wsunięciu go w dół w specjalne prowadnice 
umieszczone na tylnym panelu radiotelefonu, aż do zablokowania go, co zasygnalizuje 
kliknięcie.  
 
2. Aby wyjąć zaczep należy pchnąć blokujący języczek na zewnątrz i wysunąć zaczep w 
górę.  

 
Instalacja baterii 
 

 
 

1. Zdejmij klapkę odkręcając śrubkę. 
2. Włóż wtyk baterii do gniazda w prawidłowy sposób. 
3. Zamknij i zakręć klapkę. 
4. Ładuj baterię ok. 14 godzin rekomenduje się wyłączyć radio w tym czasie. 
 
UWAGA : Gdy jest niski poziom baterii na LCD pojawi się migający bA Lo. Należy od 
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razu ładować baterię. Proszę przeczytać rozdział „Ładowanie Baterii”      
 
 

Panel przedni 

 

 
1. Antena wysokiej jakości.  
2. Zaczep do paska. 
3. Pojemnik na baterie. 
4. Przycisk nadawania PTT. 
5. Podświetlanie / Przycisk Monitor 
6. Gniazdo mikrofono –słuchawki 
7. Blokada klawiatury. 
8. Przełącznik kanałów do Góry.  
9. Przełącznik kanałów w Dół. 
10. Mikrofon. 
11. Podświetlanie LCD. 
12. Włącznik ON/OFF 
13. Klawisz wywołania. 
14. Klawisz głośności do Góry 
15. Klawisz głośności w Dół 
16. Klawisz wyboru MENU 
17. Głośnik. 
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Wyświetlacz LCD  

 
 

A. Ikona informująca o blokadzie klawiatury 
B. Ikona TX – sygnalizuje nadawanie radiotelefonu 
C. Ikona RX – sygnalizuje odbiór radiotelefonu 
D. Ikona DW, sygnalizująca działanie funkcji Dual Watch 
E. Ikona SCAN – automatyczne skanowanie kanałów lub kodów CTCSS 
F. Ikona LO -  sygnalizująca włączenie nadawania na niskiej mocy 
G. Ikona załączonego tonu klawiatury  
H. Ikona sygnalizująca działanie funkcji VOX  (aktywacja nadawania głosem) 
I. Ikona wybranego numeru kodu CTCSS (1-38) 
J. Ikona numeru kanału od 1 do 8. 
K. Ikona zatrzymania STOPERA , 
L. Ikona sygnalizująca działanie funkcji oszczędzania baterii - Power Save 
M. Ikona załączonego Roger Beep. 
N. Wskaźnik naładowania baterii. 

 
 
 
PRACA Z RADIOTELEFONEM  

Włączanie / wył ączanie zasilanie (ON-OFF) 
1. Włączenie urządzenia następuje po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [ON-
OFF/MENU](12). Na wyświetlaczu (11) pojawi się numer kanału (J) oraz numer kodu 
CTCSS ( I ). 
2. Wyłączenie urządzenia następuje po ponownym przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 
[ON-OFF ]](12). 

Praca z radiotelefonem. 
Radiotelefon posiada 8 głównych kanałów oraz 38 kodów CTCSS i umożliwia 
komunikowanie się z dowolnymi innymi urządzeniami PMR na tym samym kanale i kodzie 
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CTCSS.  
 

Prowadzenie rozmowy  
1. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk [PTT](4) , na wyświetlaczu LCD (11)  pojawi się ikona 
TX (B). 
2. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej w odległości 5-8 cm od ust i mów w stronę 
mikrofonu. 
3. Po zakończeniu nadawania zwolnij przycisk [PTT] (4). 
4. Teraz urządzenie jest gotowe do odbioru przychodzącego sygnału. Ustaw głośność na 
wygodnym dla ucha poziomie. 
 
Korzystanie załączonego zestawu mikrofono słuchawkowego 
 
1. Zestaw należy włączyć do gniazda ( 6 ). 
2. Przyciskaj [PTT],na mikrofono-słuchawce aby mówić, zwalniaj przycisk, aby odbierać.  
3. Ustaw głośność na wygodnym dla ucha poziomie. 
 
