
SENCOR SMR  130        Przenośny radiotelefon osobisty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wyświetlacz LCD 

 
Numer kanału. W zależności od wyboru 
użytkownika kanał zmienia się od 1 do 8. 

 
Pokazuje się przy spadku energii baterii. 

 
Pokazuje się przy aktywacji funkcji skanowania. 

 
Pokazuje się przy aktywacji funkcji blokady przycisków.  

 
Pokazuje się podczas nadawania sygnału. 

 
Pokazuje się podczas odbioru sygnału. 

 
Pokazuje się przy maksymalnej głośności. 

 
 
 

2. Instalacja 
 

2.1 Zdejmowanie klamry paska 
a. Wysuń zatrzask klamry paska w kierunku 

od korpusu PMR na zewnątrz. 
b. Przy jednoczesnym pociągnięciu w kierunku 

na zewnątrz podnieś klamrę paska w 
sposób pokazany na rysunku nr 1. 

 
 
 
2.2 Zakładanie klamry paska 
 a. Wsuń klamrę paska do szczerbiny w sposób pokazany na rysunku nr 2. 
 b. Odgłos "zatrzaskiwania" oznacza, że klamra paska jest zabezpieczona 

na swoim miejscu. 
 

2.3 Instalacja baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 a. Wysuń pokrywę zasobnika na baterie w kierunku na dół. 
 b. Włóż 3 baterie typu AAA. Włóż baterie zgodnie z biegunowością 

oznaczoną w zasobniku na baterie. Por. rys. 3. 
 c. Załóż z powrotem obudowę baterii na miejsce. Por. rys. 4. 

 
Uwagi: 

· W radiotelefonach PMR należy używać wyłącznie baterii tego 
samego typu i producenta. 

· Radiotelefony PMR posiadają wbudowany układ oszczędzania 
energii (PS) zapewniający większą wytrzymałość baterii.  Jednak 
jeśli nie używasz radiotelefonów, WYŁĄCZ je, aby nie doszło do 
wyczerpania energii z baterii. 

Jeśli radiotelefony nie są używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich 
baterie. 

FX-238 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena 

Przycisk PTT (push to talk) 
–Po wciśnięciu i przytrzymaniu 
rozpocznie się nadawanie. 

Przyciski (UP)/(DOWN) (w 
gór ę)/(w dół) 
-Po wciśnięciu dojdzie do zmiany 
kanału, głośności i wyboru 
ustawień podczas 
programowania. 
Przycisk CALL (wywoływanie) 
-Po wciśnięciu zostanie wysłany 
sygnał dzwonka do innych 
radiotelefonów PMR. 

Głośnik 
 

Wyświetlacz LCD 
-Pokazuje aktualnie 
wybrany kanał oraz 
inne symbole radia. 
 
 
Przycisk MENU 
-Po wciśnięciu 
dojdzie do 
zaprogramowani

Mikrofon 
 Przycisk Power 

(zasilanie) 
-Po wciśnięciu i 
przytrzymaniu dojdzie 
do WŁĄCZENIA lub 
WYŁĄCZENIA 
radiotelefonu PMR. 

Rys. 1 Rys. 2 

Rys. 3 
Rys. 4 



Miernik pojemno ści baterii 
Ikona baterii jest umieszczona w lewym rogu wyświetlacza LCD. Przy 
niskim poziomie naładowania baterii na wyświetlaczu pokaże się ikona 
baterii. Oznacza to, że baterie osiągnęły poziom minimum. W tej fazie 
radiotelefon wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie wyłączy się 
automatycznie. 

Wytrzymało ść baterii 
Radiotelefon PMR posiada wbudowany system oszczędzania baterii dla 
zachowania dłuższego czasu użytkowania baterii. Jednak jeśli nie 
używasz radiotelefonów, korzystniejsze będzie, jeśli je wyłączysz, aby nie 
doszło do wyczerpania energii z baterii. 

