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RADIOTAAJUUSENERGIALLE 
ALTISTUMINEN JA 
TUOTETURVALLISUUS 
KANNETTAVIEN RADIOPUHELINTEN 
KÄYTÖSSÄ -OPAS

HUOMIO!
Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue Radiotaajuusenergialle 
altistuminen ja tuoteturvallisuus -opas, joka toimitetaan 
radiopuhelimen mukana. Opas sisältää ohjeita turvallisesta 
käytöstä sekä radiotaajuusenergialle altistumisen 
tiedostamisesta ja valvonnasta, jotta soveltuvia standardeja 
ja säädöksiä noudatetaan.

Pakkauksen sisältö

Merkintätarrat:
Tarroilla voi merkitä radiopuhelimia ja erottaa niitä toisistaan. 
Merkkaa tyhjät tarrat tussilla.

Taajuustaulukko 

Huomautus: *Oletuksena käytettävissä ovat vain kanavat 1–8. Käyttäjän 
on aktivoitava kanavat 9–16 ennen kuin niitä voidaan 
käyttää. Kanavia 9–16 tulisi käyttää vain maissa, joissa 
viranomaiset sallivat näiden taajuuksien käyttämisen. 
Kanavia 9–16 ei saa käyttää Venäjällä.

Pakkauksen sisältö T62

radiopuhelin 2

vyökiinnike 2

akku 2

verkkosovitin 1

tarra-arkki (16 tarraa) 1

käyttöopas 1

Kanava Taajuus 
(MHz)

Kanava Taajuus 
(MHz)

Kanava Taajuus 
(MHz)

1 446,00625 7 446,08125 13 446,15625
2 446,01875 8 446,09375 14 446,16875
3 446,03125 9 446,10625 15 446,18125
4 446,04375 10 446,11875 16 446,19375
5 446,05625 11 446,13125
6 446,06875 12 446,14375
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Ominaisuudet ja tekniset tiedot
• 8 PMR-kanavaa. Enintään 16 kanavaa käytössä maissa, 

joissa viranomaiset sallivat näiden taajuuksien 
käyttämisen.

• 121 alakoodia (38 CTCSS-koodia ja 83 DCS-koodia)
• Enintään 8 km:n kantama*
• iVOX/VOX
• Helppo pariliitos
• 20 eri soittoääntä
• Taustavalaistu LCD-näyttö
• Lopetusmerkki
• Micro USB -liitin akun lataamista varten
• Akkuvirran osoitin
• Kanavan tarkkailu
• Kanavahaku
• Kahden kanavan tarkkailu
• Näppäinlukitus
• Automaattinen kohinasalpa
• Automaattitoisto (vieritys)
• Alhaisen akkuvirran hälytys
• Näppäinäänet (käytössä/ei käytössä)
• Virtalähde: NiMH-akku / 3 AA-alkaliparistoa
• Akun käyttöaika: 16 tuntia (normaaleissa 

käyttöolosuhteissa)
Huomautus: *Kantama saattaa vaihdella ympäristön ja/tai topografisten 

olojen mukaan.
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Radiopuhelimen painikkeet ja näyttö  

Virta-

Huomautus: *Oletuksena käytettävissä ovat vain kanavat 1–8. 
Käyttäjän on aktivoitava kanavat 9–16 ennen kuin 
niitä voidaan käyttää.
Kanavia 9–16 tulisi käyttää vain maissa, joissa 
viranomaiset sallivat näiden taajuuksien 
käyttämisen. Kanavia 9–16 ei saa käyttää 
Venäjällä.

