راهنمای استفاده از بی سیم واکی تاکی TANIN GP22

مصرف کننده گرامی ضمن سپاس از خرید شما خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه
،دفترچه راهنما را جهت استفاده بهینه مطالعه نمایید.
دستگاه واکی تاکی  TANINمدل  GP 22از نوع  LPDبا توان کم می باشد که در ساخت آن
از قطعات الکترونیکی با کیفیت و از نوع  SMDاستفاده شده که این امر منجر به کاهش
ابعاد  ،وزن دستگاه و استفاده و حمل آسان آن شده است.
الف) محتویات داخل کارتن :
 -1دستگاه بیسیم-2 GP 22باطري لیتیوم  1011میلي آمپر  -3شارژر–  -4گیره كمری –
 -5بند آویز  -6راهنمای فارسی

ب) نگهداری از دستگاه :
رادیو دو طرفه ی شما یک محصول الکترونیکی است و باید با دقت از آن استفاده کنید.
پیشنهادات زیر به شما کمک می کند چندین سال از این محصول استفاده نمایید.

 سعی نکنید دستگاه را باز کنید .دستکاری دستگاه توسط هرشخصی غیر از کارشناسممکن است به آن آسیب برساند.
 دستگاه را در آفتاب و در مناطق گرم نگهداری نکنید .دمای باال می تواند عمر دستگاههای الکترونیکی را کوتاه و موجب ذوب شدن پالستیک بدنه شود.
 دستگاه را در مناطق پر از گرد غبار نگهداری نکنید. دستگاه را خشک نگه دارید .آب باران و یا رطوبت موجب زنگ زدن مدارهایالکترونیکی خواهد شد.
 اگر از دستگاه بوی عجیب و یا دود ساطع شد  ،لطفا بالفاصله خاموش کنید .وبانمایندگی تماس بگیرید.

 جهت سرویس دستگاه فقط به نمایندگی و یا دفتر فروش شرکت مراجعه نمایید خاموش کردن دستگاه بی سیم در مکانهایی مانند پمپ بنزین  ,ایستگاه گاز الزامی می باشد. هرگز تنظیمات منو ها را تغییر ندهید تا منجر به اختالل در عملکرد دستگاه نگردد. همواره از باطری و شارژر استاندارد و مورد تایید شرکت استفاده نمایید.جهت طول عمر بیشترباطری  ,هنگام تخلیه کامل باطری اقدام به شارژ آن نمایید.باطری را در دمای  – 01الی 01درجه
سانتیگراد نگهداری نمایید .باطری را ترجیحا در مکانهای سرد و یا خشک نگهداری نمایید.جهت
شارژ اولیه باطری را به مدت  6ساعت در شارژ گذاشته تا کامال شارژ شود و برای دفعات بعدی
حداکثر باطری را به مدت  5,2ساعت شارژ نمایید.
 -استفاده از هندزفری غیر استاندارد دستگاه می تواند منجر به آسیب شدید قطعات الکترونیکی گردد

 حتماً به هنگام شارژ دستگاه خاموش باشد.و از شارژر استاندارد دستتتگتاهاستفاده نمایید .

میکروفن
اسپیکر

کلید تنظیمات

صفحه نمایش

درگاه هدست و شارژر

المپ سیگنال

کلید چرخان

چراق قوه

چفت باطری

کلید بغل 5

کلید بغل 0

مکالمه ()ptt

روشن/خاموش

نصب بند

آنتن

د) نحوه عملکرد کلید ها :
روشن/خاموش :جهت روشن وخاموش کردن دستگاه ،به مدت چند ثانیه دکمه نارنجی رنگ

