
Skrócona instrukcja obsługi radiotelefonu POLMAR DB-4
Uwagi dla użytkownika
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające 
stosowne
uprawnienia.
Środki bezpieczeństwa
• Ważne, aby użytkownik zdawał sobie sprawę z zagrożeń wynikających
z niewłaściwego używania radiotelefonu.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością 
spowodowane
przez użycie innych akcesoriów niż te zatwierdzone przez producenta.
Ostrzeżenie
Materiały wybuchowe (gazy, opary itp.)
Należy wyłączyć urządzenie podczas tankowania na stacjach benzynowych.
Środki ostrożności
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, obrażeń cielesnych oraz zniszczenia urządzenia 
należy
zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

  Pod żadnym pozorem nie należy modyfikować ani próbować dostrajać tego
urządzenia.

  Nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni 
słonecznych,
lub pozostawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych.

  Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach nadmiernie zakurzonych,
zawilgoconych lub mokrych, oraz na niestabilnych powierzchniach.

  Jeżeli z urządzenia zacznie wydobywać się nietypowy zapach lub dym, 
należy
niezwłocznie wyłączyć urządzenie, a następnie usunąć z niego baterię i 
skontaktować się
ze sprzedawcą.
Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości.
Podczas rozpakowywania należy zachować ostrożność. Należy upewnić się, że 
w pudełku
znajdują się elementy zamieszczone w tabeli poniżej. Jeżeli brakuje 
któregokolwiek
elementu lub został on uszkodzony podczas transportu należy natychmiast 
skierować
skargę do dostawcy.

Radiotelefon DB-4 1szt
Akumulator 1600mAh 1szt

Antena SMA 1szt
Adapter samochodowy 1szt

Adapter 230V 1szt
Klips 1szt

Pasek na rękę 1szt
Instrukcja obsługi 1szt



Uwaga: Uszkodzenie urządzenia wodą lub uszkodzenie spowodowane użyciem
dodatkowych, innych niż oryginalne akcesoriów może doprowadzić do
unieważnienia gwarancji producenta.

Ładowanie baterii- ostrzeżenia:
Pierwsze ładowanie baterii po zakupieniu urządzenia lub dłuższym jego 
przechowywaniu
(powyżej dwóch m-cy) nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości baterii. 
W celu
podniesienia wydajności baterii należy ją dwu- lub trzykrotnie naładować i 
rozładować.
Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, należy naładować lub zmienić 
baterię.
Dostępne baterie
Należy używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez producenta. 
Używanie
niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję albo uszkodzenie 
urządzenia.
Uwaga:
1. Nie należy wkładać baterii do ognia (lub naruszać styków elektrycznych). Pod 
żadnym
pozorem nie usuwać obudowy baterii.
2. Podczas ładowania baterii temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 do 
40°C.
Ładowanie w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odbiega od powyższej 
normy może
spowodować niepełne naładowanie się baterii.
3. Jeżeli czas pracy baterii zmniejsza się pomimo pełnego i prawidłowego 
naładowania
oznacza to, że jej żywotność wygasła. Należy wtedy wymienić baterię na nową.
4. Nie należy ponownie lądować baterii, gdy została ona w pełni naładowana. 
Działanie
takie może skrócić żywotność lub spowodować jej uszkodzenie.
5. Nie należy lądować urządzenia jeśli bateria lub jej elementy zostały 
zamoczone. Aby
uniknąć uszkodzenia urządzenia należy osuszyć zamoczone elementy przy 
użyciu
ściereczki.
Uwaga: Wszystkie baterie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i/ lub 
obrażenia
cielesne takie jak np. oparzenia, jeśli materiał przewodzący prąd elektryczny 
( np. biżuteria,
klucze) zetkną się z widocznymi zaciskami. Materiał przewodzący prąd może 
spowodować
zwarcie i stać się gorący. Należy zachować ostrożność podczas wkładania 
naładowanej
baterii do kieszeni, torebki lub innego pojemnika z metalowymi elementami.
Wkładanie/ wyjmowanie baterii
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię, gdyż nie 
została ona
naładowana w fabryce.