1. Kanava [1–8/* 1–16]
2. Kutsuääni [ei käytössä, 

1-20]
3. Lopetusääni [käytössä/ei 

käytössä]
4. Kahden kanavan 

tarkkailu
5. Näppäinäänet [käytössä/

ei käytössä]
6. Helppo pariliitos
7. Kaiuttimen 

äänenvoimakkuus [0–7]
8. Akun tilan osoitin 

[3 akkutasoa]

9. Tila [lähetys]
10. Tila [vastaanotto]
11. Haun osoitin
12. Näppäinlukitus
13. iVOX [ei käytössä, 

L1, L2, L3]; 
VOX [L1, L2, L3]

14. Alakoodi [0–121]

2
3

4

5

1

6

7

8

9

11

13

10

12

14

Valikko

Lukitus

Näyttö

Kaiutin

Antenni

Micro-USB 
Latausportti

Pariliitospainike

Mikrofoni

Kutsuääni
Vieritys

Haku-/seurantapainike

PTT-painike

Lisävarusteliitäntä

Merkintätarran paikka



140

s
u
o
m
i

Akkujen asentaminen
Radiopuhelimissa voi käyttää joko yhtä ladattavaa NiMH-
akkua tai kolmea AA-alkaliparistoa. Radiopuhelin antaa 
merkkiäänen, kun varaus on alhainen. 
1. Varmista, että radiopuhelimen virta on katkaistu.

2. Avaa akkukotelon luukku painamalla luukun alaosassa 
olevaa lippaa.

3. Aseta NiMH-akku paikalleen niin, että - ja -merkinnät 
osoittavat sinua kohti. Tarkista napaisuus.
Aseta AA-alkaliparistot paikoilleen. Tarkista napaisuus.

4. Aseta akkukotelon luukku takaisin paikalleen.

Radiopuhelimen akkumittari
Akkukuvakkeen palkkien määrä (0-3) kertoo akun varauksen 
tason. Kun akun varaustason kuvakkeessa näkyy yksi 
palkki, radiopuhelin antaa ajoittain äänimerkin tai kun PTT-
painike vapautetaan (ilmoitus alhaisesta varaustasosta).
Akun kapasiteetin ylläpito
1. Lataa NiMH-akut vähintään kolmen kuukauden välein, 

kun ne eivät ole käytössä.

2. Poista akku radiopuhelimesta käytön jälkeen ennen 
varastointia.

3. Säilytä NiMH-akkuja kuivassa paikassa, jonka lämpötila 
on -20–35 °C. Vältä kosteita tiloja ja syövyttäviä aineita.

Micro-USB-laturin käyttö
Micro-USB-laturin avulla voit ladata NiMH-akut kätevästi.

1. Sulje radiopuhelin ennen akun lataamista.

2. Kytke micro-USB-kaapeli radiopuhelimen micro-USB-
latausporttiin. Kytke micro-USB-kaapelin toinen pää 
virtapistokkeeseen.

3. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 8 tuntia.

4. Akun varaustason palkki liikkuu latauksen aikana.

Huomautus: Radiopuhelimen virta on suositeltavaa katkaista latauksen 
ajaksi. Jos virta on kuitenkin kytketty latauksen aikana, 
viestiä ei ehkä voida välittää, jos akku on täysin tyhjä. 
Anna akun latautua vähintään yhden palkin verran ennen 
viestin välittämistä.
Kun käyttökohteiden lämpötilaerot ovat suuria, älä lataa 
NiMH-akkua ennen kuin sen lämpötila on tasaantunut (tämä 
kestää yleensä noin 20 minuuttia).
Voit pidentää akun käyttöikää poistamalla radiopuhelimen 
latauksesta 16 tunnin kuluessa. Älä vie radiopuhelinta 
säilöön, jos se on kytketty laturiin.

Radiopuhelimen virran kytkeminen ja 
katkaiseminen
Kytke radiopuhelimeen virta tai sammuta se painamalla 
virtapainiketta.
1. Kun virta on kytketty, radiopuhelin antaa merkkiäänen ja 

näytössä näkyy lyhyesti kaikki toimintokuvakkeet.

2. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy nykyinen kanava, koodi 
ja kaikki käytössä olevat toiminnot.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Tarkista nykyinen äänenvoimakkuus painamalla 
valmiustilassa painiketta  tai . Säädä äänenvoimakkuutta 
painamalla painiketta  tai  uudelleen.

1. Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla 
painiketta .

2. Vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla 
painiketta .

Älä pidä radiopuhelinta lähellä korvaa. Jos äänenvoimakkuus 
on liian suuri, kuulo voi vahingoittua. Mykistä kaiutin 
säätämällä asetukseksi 0.
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Puhuminen ja kuunteleminen
Kaikki ryhmän radiopuhelimien on asetettava samalle 
kanavalle ja alakoodin on oltava sama, jotta viestintä on 
mahdollista.
1. Pidä radiopuhelinta 2–3 cm:n etäisyydellä suustasi.

2. Pidä PPT -painiketta painettuna, kun puhut. 
Lähetyskuvake  ilmestyy näyttöön.

3. Vapauta PPT -painike. Laite vastaanottaa nyt tulevia 
soittoja. Vastaanoton aikana näytössä näkyy 
vastaanottokuvake . 

Jotta puhe kuuluisi mahdollisimman selkeästi, pidä 
radiopuhelin 2–3 cm:n päässä suustasi ja vältä peittämästä 
mikrofonia puhuessasi.

Kuuluvuusalue
Radiopuhelin maksimoi suorituskyvyn ja laajentaa 
lähetysaluetta. Varmista, että radiopuhelimet ovat vähintään 
1,5 metrin etäisyydellä toisistaan.

Tarkkailupainike
Siirry tarkkailutilaan painamalla -painiketta 3 sekunnin 
ajan, kun haluat kuunnella nykyisen kanavan heikkoja 
signaaleja. Voit kuunnella radiopuhelimen äänenvoimakkuutta, 
kun et vastaanota ääntä. Näin voit tarvittaessa säätää 
äänenvoimakkuutta. 

Push-to-Talk, aikakatkaisuajastin
Tahattoman käytön estämiseksi ja akun säästämiseksi 
radiopuhelin antaa jatkuvan äänimerkin ja lopettaa puheen 
välittämisen, jos PPT-painiketta painetaan 60 sekunnin ajan.

Valikkovaihtoehdot
Huomautus: *Oletuksena käytettävissä ovat vain kanavat 1–8. Käyttäjän 

on aktivoitava kanavat 9–16 ennen kuin niitä voidaan käyttää.
Kanavia 9–16 tulisi käyttää vain maissa, joissa viranomaiset 
sallivat näiden taajuuksien käyttämisen. Kanavia 9–16 ei 
saa käyttää Venäjällä.

 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Valikkopainike 

Kaksisuuntainen tila 

Kanava (1-8 / *1-16)

Alakoodi (0-121) 

Kutsuääni (ei käytössä, 1-20)

Näppäinäänet (käytössä/ei käytössä) 

Lopetusääni (käytössä/ei käytössä)  

Kahden kanavan tarkkailu (1-8 / *1-16)

Kahden kanavan tarkkailun alakoodi (0-121)

Sisäinen ääniohjattu lähetys/
Ääniohjattu lähetys

(iVOX,VOX) (ei käytössä, L1,L2,L3) 
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Kanavan valitseminen
Kanava on taajuus, jolla radiopuhelin välittää puhetta. 

1. Paina -valikkopainiketta, kunnes kanavan numero 
alkaa vilkkua.

2. Vaihda kanava painamalla painiketta  tai . Kun 
painikkeita painetaan pitkään, voit selata kanavia ja 
koodeja nopeasti. 

3. Poistu valikosta painamalla PTT-painiketta tai jatka 
määritystä painamalla valikkopainiketta . 

Huomautus: Radiopuhelimessa on oletuksena kahdeksan kanavaa. 
Jos 16 kanavan käyttö on sallittua maassasi, voit aktivoida 
kanavat 9–16 seuraavasti:
1. Paina -valikkopainiketta, kunnes kanavan numero 
    alkaa vilkkua.

2. Paina - ja -painiketta samaan aikaan 3 sekunnin ajan, 
    kunnes kuulet merkkiäänen ja näytössä näkyy "16 CH".

Huomautus: *Oletuksena käytettävissä ovat vain kanavat 1–8. Käyttäjän 
on aktivoitava kanavat 9–16 ennen kuin niitä voidaan 
käyttää. Kanavia 9–16 tulisi käyttää vain maissa, joissa 
viranomaiset sallivat näiden taajuuksien käyttämisen. 
Kanavia 9–16 ei saa käyttää Venäjällä.