powerرا فشار داده تا دستگاه روشن گردد
 : PTTبا فشار دادن دکمه فوق پیام ارسال میگردد.توجه :هرگز به مدت طوالنی این
کلید را فشار ندهید  .پیام خودرا در صورت طوالنی بودن در چند مرحله ارسال نمایید.
کلید چرخان  :کلید تغییر کانال ,با گردش به چپ یا راست تغییر کانال صورت می پذیرد/
درمنوی تنظیمات جهت تعویض پارامترهای منو  /در منوی ولوم جهت تغییر میزان صدا
کلید  :P1جهت ورود به منوی تنظیمات
کلید  : P2جهت ورود به زیر منو و ثبت تغییرات
کلید  : P3با فشار دادن دکمه P3دستگاه به صورت خودکار اقدام به جستو کانال اشغال
نموده و آنرا پیدا می نماید

کلید  :P4اگر این كلید را به مدت  3ثانیه با مکث نگه دارید قفل دستگاه بسته/باز می گردد.در
حالت قفل ،صفحه کلید دستگاه قفل شده و امکان تغییر کانال و تنظیمات وجود ندارد
چراق قوه  :جهت روشن و خاموش کردن چراغ قوه دستگاه کلید بغل  5را فشار دهید

کلید بغل 1

 :با فشردن این کلید در صورتی که مدار فرستندگی دستگاه سالم باشد صدای

پارازیت مانند شنیده می شود.
کلید بغل  : 5با زدن این کلید چراق قوه روشن  /خاموش میگردد
با نگه داشتن این کلید به مدت  5ثانیه  ،وارد منوی تنظیم صدا شده(با استفاده ازکلیدچرخان
میزان صدا را تغییر دهید )
چفت باطری  :پس از نصب باطری حتما چفت را بزنید تا باطری در جای خود محکم شود
چراق سیگنال  :هنگام ارسال پیام رنگ قرمز و هنگام دریافت رنگ آبی روشن میشود

ه) عملکرد منوی تنظیمات دستگاه :
با زدن کلید P1وارد منوی تنظیمات دستگاه شوید  ,توسط کلیدچرخان و استفاده از کلید P2منو
های تنظیمات را انتخاب یا ذخیره نمائید  .توصیه می گردد به هیچ عنوان هیچ کدام از تنظیمات
پیش فرض دستگاه را تغییر ندهید.
منوی  :HLFDEVاین دستگاه امکان استفاده از  5باند  NARROW & WIDEرا دارد
درباند  WIDEطول موج کوتاهتر ولی کیفیت صدا بهتر و در باند  NARROWطول موج بلند تر
ولی کیفیت صدا پایین (همراه با تداخل ) دارد .توصیه میگردد از باند  WIDEاستفاده نمایید

منوی  : RX SQLاین گزینه مربوط به تنظیم میزان نویز یا پارازیت روی دستگاه است که
حالت نرمال آن عدد  3می باشد(هرچه مقدار این نرخ افزایش یابد بر میزان مصرف باطری
اثر منفی دارد).

منو های : RX CTCDCS & TX CTCDCS
این گزینه فرکانس کانال را اختصاصی کرده و در صورت تداخل با سایر کاربران می توان
با تغییر دادن این  2کد که الزاما باید یکی باشند تداخل حاصله با سایر مدل دستگاه هاي بي
سیم كاهش مي یابد .توجه نمائید هرگونه تغییری در تمام دستگاهها نیز باید اعمال شود.
منوی  :VOX LEVELاین گزینه هنگامی کاربرد دارد که از هندز فري VOXدار
استفاده مي نمائید با تنظیم حساسیت از  1الي  9می توان بدون استفاده از كلید PTTو
فقط با صداي كاربرعمل ارسال پیام را انجام داد(.درمحیط های پرسر وصدا استفاده ننمایید)
منوی  :TOTبرای تنظیم مدت زمان یک مکالمه میباشد.بعنوان مثال اگر عدد  611را
انتخاب نماییم ،زمانیکه دکمه مکالمه را و نگه میداریم پس از گذشت  611ثانیه ارتباط به
صورت اتوماتیک قطع خواهد شد.
منوی  : BCLOیا  BUSY CHANNEL LOCK OUTمانع از استفاده کانال
اشغال می باشد .درصورتی که فعال باشد تا زمانی که شخص دیگری در حال مکالمه بر
روی کانال مشترک می باشد عمل  pttانجام نمیشود(دراین حالت هنگام فشردن کلیدptt
پیغام خطا  ERRبر روی صفحه نمایش مشاهده میشود)

