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WIDOK RADIOTELEFONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ON-OFF/VOLUME – Włączanie/ wyłączanie radiotelefonu oraz 
regulacja głośności. Wyłączanie następuje po ustawieniu gałki w 
pozycji skrajnej w lewo.  

 
2. SQUELCH – ustawienie poziomu squelch – wygaszania zakłóceń.  

 
3. Gniazdo antenowe – należy przyłączyć do tego gniazda załączoną 

w zestawie antenę.  
 

4. Gniazdo zewnętrznego głośnika (SPK). W przypadku korzystania z 
zewnętrznego głośnika (16 Ω) lub zestawu słuchawkowego, należy 
używać tego gniazda. Po włączeniu głośnika zewnętrznego, 
wewnętrzny nie funkcjonuje.  
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5. Gniazdo mikrofonowe (MIC). W przypadku korzystania z 
zewnętrznego mikrofonu, należy używać tego gniazda. Po 
włączeniu mikrofonu zewnętrznego, wewnętrzny nie funkcjonuje.  

 
6. Przełącznik AM/FM - do pracy w modulacji FM należy przełącznik 

ustawić w pozycji FM; do pracy w modulacji AM należy przełącznik 
ustawić w pozycji AM. 

 
7. Przełącznik mocy nadawania – HIGH/LOW. Radiotelefon jest 

wyposażony w możliwość przełączania mocy nadawania: HIGH – 
4W oraz LOW – 1W. Praca z niższą mocą powoduje znaczny 
spadek zużycia prądu i wydłużenie czasu pracy akumulatorków.  

 
8. Przełącznik skanowania SCAN – funkcja automatycznego 

skanowania. Po odebraniu sygnału skanowanie zostaje 
zatrzymane. . „Kierunek” skanowania można określić przyciskami 
[UP/DOWN]. 

 
9. Dual Watch DW – W czasie pracy funkcji DW włącza się lampka 

DW.  
 

10. Blokada przycisków LOCK – Aby uniknąć przypadkowych i     
        niepożądanych zmian dzięki tej funkcji można zablokować  
        następujące przyciski PTT, LGT, POWER HIGH?LOW.  
 

11. Wyświetlacz LCD 
 

12. Kanał bezpieczeństwo „9” – ustawienie tego przełącznika w pozycji 
„9” powoduje automatyczne przejście radiotelefonu na ratunkowy 
kanał 9, który jest używany w przypadku zaistnienia zagrożenia życia, 
niebezpieczeństwa itd. Można ten kanał ustawić również przyciskami 
[UP/DOWN]. 

 
13. SPEAKER  - głośnik (16 Ω). 

 
14. MICROPHONE – wbudowany mikrofon.  

 
15. Gniazdo zasilania 12 V .  Uwaga – maksymalne dop. napięcie -   

        15V 
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16. Przełącznik LGT – włączanie/wyłączanie podświetlania        
wyświetlacza 

 
17. Przełączniki [UP/DOWN] – zmiany kanałów                     

             „w górę”/ „w dół”.  
 

18.  PTT – przycisk nadawania. W celu nadawania należy     
     przycisnąć ten przycisk i mówić w stronę mikrofonu   
     normalnym głosem.  

 
19.  Zamek pojemnika na baterie. W celu wyjęcia pojemnika  

     należy przesunąć język zamka w górę.  
 
 
 
WYMIANA BATERII (AKUMULATORÓW ODNAWIALNYCH) 
 
 

1. Wyłącz radiotelefon. Przesuń zamek w górę  
i wysuń pojemnik.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Naciśnij kciukami na znak strzałki  
    wewnątrz pakietu i otwórz go  

        na zewnątrz. 
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3. Włóż baterie do pojemnika  
    i zamknij pojemnik, złączając najpierw  
    dolne krawędzie.  UWAGA: Polaryzacja     
   włożonych baterii musi być zgodna  
   z rysunkiem na dnie pojemnika. 

 
ŁADOWANIE ODNAWIALNYCH AKUMULATORKÓW 
 

1. Gniazdo zasilania 9 –15 V.  Po przyłączeniu źródła prądu stałego do 
gniazda, radiotelefon jest zasilany bezpośrednio z niego, a 
wewnętrzne akumulatorki ładowane. UWAGA: Nie wolno ładować 
zwykłych baterii alkalicznych. Do tego celu nadają się wyłącznie 
odnawialne akumulatorki Ni-Cd. Napięcie zasilania musi być niższe 
niż 15V i 50mA. Wyższe napięcie spowoduje zniszczenie 
radiotelefonu 

 
2. Ładowanie akumulatorków Ni-Cd.  Ładowanie jest możliwe 

wyłącznie przy pomocy ładowarki ściennej 230V lub specjalnej 
ładowarki samochodowej. W czasie ładowania samochodowe radio 
musi być wyłączony. Naładowanie zwykłych akumulatorów 600mA 
ładowarką ścienną powinno zająć około 14 godzin. Nie jest 
możliwe naładowanie akumulatorków przez bezpośrednie 
podłączenie ich do 12V zasilania samochodu. Należy wyłączyć 
radiotelefon w czasie ładowania.   