Alakoodin valitseminen
Alakoodit auttavat vähentämään häiriöitä estämällä puheen 
välittämisen tuntemattomista lähteistä. Radiopuhelimessa 
on 121 alakoodia. 
Kanavan koodin asettaminen:
1. Paina valikkopainiketta , kunnes koodi alkaa vilkkua.

2. Valitse koodi painamalla painiketta  tai . Voit nopeuttaa 
koodien selaamista painamalla painiketta pitkään.

3. Poistu valikosta painamalla PPT-painiketta tai jatka 
määritystä painamalla valikkopainiketta .

Kutsuäänien asettaminen ja lähettäminen
Radiopuhelin voi lähettää erilaisia kutsuääniä muihin 
samaan ryhmään kuuluviin radiopuhelimiin. Äänimerkki 
ilmaisee, että olet aloittamassa puhumisen. Valittavissa on 
20 kutsuääntä.
Kutsuäänen asettaminen:

1. Paina valikkopainiketta , kunnes kutsuäänen kuvake  
ilmestyy näyttöön. Sillä hetkellä valittuna oleva kutsuääni 
vilkkuu.

2. Voit vaihtaa tai kuunnella kutsuäänen painamalla 
painiketta  tai .

3. Poistu valikosta painamalla PPT-painiketta tai jatka 
määritystä painamalla valikkopainiketta .

Jotta kutsuääni voidaan lähettää muihin radiopuhelimiin, 
aseta radiopuhelimet samalle kanavalle ja määritä niihin 
sama alakoodi. Paina sitten kutsuäänen painiketta .

Helppo pariliitos
Parin muodostustoiminnon avulla käyttäjiä voidaan nopeasti 
ja kätevästi liittää ryhmään, jossa kaikissa radiopuhelimissa 
on samat kanava- ja alakoodiasetukset. Mikä tahansa 
ryhmän radiopuhelimista voidaan määrittää ryhmän johtajan 
laitteeksi, jonka kanava- ja alakoodiasetukset kopioidaan 
kaikkiin ryhmän radiopuhelimiin. 
1. Valitse jokin radiopuhelimista ryhmän johtajan laitteeksi. 

Määritä tähän laitteeseen kanava- ja alakoodiasetukset. 
(Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdissa Kanavan 
valitseminen ja Alakoodin valitseminen).

2. Kopioi kanava- ja alakoodiasetukset ryhmän muihin 
laitteisiin painamalla niiden -painiketta, kunnes kuulet 
äänimerkin. Vapauta painike äänimerkin jälkeen ja odota 
asetuksien lähettämistä ryhmän johtajan laitteesta.
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Huomautus: 
•   -kuvake vilkkuu näytöstä. Radiopuhelin on parin 

muodostustilassa ja on valmis vastaanottamaan kanava- ja 
alakoodiasetukset ryhmän johtajan laitteesta. Ryhmän muut 
radiopuhelimet ovat tässä tilassa 3 minuutin ajan. 

•   Jos ryhmässä on useita radiopuhelimia, tämä vaihe kannattaa 
tehdä kaikissa niissä samaan aikaan, jotta asetukset voidaan 
ohjelmoida yhdellä kerralla.

3. Paina ryhmän johtajan laitteen -painiketta, kunnes 
kuulet kaksi äänimerkkiä.

Huomautus: 
•   Äänimerkkien jälkeen tämän radiopuhelimen kanava- ja 

alakoodiasetukset kopioidaan kaikkiin muihin ryhmän laitteisiin. 

•   Tiedonsiirto ryhmän johtajan laitteesta on tehtävä, kun kaikki muut 
ryhmän laitteet ovat parin muodostustilassa.

•   Ryhmän johtajan laitteen painiketta EI SAA vapauttaa 
ensimmäisen äänimerkin jälkeen, koska tällöin tästäkin 
radiopuhelimesta tulee yksi ryhmän "jäsenistä". Tällaisessa 
tapauksessa voit keskeyttää toiminnon PTT-painikkeella ja 
aloittaa uudelleen vaiheesta 3.