 
3. Obsługa 
 

3.1  Włączanie i wył ączanie jednostki 
Włączanie: 
a. Wciśnij i przytrzymaj przycisk (Power). Zabrzmi 

specyficzny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu LCD pokaże 
się aktualnie wybrany kanał. 

Wyłączanie: 
b. Wciśnij i przytrzymaj przycisk (Power). Zabrzmi 

specyficzny sygnał dźwiękowy i wyświetlacz LCD zgaśnie. 
 

3.2 Ustawienia gło śności gło śnika 
Do dyspozycji jest 8 poziomów głośności. Aktualnie wybrany 
poziom głośności jest pokazany na wyświetlaczu LCD. 
Aby zwiększyć głośność głośnika, wciśnij przycisk (UP) (w 
górę). Aby ją osłabić, wciśnij przycisk (DOWN) (w dół). Na 
wyświetlaczu LCD pokaże się ikona głośności z rosnącym lub 
malejącym wskaźnikiem. 

 
3.3 Odbiór rozmowy  

Jeśli radiotelefon jest włączony i nie nadaje, znajduje się 
nieustannie w trybie odbioru. Jeśli na wybranym kanale 
zostanie odebrany sygnał, na wyświetlaczu LCD zacznie 
świecić ikona odbioru sygnału “RX”. 

 
3.4 Transmisja (nadawanie)  

a. Aby transmitować rozmowę, wciśnij i przytrzymaj przycisk 
PTT (Push to Talk). 

b. Radiotelefon należy trzymać w pozycji pionowej z mikrofonem 
oddalonym 5 cm od ust. Trzymaj wciśnięty przycisk PTT i 
zwykłym tonem głosu mów do mikrofonu. 

c. Po zakończeniu transmisji zwolnij przycisk PTT. 

 
Ważne: 

·Aby inne osoby mogły odebrać transmitowaną przez Ciebie 
rozmowę, muszą znajdować się na tym samym kanale. 
Szczegółowe informacje zostały podane w rozdziale 
“Zmiana kanału”. 
·Jeśli przyciski PTT lub CALL są stale wciśnięte, Twój 
radiotelefon PMR nie będzie mógł odbierać żadnej transmisji. 
 

3.5 Sygnał d źwiękowy "Roger Beep" 
Sygnał dźwiękowy "Roger Beep" jest tonem automatycznie 
przesyłanym przy każdym zwolnieniu przycisku PTT. W ten 
sposób osoba, która jest na odbiorze, otrzyma informację, że 
celowo zakończyłeś tryb nadawania i przeszedłeś do trybu 
odbioru. 
 

3.6 Przełączanie kanałów 
Radiotelefon PMR ma do dyspozycji 8 kanałów. Zmiana  

kanału w normalnym trybie:  
a. Wciśnij przycisk         (Menu). Na wyświetlaczu LCD zacznie 

pulsować ikona kanału “1”. 
b. Przy pulsującej ikonie kanału wciśnij przycisk      lub       

wybierz odpowiedni kanał. W zależności od wyboru kanał 
zmienia się od 1 do 8 a na odwrót. 

c. Poprzez wciśnięcie przycisku          (Menu) potwierdź swoje 
ustawienia i powróć do trybu czuwania. 

 
 

Uwaga: 
Szczegółowa lista częstotliwości znajduje się w 
części “Tabela częstotliwości kanałów” w niniejszej 
instrukcji użytkownika. 
 
 

3.7 Ton dzwonka (ton przywoływania)  
Możesz skorzystać z przycisku CALL, aby wysłać ton dzwonka do 
pozostałym użytkowników na tym samym kanale. Funkcję tę 
uruchamia się w następujący sposób; 
a. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk na radiotelefonie PMR w 

normalnym trybie         . Radiotelefon wyśle do drugiego 
radiotelefonu (radiotelefonów), znajdujących się w zasięgu na 
tym samym kanale, ton trwający 2 sekundy. 