 
 
3. Ładowanie poprzez styki pojemnika. Styki na spodzie 

pojemnika są bezpośrednio przyłączone do akumulatorków. Do 
ładowania musi być używana specjalna ładowarka.  

 
 
 
PRACA Z RADIOTELEFONEM____________________________ 
 
 
Odbiór 

1. Przyłącz antenę i trzymaj radiotelefon w pozycji pionowej. 
2. Włącz zasilanie. 
3. Sprawdź stan baterii. 
4. Ustaw squelch w pozycji skrajnej w lewo. 
5. Przełącznikiem kanałów ustaw żądany kanał 
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6. Ustaw żądany poziom squelch’a, aby odciąć zakłócenia. Uwaga: 
nie należy ustawiać go zbyt wysoko, ponieważ nie będą 
odbierane wtedy słabsze sygnały. W celu odbierania słabych 
sygnałów, najkorzystniej jest pozostawić gałkę squelch w 
pozycji skrajnej w lewo.  

7. Ustaw poziom głośności na wygodnym do odsłuchu poziomie. 
 
NADAWANIE 
 

1. Aby zacząć nadawanie, przyciśnij [PTT] i mów do mikrofonu 
normalnym głosem. 

2. Zwolnij przycisk [PTT] – radiotelefon przejdzie automatycznie na 
odbiór. 

3. Aby przedłużyć czas pracy baterii korzystaj z przełącznika mocy 
HIGH/LOW  

 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Nadajnik  
Moc TX          4 W (przy 13.2V zasilania)  
Emisja          F3E (FM),  6A3 (AM) 
Pobór prądu (max.)       poniżej 1.2A  
Ilość kanałów                          40 
 
 
ODBIORNIK 
 
Typ obwodu podwójna przemiana na 

heterodynie. 
Częstotliwość Pasmo CB 27 MHz 
Czułość 1.0 μV (20dB) 
Częstotliwości pośrednie   1-sza  10.695MHz 
       2-ga  455KHz 
Moc głośnika      0.5W  (16 Ω) 
Pobór prądu      poniżej 25mA 
Pobór prądu (max.)    poniżej 400mA 
Antena      50 Ω 
Zasilanie       13.2 V 
Wymiary      63 x 169 x 39 
Waga       0.4kg 
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                 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
               (Deklaracja Zgodności Producenta - tłumaczenie) 
 
 My INTEK S.R.L. Via G.Marconi, 16 20090 Segrate ITALY deklarujemy 
z naszą wyłączną odpowiedzialnością, że produkt : 
 
Radiotelefon: INTEK SY-101 
 
    Spełnia Dyrektywy EC: 73/23/EEC, 89/336EEC i 99/5/EC oraz spełnia  
    zasadnicze wymagania norm: 
    EN 300 135, EN 300 433, ETS 680-1, ETS 680-2, EN 60065 
 
    Rodzaj produktu: radiotelefon noszony CB 27Mhz  
 
    Jednostka notyfikowana wykonująca powyższe badania: 
    EMCCert  Dr. Rasek  - numer identyfikacyjny : 0678 Germany 91320  
    Ebermannstadt Boelwiese 5 
 
    Producent:  INTEK SPA via G.Marconi 16 20090 SEGRATE Milano 
                           ITALY, tel: +39 02 26950451 / fax: +39 02 26952185 
                           E-mail: intek.com@intek-com.it 
    Kontakt:       Armando Zanni, tel +39 02 26950451 
                           E-mail: infointek@tin.it    
 
    Deklarację podpisano: Segrate 25/06/2003 przez : 
    Generalny Dyrektor: Vittorio Zanetti 
 
    Powyższy sprzęt jest przeznaczony do sprzedaży i użytku na  
    terytorium Włoch i zatem jego użytkowanie podlega włoskiemu  
    prawu.                               
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                 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
 My : PPHU MAYCOM POLSKA G.W. WACURA S.C. 
         33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A 
 
Deklarujemy  z naszą wyłączną odpowiedzialnością, że produkt : 
 
Radiotelefon: INTEK SY-101 
 
    Spełnia Dyrektywy EC: 73/23/EEC, 89/336EEC i 99/5/EC oraz spełnia  
    zasadnicze wymagania norm: 
    EN 300 135, EN 300 433, ETS 680-1, ETS 680-2, EN 60065 
 
    Rodzaj produktu: radiotelefon noszony CB 27Mhz  
 
    Jednostka notyfikowana wykonująca powyższe badania: 
    EMCCert  Dr. Rasek  - numer identyfikacyjny : 0678 Germany 91320  
    Ebermannstadt Boelwiese 5 
 
    Producent:  INTEK SPA via G.Marconi 16 20090 SEGRATE Milano 
                           ITALY, tel: +39 02 26950451 / fax: +39 02 26952185 
                           E-mail: intek.com@intek-com.it 
    Kontakt:       PPHU MAYCOM POLSKA SC 
                          Wojciech Wacura 0-18 547 4222  
 
    Deklarację podpisano: Nowy Sącz 2004.11.01 przez : 
    Właściciel : Wojciech Wacura 
 
    Powyższy sprzęt jest przeznaczony do sprzedaży i użytku na  
    terytorium Polski  zatem jego użytkowanie podlega polskiemu 
    prawu.                               
 
 
 

    
 