•   Jos ryhmän johtajan laite käyttää kanavia 9–16, varmista että 
muissakin laitteissa kanavat 9–16 on aktivoitu.

•   Jos pariksi liitettävässä radiopuhelimessa on vain 8 kanavaa ja 
ryhmän johtajan laitteessa yli 9 kanavaa, parin muodostus 
epäonnistuu, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä ja näyttöön tulee 
teksti "Err" (Virhe). 

Sisäinen ääniohjattu lähetys/Ääniohjattu 
lähetys ( / )
Lähetys alkaa, kun radiopuhelimen tai lisälaitteen 
mikrofoniin puhutaan PTT-painikkeen painamisen sijaan.

1. Paina -valikkopainiketta, kunnes näkyviin tulee -
kuvake. Näkyviin tulee -kuvake, kun äänilisälaite on 
kytketty. Nykyinen asetus (ei käytössä, L1–L3) vilkkuu.

2. Valitse herkkyystaso painikkeella  tai .

3. Poistu valikosta painamalla PPT-painiketta tai jatka 
määritystä painamalla valikkopainiketta .

Huomautus: Yhteydessä on lyhyt viive, kun käytössä on iVOX tai VOX.

Kahden kanavan tarkkailu
Tässä tilassa voit tarkkailla nykyistä kanavaa ja toista 
kanavaa vuorotellen.
Toisen kanavan valitseminen ja kahden kanavan 
tarkkailu:
1. Paina -valikkopainiketta, kunnes kahden kanavan 

tarkkailun kuvake  ilmestyy näyttöön. Kahden 
kanavan tarkkailun kuvake vilkkuu.

2. Valitse kanava painamalla painiketta  tai  ja paina sen 
jälkeen valikkopainiketta .

3. Valitse alakoodi painamalla painiketta  tai .

4. Aktivoi kahden kanavan tarkkailu painamalla PTT-
painiketta tai odottamalla aikakatkaisua. Näytössä 
vuorottelevat oman kanavan ja kahden kanavan 
tarkkailun näkymät.

5. Voit lopettaa kahden kanavan tarkkailun painamalla -
valikkopainiketta.

Huomautus: Jos valitset saman kanavan ja alakoodin kuin nykyisellä 
kanavalla, kahden kanavan tarkkailu ei toimi.

L3 = Korkea herkkyys hiljaisiin ympäristöihin

L2 = Keskitason herkkyys yleisimpiin käyttöympäristöihin

L1 = Matala herkkyys meluisiin ympäristöihin
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Näppäinäänet
Voit ottaa käyttöön näppäinäänet tai poistaa ne käytöstä. 
Näppäinääni kuuluu aina, kun painiketta painetaan.

1. Paina valikkopainiketta , kunnes näppäinäänen 

kuvake  ilmestyy näyttöön. Nykyinen asetus 
(käytössä/ei käytössä) vilkkuu.

2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla 
painiketta  tai .

3. Vahvista valinta PTT-painikkeella tai jatka asetusta 
painamalla valikkopainiketta .

Lopetusmerkki
Voit määrittää radiopuhelimeen yksilöllisen äänimerkin, joka 
kuuluu, kun lähetys lopetetaan. Se vastaa ääneen sanottua 
"kuitti"- tai "loppu"-sanaa, josta muut tietävät, että lopetit 
keskustelun.

1. Paina valikkopainiketta , kunnes kuittausäänen 
kuvake  ilmestyy näyttöön. Nykyinen asetus vilkkuu 
(käytössä/ei käytössä).

2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla 
painiketta  tai .

3. Vahvista valinta PTT-painikkeella tai jatka asetusta 
painamalla valikkopainiketta .

Näppäinlukitus
Vältä radiopuhelimen asetuksien muuttaminen 
vahingossa seuraavalla tavalla:

1. Paina -lukituspainiketta, kunnes näkyviin tulee 
näppäinlukituksen kuvake .

2. Voit edelleen sulkea ja käynnistää radiopuhelimen sekä 
säätää äänenvoimakkuutta, lähettää kutsuäänen tai 
hätätilailmoituksen sekä lähettää ääntä ja selata kanavia. 
Kaikki muut toiminnot on lukittu.

