
Informacje związane z bezpieczeństwem

Podczas obsługi, serwisowania i napraw wyrobu należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń bezpieczeństwa: 

■Wyrób powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

■ Nie modyfikować radia z żadnego powodu.

■Nie używać radia przenośnego przy uszkodzonej antenie. Jeśli uszkodzona antena wejdzie w kontakt ze skórą, może spowodować lokalne 

oparzenia.

■Wyłączyć radio przed wejściem do jakichkolwiek stref w których znajdują się materiały wybuchowe lub zapalne. 

■ Nie ładować baterii w miejscach w których znajdują się materiały wybuchowe lub palne.

■ Aby uniknąć interferencji elektromagnetycznych i / lub konfliktów związanych z kompatybilnością, należy wyłączyć radio w miejscach w 

których znajdują się nakazy wyłączenia takiego sprzętu.

■Wyłączyć radio przed wejściem na pokład samolotu. Wszelkie użycie radia może nastąpić wyłącznie w zgodzie z instrukcjami linii lotniczych i 

załogi samolotu.

■Wyłączyć radio przed wejściem do obszaru prac strzałowych. 

■Nie wystawiać radia przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczać go na źródłach ciepła. 

■ Przy nadawaniu z radia przenośnego, trzymać radio w pozycji pionowej z mikrofonem oddalonym od ust na dystans 3-4 cm. Podczas 

nadawania, antenę utrzymywać w odległości przynajmniej 2,5 cm od ciała.

Radiotelefon Baofeng C3
Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi  Baofeng C3
Funkcjonalność：

◆Częstotliwość
UHF：400–470 MHZ (RX/TX)
◆ 16 kanałów
◆ Język: Angielski/Chiński
◆ 50 Grup CTCSS，105 Grup w standardzie DCS
◆ Time-out mer (TOT)
◆ Funkcja oszczędzania Baterii
◆ Alarm 
◆ Gniazdo MicroUSB do ładowania
◆ Programowanie z poziomu komputera

Przyciski:

 

Uwaga: Rzut z góry oparty jest na prawdziwym radiu.
A. Dioda LED Zielona- miga podczas odbioru, dioda LED czerwona- miga podczasnadawania.
B.  Pokrętło  kanału:  Obróć  pokrętło,  aby  wybrać  kanał  (Kanał1-Kanał16),  kanał  16  to  kanał  z
możliwością skanowania.
C. Włącz/Wyłącz/Pokrętło głośności.  Obróc pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
włączyć  radio,  przeciwnie  do  wskazówek  zegara,  aby  wyłączyć  radio.  Obracając  kontrolujemy
głośność. 
D. PTT: Naciśnik przycisk aby móc nadawać.
E. Monitor: Przycisk ten powoduje wyłączenie blokady szumów.
F. Wejście MicroUSB.
G. Wejście Typ Kenwood.
H. Głośnik.
J.  Mikrofon.

Ładowanie baterii w stacji dokującej:



1. Podłącz zasilacz sieciowy do ładowarki, a nastepnie włóz go do gniazdka. Dioda powinna zacząć
migać na zielono.
2. Włóż samą baterię lub radio z baterią do ładowarki.
3. Proces ładowania rozpocznie się gdy dioda świeci na czerwono. Czas ładowania zależny jest od

stopnia rozładowania akumulatora. Po naładowaniu dioda LED zaświeci się na zielono. 

Ładowanie baterii przez MicroUSB.
4. Włóż kabel MicroUSB do radia. Czerwona dioda LED zaświeci się na czerowno. Po naładowaniu

zaświeci się na zielono.

Ze  względu  na  zakres  częstotliwości  i  moc tego  urządzenia  można  go  używać  mając  pozwolenie

radiowe wydawane przez UKE.

Funkcje:

Włącz/wyłącz
Przekręć włącnzik/regulator glośności w prawo. Usłyszysz numer kanału, wskazując, że radio

jest włączone. 

Regulacja głośności
Obróc  pokrętło  zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara,  aby  włączyć  radio,  przeciwnie  do

wskazówek zegara, aby wyłączyć radio. Obracając kontrolujemy głośność. 

Wybór kanału
Przekręć przełącznik kanałów, aby wybrać żądany kanał. 

Przycisk PTT
Aby móc nadawać należy wcisnąć przycisk PTT I mówić do mikrofonu optymalnym tonem.

Poziom Squelch
Celem Squelch jest wyeliminowanie szumów przy odbiorze. 
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Bezpieczeństwo:

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek

Ulica Syrokomli 7/13/159 

03-335 Warszawa

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Kontakt: sklep@autoradia.pl

Wyprodukowano w Chinach

Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do przedsiębiorstwa 

zajmującego się utylizacja odpadów.