OSTRZEŻENIE! 
Należy korzysta ć wył ącznie z oryginalnych akcesoriów. Wł ączenie innych mo że 
spowodowa ć powa żne uszkodzenie radiotelefonu i utrat ę gwarancji.  
Przed wł ączeniem zestawu mikrofono-słuchawkowego nale ży zawsze ustawi ć 
głośność na minimum, aby unikn ąć zniszczenia zestawu czy nara żenia słuchu 
użytkownika na uszkodzenie. 
 
TOT ograniczenie czasu rozmowy  
Ogranicznik czasowy odcina rozmowę po 3 minutach. Aby ponownie nadawać trzeba 
zwolnić PTT i ponownie nacisnąć.   
 
Wybór kanału 
Przyciskając przycisk CH UP(8)  lub CH DOWN (9) wybierz żądany kanał (1-8). 
 
Regulowanie głośności (8 poziomów) 
1. Przyciśnij przycisk [VOL UP]  (14) - głośniej 
2. Przyciśnij przycisk [VOL DOWN] (15)  - wyciszanie. 
Na wyświetlaczu LCD (11) pojawi się ikonka LE (J) oraz poziomu głośności (01-08) (I) 
 
 

Zaawansowane funkcje  

MENU 
Przyciskiem [Menu ] (16) wybiera się żądane funkcje menu. Kolejne przyciśnięcie go 
powoduje wprowadzenie następujących funkcji. 
 
Menu --> CTCSS - TX Power selection --> VOX --> VOX sensitivity --> Channel SCAN --> 
CTCSS tone SCAN --> Dual Watch --> CALL Tone --> Roger Beep --> Keypad Beep Tone 
--> Stop Watch 
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Wprowadzanie kodu CTCSSS 
Radiotelefon jest wyposażony w 38 kodów CTCSS. Można przypisać różne kody CTCSS 
różnym kanałom. Wprowadzenie żądanego kodu:  
 
1. Przyciskaj przycisk [MENU] (16) aż do chwili, gdy kod CTCSS (I) zacznie migać na LCD 
(11). Wprowadzenie kodu 00 oznacza, że nie zostanie zaprogramowany kod.  
2. Przy pomocy przycisków regulacji głośności UP-góra(8) lub DOWN-dół(9) należy 
wybrać żądany kod CTCSS. (Przyciśnięcie i przytrzymanie jednego z tych przycisków 
powoduje szybkie 'przewijanie' kodów.) 
3. Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu i wyjść z MENU Funkcji przyciśnij [LOCK ](7), lub 
przyciśnij [MENU](16) znów, aby przejść do następnej funkcji MENU.  
 
Wprowadzenie kodu CTCSS 00 wyłącza działanie CTCSS. Aby mogło dojść do 
komunikacji między dwoma lub większą ilością radiotelefonów zarówno kanał jak i kod 
CTCSS muszą być jednakowo ustawione. Komunikacja z innymi modelami, 
radiotelefonami innych producentów wymaga ujednolicenia częstotliwości i pasma 
wszystkich urządzeń. Zamieszczone tabele częstotliwości i kodów CTCSS mają za 
zadanie pomóc w tym.  
 
Wybór mocy nadawania: 
 
Urządzenie posiada możliwość wyboru mocy nadawania HI/LOW. Jest to bardzo wygodna 
funkcja, dzięki której ograniczany jest pobór prądu i zużycie pakietu akumulatorowego, gdy 
komunikacja odbywa się na małych odległościach.  

1.  Przyciśnij dwukrotnie [MENU] (16), na wyświetlaczu (11) zacznie migać ikonka HI lub 
Lo . 
2.  Przyciskiem [CH UP](8)góra  lub [CH DOWN](9) dół  wybierz żądaną moc nadawania 
HI (duża moc) lub LO (mała moc). 
3. Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu i wyjść z MENU Funkcji przyciśnij [LOCK ](7) , 
lub przyciśnij [MENU](16) , aby przejść do następnej funkcji MENU. 
4. Gdy jest ustawiona mała moc ikona LO( F ) pojawia się na LCD (11)  
 
VOX (automatyczne włączanie nadawania głosem)  
 
Radiotelefon jest wyposażony w funkcje (VOX), która umożliwia automatyczne włączenia 
nadawania przez mówienie do mikrofonu, dzięki czemu nie trzeba używać przycisku [PTT] 
jest to włączenie nadawania bez użycia rąk może to być wykorzystane również do 
monitorowania śpiącego dziecka.  
 
