
 

 
 

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO 

Radijska postaja DP2600e 

Uporabnik: / 
Serijska številka radijske postaje: 
/ 
Serijska številka baterije: 
/ 

Model radijske postaje:  
DP2600e 
Digitalni ID: 0 
Analogni ID: 0 

 

Vklop/izklop, nastavitev glasnosti 

 

 

Izbira kanala 

 

PTT govorna tipka 

 

Mikrofon 

 

Nastavljiva tipka 
Kratki pritisk: ni nastavljeno 
Dolgi pritisk: ni nastavljeno 

 

Nastavljiva tipka 
Kratki pritisk: ni nastavljeno 
Dolgi pritisk: ni nastavljeno 

 

Nastavljiva tipka P1 
Kratki pritisk: ni nastavljeno 
Dolgi pritisk: Ime radijske postaje 

 

Nastavljiva tipka P2 
Kratki pritisk: ni nastavljeno 
Dolgi pritisk: Izklop vseh tonov(vklop/izklop) 

 
Utripa rdeča 

Prazna baterija ali sprejem 
urgentnega alarma 

Sveti rumena 

Vklop stalnega monitoringa ali 
zahteva zasebnega klica ali 
aktivnost monitoringa ali 
srednja napolnjenost baterije 

Utripa rumena 
Skeniranje ali čakanje na 
potrditev klicnega alarma 

Sveti zelena 
Oddajanje ali polna 
napolnjenost baterije 

Utripa zelena Sprejemanje ali vklop postaje 

 

Nastavljen kanal ob vklopu radijske postaje je vedno ZARE AS 38(analogni simpleks) in cona PGD 

PTUJ. V coni PGD PTUJ je samo ta kanal, tako da ni možno, da bi uporabnik po nesreči kanal 

zamenjal. Za nastavitev ostalih kanalov, je treba cono spremeniti. 



 

 
 

 

Izbira cone (Zone) 

Cona (Zone) je skupina v naprej določenih kanalov. Z naslednjih postopkom izberete cono: 

Postopek izbire cone 

1. S tipko  odprite meni. 

2. S tipkama ali  izberite  nato pritisnite  za potrditev. 

3. Trenutno izbrana cona je prikazana in označena z znakom . 

4. S tipkama ali  izberite želeno cono nato pritisnite  za potrditev. 

5. Na zaslonu se za trenutek pokaže  nato se samodejno vrne na izbiro 

cone. 

6. Pritisnite  da se vrnete nazaj ali pridržite za vrnitev na domači zaslon. 

 

Na območju delovanja PGD Ptuj sta v uporabi kanal ZARE 29 – REG PT(Ptuj z 

okolico) in 27 – REG PO(Ormož z okolico). Za izbiro kanala, najprej zamenjajte 

cono na ZARE ANALOGNI nato pa gumb za izbiro kanala  zavrtite in izberite 

želeni kanal (glej sliko). 

Če postajo izključite in ponovno vključite, se bo samodejno nastavil kanal 

ZARE AS 38(analogni simpleks). 

 

Polnjenje baterij IMPRES 

Sistem prilagodljivih polnilcev IMPRES je popolnoma avtomatiziran sistem za polnjenje baterijskih 

akumulatorjev(baterij). 

Pred polnjenjem radijsko postajo izklopite. Baterije se polnijo pri sobni temperaturi. Vsak uporabnik 

zadolžene radijske postaje je sam odgovoren za polnjenje baterije oz. akumulatorja. 

Postopek polnjenja 

1. Polnilnik priključite na napajalni kabel na zadnji strani polnilca. 

2. Stenski adapter napajalnika priključite v ustrezno vtičnico. Ob uspešnem zaporedju vklopa, 

na polnilniku LED zasveti ZELENO. 

3. V utor polnilnika vstavite baterijo IMPRES ali radio z baterijo IMPRES (z izklopljenim radijem):  

a. Poravnava utora na vsaki strani akumulatorja s tirnico na vsaki strani polnilnika. 

b. Pritisnite baterijo proti zadnjem delu utora polnilnika. 

c. Potisnite baterijo v utor polnilnika in tako zagotovite popolni stik med polnilnikom in 

stiki akumulatorja. 

4. Če želite iz polnilnika odstraniti radijsko postajo, z eno roko držite polnilnik, z drugo roko pa 

odstranite radijsko postajo iz polnilnika. 

 

Ko radijsko postajo pravilno namestite v polnilnik, zasveti LED indikator polnilnika, kar pomeni, da je 

polnilnik prepoznal baterijo. Glejte LED indikator polnjenja v spodnji tabeli: 



 

 
 

 

LED Indikator polnjenja Opis 

 Sveti RDEČA Baterija je v načinu hitrega polnjenja 

 Utripa ZELENA Baterija je napolnjena na >90%. Polnjenje do dokončne 
napolnitve. 

 Sveti ZELENA Baterija je končala s polnjenjem in je popolnoma napolnjena. 

 Utripa RUMENA Polnilnik prepoznava baterijo, vendar čaka, da jo lahko polni. (Ali 
je napetost akumulatorja prenizka ali je temperatura 
akumulatorja prenizka ali previsoka, da bi omogočili polnjenje. 
Ko se to stanje popravi, se bo baterija samodejno začela polniti.) 

 Utripa RDEČA Baterije ni mogoče napolniti ali pa nima ustreznega stika s 
polnilcem. 

 Sveti RUMENA Baterija je v ciklu obnove ali inicializacije. Čas, ko polnilec ostane 
v tem ciklu, je odvisen od stanja napolnjenosti akumulatorja. 
(Popolnoma napolnjene baterije zahtevajo več časa za obnovo - 
8 do 12 ur ali več - kot popolnoma izpraznjene baterije.) 

 Izmenjujoče utripa 
RDEČA/ZELENA 

Baterija je končala s polnjenjem in je popolnoma napolnjena. 
Akumulator je še naprej uporaben, vendar se morda bliža koncu 
svoje nazivne življenjske dobe. 

 

UPORABNIK MORA Z ROČNO RADIJSKO POSTAJO RAVNATI KOT DOBER GOSPODAR IN 

UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, KI JIH JE PREJEL OB DODELITVI. 