1. Dopasuj do siebie dwa uwypuklenia na baterii z odpowiadającymi im na 
radiotelefonie,
następnie mocno przyciśnij do siebie baterię i radiotelefon. Kliknięcie będzie 
oznaczało, że
montaż został prawidłowo przeprowadzony.
2. Aby wyjąc baterię należy nacisnąć zatrzaski zwalniające i wyciągnąć baterię.
Instalowanie anteny
Aby zainstalować antenę należy ją przykręcić, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, do
gniazda antenowego.
Uwaga: Nie należy używać anteny jako uchwytu, gdyż może to spowodować 
uszkodzenie
anteny i ograniczenie poziomu wydajności radiotelefonu.
Zakładanie uchwytu do paska
Uchwyt do paska instaluje się używając dwóch śrubek, które znajdują się w 
zestawie.
Uwaga:
Nie należy używać kleju podczas mocowania zaczepu do paska, gdyż zawarty w 
kleju ester
kwasu akrylowego może uszkodzić tylny panel urządzenia.
Włączanie/ wyłączanie urządzenia
  Aby włączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło POWER/VOL zgodnie z 

ruchem
wskazówek zegara. Zostanie wyemitowany dźwięk, pojawią się wszystkie ikony 
na
wyświetlaczu oraz komunikat DB-4, następnie obecnie używana częstotliwość i
inne ikony.
  Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić gałkę odwrotnie do ruchu 

wskazówek
zegara.
Urządzenie zapamięta aktualne parametry, które przy następny włączeniu 
zostaną
automatycznie aktywowane.
Regulacja siły dźwięku
  Przekręcając pokrętło POWER/VOL zgodnie z ruchem wskazówek zegara

zwiększamy siłę głosu, zmniejszamy obracając pokrętłem przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
  Jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany należy, należy przycisnąć i 

przytrzymać
przycisk MONI aby odblokować odsłuch, następnie przekręcając pokrętłem 
należy
ustawić odpowiednią siłę dźwięku
Regulacja poziomu redukcji szumów (Squelch)
Celem tej funkcji jest wyciszenie mikrofonu gdy nie jest odbierany żaden 
sygnał.
Ustawiając poprawnie poziom redukcji szumów (squelch), dźwięk będzie 
słyszalny tylko
przy odbieraniu sygnałów. Im wyższy poziom redukcji szumów, tym silniejszy 
musi być
odbierany sygnał.
Właściwy poziom redukcji szumów zależy od poziomu otaczających hałasów RF.



Praca w trybie kanałów i częstotliwości
Aby przełączyć pracę radia pomiędzy trybami wciśnij EXIT
Zapis i kasowanie komórek pamięci
W trybie częstotliwości wpisz z klawiatury potrzebną wartość, lub wybierz ją za 
pomocą strzałek. Naciśnij kolejno przyciski FUN i EXIT, a po prawej stronie od 
wpisanej częstotliwości wyświetli się numer komórki pamięci na której zapisany 
będzie kanał. Jeżeli numer migocze, oznacza to że dana komórka pamięci jest 
zajęta, wybierz inną za pomocą strzałek, aby nie nadpisać częstotliwości. 
Przyciskiem EXIT zatwierdza się wybór. 
Uwaga:
Kiedy funkcja TOT jest włączona nadawanie będzie możliwe tylko przez 
określony czas.
Jeśli będzie on przekroczony zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy i 
urządzenie
automatycznie przerwie nadawanie. Aby wznowić nadawanie należy zwolnic 
przycisk PTT
w celu zawieszenia rozmowy i nacisnąć go ponownie aby wznowić rozmowę.
Wybór mocy użytecznej
Aby zredukować poziom zużycia baterii należy ustawić niższą moc użyteczną 
jeśli
komunikacja przebiega bez zakłóceń. Dostępne są różne poziomy mocy.
Do czego służy MENU?
Wiele funkcji tego urządzenia jest wybieranych lub konfigurowanych za pomocą
zainstalowanego już oprogramowania w Menu. Aby w pełni korzystać z 
różnorodności
zainstalowanych funkcji należy dokładnie zapoznać się z systemem Menu. 
Pomoże to
uniknąć manualnego obsługiwania tego urządzenia. Można dostosować do 
potrzeb
wszelkiego rodzaju regulacje, ustawienia oraz programowanie funkcji bez 
potrzeby
posługiwania się wieloma przyciskami.
Jak poruszać się w MENU
Naciśnij przycisk FUN - wyświetli się komunikat MENU
Następnie strzałkami klawiatury przejdź do właściwej opcji Menu.
Chcąc zmienić ustawienie opcji wciśnij ponownie FUN. Zostanie zaznaczona na
wyświetlaczu wartość, która zmieniamy strzałkami. Aby wyjść z opcji wciśnij 
przycisk EXIT.
Aby zakończyć ustawienia i wyjść z Menu wciśnij jeszcze raz EXIT.
Radio FM, Włączanie radia
Przy włączonym trybie czuwania, naciśnij przycisk FM aby włączyć radio.
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