3. Poista radiopuhelimen näppäinlukitus painamalla -
lukituspainiketta, kunnes näppäinlukituksen kuvake  ei 
enää ole näkyvissä.

Kanavahaku
Kanavahakutoiminnolla voit
• etsiä 8 eri lähetyskanavaa (tuntemattomat osapuolet)
• etsiä oman ryhmäsi jäsenen, joka on vahingossa 

vaihtanut kanavaa ja
• etsiä nopeasti vapaita kanavia omaan käyttöösi.

Voit tehostaa kanavahakua prioriteettitoiminnolla ja 
kahdella eri hakutavalla (perushaku ja laajennettu haku).
• Perushaku käyttää käyttäjän määrittämän kanavan ja 

koodin yhdistelmää (tai oletuskoodia 1).
• Laajennettu haku etsii kaikkia kanavia millä tahansa 

koodilla sekä käyttää havaittua koodia tilapäisesti 
löydetyn kanavan tunnuksena. 

• Radiopuhelin priorisoi "kotikanavan" eli kanavan ja 
alakoodin, joka on valittuna, kun haku käynnistetään. 
Tätä kanavaa (ja koodiasetuksia) haetaan useammin 
kuin muita 7 kanavaa, joten radiopuhelin reagoi 
ensisijaisesti "kotikanavalla" tapahtuvaan toimintaan.

Perushaun käynnistäminen:
1. Paina haku- ja seurantapainiketta . Näkyviin tulee -

hakukuvake ja radiopuhelin aloittaa kanavien ja koodien 
selaamisen.

2. Kun radiopuhelin havaitsee kanavan ja alakoodin 
yhdistelmää vastaavia toimintoja, se keskeyttää kanavien 
selaamisen ja kuulet lähetettävän puheen. 
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3. Voit vastata puhetta lähettävälle henkilölle painamalla 
PTT-painiketta 5 sekunnin kuluessa lähetyksen 
päättymisestä.

4. Radiopuhelin jatkaa automaattisesti kanavien selaamista, 
kun edellisestä toiminnosta on kulunut 5 sekuntia.

5. Keskeytä haku painamalla haku- ja seurantapainiketta .
Laajennetun haun käynnistäminen:
1. Aseta kotikanavan alakoodiksi nolla tai Ei käytössä.

2. Paina haku- ja seurantapainiketta . Näkyviin tulee -
hakukuvake ja radiopuhelin aloittaa kanavien 
selaamisen. Alakoodit eivät suodata mitään ääniä.

3. Kun radiopuhelin havaitsee mitä tahansa koodia 
vastaavia toimintoja (tai jos koodia ei ole määritetty), 
se keskeyttää kanavien selaamisen ja kuulet 
lähetettävän puheen. Radiopuhelin tunnistaa ja näyttää 
toisen osapuolen käyttämän alakoodin.

4. Voit vastata puhetta lähettävälle henkilölle painamalla 
PTT-painiketta 5 sekunnin kuluessa lähetyksen 
päättymisestä.

5. Radiopuhelin jatkaa automaattisesti kanavien selaamista, 
kun edellisestä toiminnosta on kulunut 5 sekuntia.

6. Keskeytä haku painamalla haku- ja seurantapainiketta . 

Huomautus: 
1. Lähetys tapahtuu "kotikanavalla", jos painat PTT-painiketta, 

jos kanavahaku on vielä käynnissä. Voit keskeyttää kanavahaun 
milloin tahansa painamalla haku- ja seurantapainiketta .

2. Voit jatkaa hakua painamalla - tai -painiketta, jos radiopuhelin 
keskeyttää haun kanavaan, jota et halua käyttää.

3. Voit poistaa kanavan tilapäisesti kanavaluettelosta painamalla - 
tai -painiketta 3 sekuntia, jos radiopuhelin keskeyttää haun 
toistuvasti kanavaan, jota et halua käyttää. Voit poistaa useita 
kanavia tällä tavalla.

4. Voit sulkea ja avata radiopuhelimen tai lopettaa hakutoiminnon ja 
käynnistää sen uudelleen painamalla haku- ja seurantapainiketta , 
kun haluat palauttaa ja poistaa kanavia hakuluettelosta.