Funkcja VOX: 

 
1.  Przyciśnij trzykrotnie [MENU] (16) , na wyświetlaczu (11) pojawi się ikonka VOX (H)   
oraz wskaźnik OFF.  
2.  Przyciskiem [CH UP](8)  lub [CH DOWN](9)  włącz funkcje VOX; na wyświetlaczu 
pojawi się wskaźnik ON na LCD. 
3.  Aby zatwierdzić dokonany wybór i wyjść z MENU Funkcji przyciśnij [LOCK ] (7), lub 
przyciśnij [MENU](16) ponownie , aby przejść do ustawienia czułości VOX. 
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REGULACJA POZIOMU CZUŁO ŚCI VOX 
1.  Przyciśnij czterokrotnie [MENU](16) , na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik LE ikonka 
VOX (H)  oraz wybrany poziom czułości będzie migać na LCD.  
2.  Przyciskiem [CH UP](8)  lub [CH DOWN](9) wybierz żądany poziom czułości (01-05). 
05 oznacza najwyższą czułość VOX.  
3.  Aby zatwierdzić dokonany wybór i wyjść z MENU Funkcji przyciśnij [LOCK ] (7), lub 
przyciśnij [MENU] aby przejść do następnej funkcji. 
4. Włączenie funkcji VOX sygnalizowane jest na wyświetlaczu przez ikonkę VOX (H). 
 

Automatyczne skanowanie kanałów 
Uruchomienie automatycznego skanowania wymaga kolejno: 
1.  Przyciśnij pięciokrotnie [MENU], na wyświetlaczu pojawi się numer kanału (J),oraz 
ikonka SC (E) będzie migać. 
2.  Przyciśnięcie [CH UP](8) lub [CH DOWN](9)  uruchomi skanowanie automatycznie. W 
przypadku wykrycia zajętego kanału skanowanie zostaje zatrzymane, aby umożliwić 
podjęcie komunikacji, po czym zostaje ponownie uruchomione, gdy sygnał na tym kanale 
zaniknie.  
3.  Przyciśnięcie w czasie skanowania [PTT](4) bądź  [LOCK ](7) powoduje zatrzymanie 
skanowania i powrót do ostatnio używanego kanału.  
 

Automatyczne skanowanie tonów CTCSS 
Jest to funkcja umożliwiającą przeszukiwanie na wybranym kanale tonów CTCSS.  
 
1. Wybierz kanał, który ma być przeskanowany.  
2. Przyciśnij sześciokrotnie [MENU](16), na wyświetlaczu pojawi się numer tonu CTCSS 
(I) a ikonka SC (E) będzie migać.  
3. Przyciśnij [CH UP](8)  lub [CH DOWN](9) uruchomi to skanowanie tonów CTCSS na 
tym wybranym kanale i SC ikona (E) będzie się świecić na LCD 
SCAN zatrzyma się kiedy zostanie wykryty sygnał na tym aktywnym kanale aby posłuchać 
komunikatu i skaner ruszy gdy sygnał nadawczy zaniknie.   
4.  Przyciśnięcie w czasie skanowania [PTT](4)  bądź  [LOCK ](7) spowoduje zatrzymanie 
skanowania i powrót do ostatnio używanego kanału.  
 

Skanowanie Dual Watch 
Radiotelefon jest wyposażony w funkcję umożliwiającą monitorowanie dwóch kanałów 
równocześnie bez kodu CTCSS, zwaną Dual Watch.  
1. Wprowadź pierwszy kanał, który ma być monitorowany. 
2.  Przyciśnij siedmiokrotnie [MENU] (16) , na wyświetlaczu pojawią się migając ikonka 
DW (D) oraz wybrany kanał.  
3. Przyciskiem [CH UP](8) lub [CH DOWN](9) wybierz drugi kanał do monitorowania. 
4. Teraz urządzenie zaczyna monitorowanie dwóch kanałów i zatrzyma się jeśli na jednym 
z kanałów zostanie odebrany sygnał. 
5.  Przyciśnięcie [LOCK ](7) powoduje zatrzymanie skanowania i powrót do ostatnio 
używanego kanału.  
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Programowanie melodii przywołania. 
Nadanie tonu Call (przywołania) może być wykonane tylko raz nie dłużej niż 3 sekundy w 
każdym okresie co 60 sekund. 
Radiotelefon posiada zapisanych 5 melodii przywołania. Wyboru dokonuje się w 
następujący sposób:  
 