3.8 Wyszukiwanie kanałów  
Twój radiotelefon może sprawdzić, czy któryś z 8 kanałów nie 
jest aktywny. Ta funkcja umożliwia wyszukanie kolejnego 
nadawanego sygnału bez konieczności zmiany obecnego kanału. 
Funkcję tę uruchamia się w następujący sposób; 

a. Wciśnij i przytrzymaj przycisk           i        jednocześnie , aby 
doszło do natychmiastowego uruchomienia wyszukiwania 
kanałów. Na wyświetlaczu pokaże się SC i numery 
wyszukiwanych kanałów. 
Natychmiast po wykryciu sygnału jednostka zatrzyma się na tym 
kanale podczas odbioru sygnału i przez następne 3 sekundy. 

b. Po wciśnięciu przycisku PTT wyszukiwanie zostanie zatrzymane 
i będzie można komunikować z danym kanałem. Po wciśnięciu 
przycisku       lub       zostanie ponownie uruchomione 
wyszukiwanie ręczne. 

c. Aby zatrzymać wyszukiwanie, wciśnij przycisk           i powróć do 
trybu czuwania. 
 

3.9 Funkcja monitorowania 
Możesz użyć funkcji monitorowania do kontroli słabszych 
sygnałów na wybranym kanale. 

a. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisi           a .   Na 
wyświetlaczu pojawi się ikona odbioru “RX”. 

b. Aby zakończyć monitoring, wciśnij przycisk. 
 

4.0 Blokada klawiszów  
Z zablokowanymi klawiszami można wciąż nadawać (TX) lub 
dzwonić w ramach aktualnego kanału, ale nie będzie można 
regulować siły głosu. Funkcję tę uruchamia się w następujący 
sposób; 
W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk do 
momentu pojawienia się na wyświetlaczu LCD ikony zamka . 
 
Odblokowanie klawiszów  
Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk do momentu 
zgaśnięcia ikony zamka na wyświetlaczu LCD. 
 

5. Funkcje pomocnicze  
 
5.1 Oszczędność energii  

Twój radiotelefon PMR jest wyposażony w specjalny obwód 
zwiększający wytrzymałość baterii. Jeśli radiotelefon nie jest 
używany przez 4 sekundy, automatycznie przełączy się na tryb 
oszczędnościowy. Funkcja trybu oszczędnościowego nie ma 

wpływu na odbiór transmisji radiotelefonu PMR. Po wykryciu 
sygnału radiotelefon powróci do trybu pełnej mocy. 
 

5.2 Wskaźnik rozładowanej baterii  
Przy spadku napięcia radiotelefon PMR może wskazywać 
rozładowanie baterii. Ikona baterii pokazuje stan doładowania w 
następujących wypadkach. 
Jeśli bateria jest już rozładowana, pokaże się pulsujący symbol 
pustej baterii. 
Ikona będzie pulsować do momentu całkowitego rozładowania 
baterii.  
 

Uwaga:  Jeśli baterie są niemal rozładowane, wymień je na nowe, aby 
odnowić wysoką jakość komunikacji. 

 
 

5.3 Złącze słuchawkowe/mikrofon/ładowanie  
Radiotelefon SMR 130 jest wyposażony w dodatkowe złącze na 
mikrofon, słuchawki i ładowanie, które jest umieszczone 
naprzeciwko przycisku PTT. 
Uwaga: Wymagany mikrofon/słuchawki z 2,5mm 3bolcowym 
złączem nie wchodzi w skład wyposażenia SMR 130. 
 

5.4 Używanie zestawu handsfree (słuchawek)  
Z prawej strony radiotelefonu SMR 130 
można podłączyć zestaw handsfree. Za 
pomocą zestawu handsfree można 
połączyć się i rozmawiać z pozostałymi 
radiotelefonami poprzez wciśnięcie 
przycisku PTT.  

 
5.4 Dane techniczne  
 

Liczba kanałów 8 kanałów 
Moc wyjściowa (nadawanie) 0,5 W 
Zasięg Do 5 km. 

 
 

Kanał Częstotliwość (MHz) Kanał Częstotliwość (MHz) 
1 446,00625 5 446,05625 
2 446,01875 6 446,06875 
3 446,03125 7 446,08125 
4 446,04375 8 446,09375 

 