5. Et voi poistaa "kotikanavaa" luettelosta.
6. Laajennetussa haussa havaittua koodia käytetään vain yhdessä 

lähetyksessä. Kirjoita koodi muistiin, sulje haku ja määritä koodi 
pysyvästi tiettyyn kanavaan.

Takuutiedot
Valtuutettu Motorola Solutions -jälleenmyyjä tai 
vähittäiskauppias, jolta hankit Motorola Solutions 
-radiopuhelimen ja/tai alkuperäiset lisävarusteet, ottaa 
vastaan takuuvaateen ja/tai tarjoaa takuunalaisen palvelun.

Palauta radiopuhelin jälleenmyyjälle tai vähittäismyyjälle 
takuunalaisen palvelun saamiseksi. Älä palauta 
radiopuhelinta Motorola Solutionsille.
Takuunalaisen palvelun saaminen edellyttää, että esität 
tuotteen ostotositteen tai vastaavan hankintapäivämäärällä 
varustetun todisteen tuotteen hankinnasta. Sarjanumeron on 
myöskin oltava selkeästi näkyvissä radiopuhelimessa. 
Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen ominaisuuksia tai 
sarjanumeroa on muutettu, poistettu tai tehty epäselväksi.
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Vahingot, joita takuu ei kata
• Vahingot tai viat, jotka aiheutuvat normaalista ja 

tavallisesta käyttötavasta poikkeavasta käyttötavasta tai 
näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

• Väärinkäytöstä, onnettomuudesta tai 
välinpitämättömyydestä aiheutuvat viat tai vahingot.

• Virheellisestä testauksesta, toiminnasta, huollosta, 
säädöstä, tai mistä tahansa muutoksesta aiheutuvat viat 
ja vahingot.

• Antennin vahingoittuminen, ellei se johdu suoraan 
materiaali- tai valmistusvioista.

• Puretut tai korjatut tuotteet silloin, kun se heikentää 
laitteen suorituskykyä tai estää asianmukaiset 
tarkastukset ja testaukset takuuvaateen vahvistamiseksi.

• Käyttövälistä aiheutuvat viat ja vahingot.

• Kosteudesta, nesteestä tai nesteroiskeista aiheutuvat viat 
tai vahingot.

• Kaikki muovipinnat ja muut ulkoisesti esillä olevat osat, 
jotka naarmuuntuvat tai vahingoittuvat normaalin käytön 
aikana.

• Väliaikaisesti vuokratut tuotteet.

• Säännöllinen huolto ja korjaus tai varaosien vaihto 
normaalin käytön tai kulutuksen aikana.

Tekijänoikeudet
Tässä oppaassa kuvatut Motorola Solutionsin tuotteet 
saattavat sisältää Motorola Solutionsin tekijänoikeuksin 
suojattuja ohjelmia, puolijohdemuisteja tai muita 
tallennusvälineitä. Yhdysvaltain ja muiden maiden lait 
antavat Motorola Solutionsille tiettyjä yksinoikeuksia 
tekijänoikeuksin suojattuihin tietokoneohjelmiin, mm. 
yksinoikeuden kopioida tai jäljentää Motorola Solutionsin 
tekijänoikeuksin suojattuja ohjelmia missä tahansa 
muodossa.
Vastaavasti mitään Motorola Solutionsin tekijänoikeuksin 
suojattua Motorolan tuotteisiin sisältyvää ja tässä 
käyttöohjeessa kuvattua tietokoneohjelmaa ei saa kopioida 
tai jäljentää millään tavalla ilman Motorola Solutionsin 
nimenomaista kirjallista suostumusta. Motorola Solutionsin 
tuotteiden ostaminen ei myöskään myönnä suoraan tai 
epäsuorasti mitään lisenssiä Motorola Solutionsin 
tekijänoikeuksiin, patentteihin tai patenttihakemuksiin, 
lukuun ottamatta tavanomaista lain mukaan ostajalle 
kuuluvaa maksutonta lupaa käyttää tuotteita.
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