منوی  : BATT SAVEجهت کاهش میزان مصرف باطری .در صورتی که فعال باشد
دستگاه چند ثانیه پس از آخرین استفاده به حالت آماده به کار میرود
منوی : BACK LAMPبا فعال بودن این گزینه،صفحه نمایش خاموش نمیگردد
منوی  :FONT COLORجهت تغییر رنگ نوشته های صفحه نمایش(قرمز،مشکی،آبی)
منوی  :KEY TONEبا فعال بودن این منو صدای بیپ هنگام استفاده از کلید ها شنیده
میشود.
منوی  :APOیا  auto power offدر وضعیت فعال دستگاه چند دقیقه پس از آخرین
استفاده خاموش می شود.
منوی  :SCAN MODEنحوه اسکن خودکار فرکانس را تنظیم میکند بهتراست در
وضعیت Toباشد

منوی  :AUTO LOCK KEYدر وضعیت فعال ،صفحه کلید دستگاه به صورت خودکار
قفل می شود که برای بازکردن قفل دستگاه باید کلید  P4را  2ثانیه نگه دارید.
منوی  : PTT IDبا فعال کردن این گزینه،هنگام برقراری ارتباط یک صدای ملودی در دستگاه
گیرنده پخش میشود(این مورد در محیط های پر صدا کارائی دارد)
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و) صفحه نمایش :
هنگامی که دستگاه روشن است آیکن های ذیل را ممکن است بر روی صفحه نمایش مشاهده نمایید :
نشانگر میزان شارژ باطری
ارسال  /دریافت سیگنال

CH--001

شماره کانال فعلی

روشن بودن حالت صدای صفحه کلید ()KEY TONE

ERR

اشغال بودن کانال توسط دستگاه دیگر
حالت قفل صفحه کلید فعال است

VOL

نشانگر میزان بلندی صدای دستگاه

توجه :این دستگاه مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد و خریدار متعهههد مهی
گردد از از این دستگاه مطابق قانون ارتباطات بی سیم و یا سایر قوانین مربوطه کشور جمهوری اسالمی ایران
استفاده نماید.در غیر این صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از این دستگاه پیگرد قانونی داشته و عواقب آن
تماماً به عهده خریدار میباشد.

مشکل

راه حل
-عمر باتری ممکن است تمام شده باشد :باتری را عوض کنید

دستگاه روشن نمی شود

باطری شارژ ندارد :باطری را شارژ نماییدباتری ممکن است به درستی نصب نشده باشد :باتری را درآوریدودوباره آن را نصب کنید.

شارژ باتری مدت کوتاهی پس از شارژ

-عمر باتری تمام شده است .یک باتری جدید جایگزین آن کنید.

کامل تمام می شود

نمیتوانید صحبت کنید یا صدای اعضای
دیگر گروهتان را بشنوید

مطمئن شوید که روی فرکانس مشابه دیگر کاربران هستید و پارامترTXCODE &RX CODEشما همانند بقیه انتخاب شده است.
دیگر کاربران گروه ممکن است بیش از حد از شما دور باشند.اطمینان حاصل کنید که در محدوده دستگاه های دیگر هستید.

صداهای دیگری در پس صدای کاربران
گروه روی کانالها موجود است

پارامتر RXCODE & TX CODEرا تغییر دهید .مطمئن شوید کهپارامتر همه دستگاه ها در گروه تغییر داده شده است.

از خرید شما سپاس گزاریم