1.  Przyciśnij ośmiokrotnie [MENU], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik C (J)  oraz 
numer melodyjki ( I ) który będzie migać. 
2.  Przyciskiem [CH UP] (8) lub [CH DOWN] (9) wybierz żądaną melodię spośród pięciu 
dostępnych. 
3.  Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu i wyjść z MENU przyciśnij [LOCK ] (7), lub 
przyciśnij [MENU], aby przejść do następnej funkcji MENU 
4. Aby nadać Call  przyciśnij [CALL ] (13).  
 

Programowanie funkcji Roger Beep 
Radiotelefon jest wyposażony w funkcję Roger Beep Tone, która umożliwia wysyłanie 
sygnału dźwiękowego po każdym zwolnieniu przycisku PTT (4). Jest to sygnałem dla 
odbiorcy, że nadawanie zostało zakończone. Włączenie wymaga: 
 
1.  Przyciśnij dziewięciokrotnie [MENU](16), na wyświetlaczu pojawi się migając ikonka 
Roger Beep (M) oraz wskaźnik On lub OFF. 
2.  Przyciskiem [CH UP]  lub [CH DOWN]  wybierz On (funkcja włączona) lub OFF  
wyłączona. Jeśli funkcja została włączona, odezwie się sygnał dźwiękowy potwierdzający 
wybór.  
3.  Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu i wyjść z MENU przyciśnij [LOCK ], lub przyciśnij 
[MENU], aby przejść do następnej funkcji MENU 
4. Po włączeniu funkcji Roger Beep na wyświetlaczu (11) będzie widoczna ikonka R (M)  
 
 

Programowanie sygnalizacji d źwiękowej klawiatury  
Użytkownik może włączyć lub wyłączyć sygnalizowanie przyciśnięć poszczególnych 
przycisków w następujący sposób:  
 
1.Przyciśnij dziesięciokrotnie [MENU] aż na wyświetlaczu pojawi się migająca ikonka 
sygnalizacji dźwiękowej (G) oraz wskaźnik On lub OFF. 
2.  Przyciskiem [CH UP] lub [CH DOWN] wybierz On (funkcja włączona) lub OFF (funkcja 
wyłączona). Jeśli funkcja została włączona, odezwie się sygnał dźwiękowy potwierdzający 
wybór.  
3.  Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu i wyjść z MENU przyciśnij [LOCK ](7), lub 
przyciśnij [MENU](16), aby przejść do następnej funkcji MENU 
4. Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu widoczna będzie ikonka (G)  

 

Stoper 

Urządzenie umożliwia włączenie stopera.  
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1.  Przyciśnij 11-to krotnie [MENU] (16), na wyświetlaczu pojawi się migając ikonka 
stopera (K)  oraz wskaźnik 00:00. 
2.  Przyciskiem [CH UP] (8) uruchamia się odliczanie, a zatrzymuje przyciskiem [CH 
DOWN] (9). Radiotelefon ciągle jest w tej funkcji STOPERA. 
3.  Przyciskiem [CH UP] (8) ponownie włącza się odliczanie stopera.  
4.  Aby skasować ostatnie odliczanie należy przycisnąć dwukrotnie [CH DOWN] (9). 
5.  Wyjście z funkcji stopera do normalnej pracy radia – przyciśnij [LOCK ] (7). 
 

FUNCKJE DODATKOWE  

Blokada klawiatury 
Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe wprowadzenie niepożądanych zmian w 
funkcjonowaniu i ustawieniu radiotelefonu.  
Aby włączyć blokadę należ przycisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy [LOCK] (7). 
Na wyświetlaczu LCD(11) pojawi się ikonka Lock (A).  
Po zablokowaniu klawiatury funkcjonują tylko następujące przyciski: [PTT](4), [CALL](13) i 
[LAMP/MONITOR] (5) 
Wyłączenie klawiatury: przycisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy [LOCK](7). 

Podświetlenie wy świetlacza LCD 
Aby podświetlić LCD (11) należy krótko przycisnąć [LAMP/MONITOR] (5) . 
Wyłączenie podświetlenie: ponownie nacisnąć [LAMP/MONITOR] . 

Funkcja Monitora 
Funkcja monitora służy do otwarcia blokady szumów  (squelch), aby umożliwić 
odsłuchanie słabych sygnałów . 
Aby włączyć funkcję na określony czas należy przycisnąć i przytrzymać przez około 4 
sekund przycisk [LAMP/MONITOR] (5) podwójny ton beep potwierdzi ten wybór. W każdej 
chwili jednym szybkim przyciśnięciem skasujemy to włączenie 
Aby wyłączyć tą funkcję monitora na chwilę  należy przycisnąć i przytrzymać ten przycisk 
przez ok. do 4 sekund odsłuchać i zwolnić przycisk przez co Monitor się wyłącza. 

Funkcja automatycznego oszcz ędzania zasilania 
Radiotelefon jest wyposażony w obwód oszczędzania zasilania, służący do 
maksymalnego przedłużenia czasu działania pakietu akumulatorowego. Po 10 sekundach 
braku nadawania włączana zostaje funkcja oszczędzania, na wyświetlaczu pojawia się 
ikonka ( L )  
W czasie pracy tej funkcji radiotelefon cały czas odbiera sygnały.  

SPECYFIKACJA 
8 kanałów PMR z 38 kodami CTCSS, odstęp międzykanałowy 12.5KHz, częstotliwość pracy 
446.00625- 446.09375 MHz, zasilanie pakiet baterii Litowo Jonowy 3.7V 950mAh, moc 
nadawania 0.5W ERP,  

Wymiary H215x W62 x D45 z anteną  

Waga 215 gr z baterią  
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Tabela cz ęstotliwo ści i kodów CTCSS 
 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA U ŻYTKOWNIKA 
UWAGA ! Nie wolno dotyka ć anteny w czasie nadawania .   

 
Uwaga! Korzystanie z radiotelefonów PMR446  

Tą urządzenie może być używane we wszystkich europejskich krajach i niektórych innych, 
zgodnie z regulacjami prawnymi danego kraju.  
PMR 446 (8 kanałów): Austria, Belgia, Rep. Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, 
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja 
 
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na sprzęcie wskazuje, że po zakończeniu 
użytkowania go produkt musi być składowany oddzielnie od zwykłych śmieci. Użytkownik 
musi zanieść ten sprzęt do odpowiedniego miejsca, gdzie zbierane są odpady 
elektroniczne lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia tego samego 
typu w stosunku jeden do jeden. 
 
Właściwe składowanie szkodliwym materiałów do recyklingu odpowiednie ich traktowanie i 
przechowywanie umożliwia uniknięcie szkodliwych dla  środowiska oddziaływań.  
Nielegalne składowanie tych produktów przez użytkownika będzie karane. 
 
 
UWAGA! WA ŻNE 
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Wprowadzanie wszelkich zmian czy modyfikacji może doprowadzić do odebrania prawa 
użytkowania urządzenia. Radiotelefon został wyprodukowany z fabrycznymi ustawieniami 
nadawania na  określonej częstotliwości. Zmiany doprowadzające do wyjścia poza te 
ograniczenia są zabronione prawem. Naprawy wewnątrz urządzenia mogą być 
dokonywane tylko przez uprawniony serwis.  

 
Nigdy nie otwieraj obudowy urz ądzenia.  
Nigdy nie zmieniaj niczego wewn ątrz radiotelefonu (poza bateriami/pakietem) 
Radiotelefon mo że wprowadza ć zakłócenia w odbiorze TV czy audycji radiowych, 
nawet je śli jest poprawnie u żywany. 
Aby to sprawdzi ć należy wył ączyć go,  je śli zakłócenia mijaj ą znaczy to, że wywołuje 
je radiotelefon. Mo żna zmniejszy ć je przez odsuni ęcie radiotelefonu od odbiornika. 
Jeśli nie da si ę tych zakłóce ń wyeliminowa ć, należy przesta ć korzysta ć z 
radiotelefonu.  
 
NIEBEZPIECZNE ŚRODOWISKO 
Nie należy korzystać z radiotelefonu w niebezpiecznym środowisku. 
 
Zasady dbania o urz ądzenie: 
Radiotelefon należy czyścić delikatną lekko nawilżoną szmatką. Nie używać do tego 
środków czyszczących czy rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć obudowę i 
uszczelnienia i wniknąć do środka, powodując  trwałe uszkodzenie. Do czyszczenia 
styków baterii należy używać suchej szmatki. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, 
ani korzystać z niego w mokrym środowisku.  
 
Baterie 
Baterie należy przechowywać we właściwy sposób zgodnie z krajowymi bądź lokalnymi 
przepisami. Należy używać tylko dedykowanej baterii. Z baterii może wyciec elektrolit po 
pewnym czasie lub po silnym nagrzaniu lub po nieprawidłowo długim ładowaniu.  
Cieknącą baterię należy natychmiast wyrzucać, ponieważ może ona spowodować 
oparzenia skóry lub inne zranienia.   
 
 

                     WAŻNE INFORMACJE DLA U ŻYTKOWNIKA 

                                                          
Zgodnie z regulacjami prawnymi UE 2002/96/EG z dnia  27 stycznia 2003 roku o 
utylizacji zu żytego sprz ętu elektronicznego oraz przepisami prawnymi 
obowi ązującymi w danym pa ństwie członkowskim Unii, usuwanie/wyrzucanie tego 
produktu i jego elektrycznych/elektronicznych akces oriów wraz z odpadami 
domowymi jest surowo zabronione. Jako wła ściciel takiego sprz ętu jest Pan/Pani 
odpowiedzialny(a) za prawidłow ą utylizacj ę zużytych urz ądzeń, tzn. Nale ży je 
zwróci ć do odpowiednich bezpłatnych punktów zbiorczych . 
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INTEK POLSKA  
Ul. Rokitniańczyków 17A  

33-300 Nowy Sącz 
tel – 018 547 42 22 

KARTA 
GWARANCYJNA  

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI  
 

1. INTEKpolska udziela dwuletniej gwarancji jakości, począwszy od daty nabycia wyrobu przez jego ostatecznego 
użytkownika, na sprzedawane przez siebie urządzenie wyszczególnione na tabliczce z numerem seryjnym 
urządzenia. Datę nabycia urządzenia określa data na dowodzie zakupu lub data wydania karty gwarancyjnej. 

2. Do wystawienia karty gwarancyjnej uprawniony jest sprzedawca / dystrybutor sprzętu. 
3. Niezależnie od daty zakupu i wydania karty, okres gwarancji kończy się z upływem 3 lat od daty produkcji. 
4. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia niesprawnego z przyczyn zależnych od 

producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem okresu 
wskazanego w punkcie 1 lub 3. Wady polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych 
pozaużytkowych  nie są objęte gwarancją. 

5. INTEKpolska w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie 
najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu 
producenta. 

6. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu do punktu, w którym został on 
zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 

7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy Intek Polska. 
8. Gwarancją nie są objęte baterie oraz wady urządzenia wynikłe z: 

- przyczyn niezależnych od producenta, 
- uszkodzeń mechanicznych, 
- użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, 
- zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich    

                          temperatur i czynników chemicznych, 
- niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji) w tym  

                          niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić produkt oraz  
                          takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie urządzenia za odpowiednim  
                          obniżeniem ceny (opis wady na odwrotnej stronie karty gwarancyjnej nanosi sprzedawca).  

9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia  
        naklejki z numerem seryjnym producenta na urządzeniu, dokonywanie przeróbek lub napraw  
        urządzenia poza serwisem producenta, 
10. Odpowiedzialność INTEKpolska względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu ustalonej  

                według ceny detalicznej sugerowanej przez INTEKpolska z dnia zakupu i nie obejmuje szkód    
                powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.  

11. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane na terenie Polski i w żadnym zakresie nie wyłącza i nie   
                ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

12. W sytuacji przysłania radia do serwisu z niezmienionym kodem klient zostanie obciążany kwotą 25 zł  plus koszty     
                 wysyłki.  

13. Akumulator objęty jest 6 miesięczna gwarancją 

Data naprawy : 
 

1………………………………………….                 3…………………………………………. 
 

2…………………………………………..                4…………………………………………. 
 

……………………….              ………………………       ..………………………………….. 
Data wydania karty                              podpis                    pieczęć sprzedawcy/dystrybutora 

 
 

…………………….                           ………………………… 
Model                                                  Nr. Fabryczny 

 


