
 
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I OBSŁUGI 
manipulatora dodatkowego 
 
 Podłączenie 
 

Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć przewody 
zasilające radiotelefonu, w celu uniknięcia powstania 
przypadkowych zwarć, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia 
manipulatora lub radiotelefonu. 

Umocować manipulator w przedziale obsługi autopompy,  
w miejscu zapewniającym ochronę przed bezpośrednim działaniem 
warunków atmosferycznych oraz zapewniającym wygodną obsługę. 
Poprowadzić przewód połączeniowy między manipulatorem a 
modułem pośredniczącym w kabinie kierowcy, wzdłuż pojazdu 
wykorzystując do tego celu miejsca istniejących wiązek 
elektrycznych i przepusty technologiczne. Należy zwrócić uwagę na 
zachowanie kierunku przewodu. Wtyczka okrągła powinna być po 
stronie manipulatora.  

Umocować moduł pośredniczący w pobliżu radiotelefonu, 
podłączyć przewód połączeniowy po obu stronach – do manipulatora 
i modułu. Moduł sterujący podłączyć do zasilania (12V), najlepiej 
wykorzystać do tego celu to samo zasilanie, co radiotelefon. Przewód 
czarny podłączyć do bieguna ujemnego(-) czerwony do 
dodatniego(+). Po podłączeniu zasilania podłączyć wtyk akcesorii do 
złącza radiotelefonu. W modelach (DM 3400, DM3401, DM3600, 
DM3601) gniazdo powinno być wolne, zasłonięte gumową osłoną. 
Należy zwrócić uwagę, aby wtyk był wkładany w gniazdo delikatnie. 
Zbyt ciasne wkładanie może być oznaką złego przypasowania lub 
zmiany kierunku wtyku. 
 Po wykonaniu powyższych czynności, podłączeniu zasilania i 
włączeniu radiotelefonu manipulator jest gotowy do pracy.  
Podczas kontroli, jak i samej pracy manipulatora, radiotelefon musi 
być włączony. Wyłączenie radiotelefonu powoduje automatyczne 
wyłączenie się manipulatora. 
UWAGA – dla prawidłowej pracy niezbędne jest odpowiednie 
zaprogramowanie radiotelefonu wg załączonej instrukcji. 
W przypadku potrzeby zaprogramowania radiotelefonu prosimy 
o kontakt z naszą firmą. 
 
 
 

Obsługa 
 
 Manipulator w wykonaniu standardowym posiada włącznik 
zasilania (aktywny podczas pracy radiotelefonu), regulację głośności 
oraz sygnalizację pracy i nadawania.  
 Praca manipulatora: 
włączyć zasilanie przełączając przełącznik w pozycję ON, dioda 
sygnalizacyjna powinna zaświecić na zielono, 
ustawić pokrętło głośności w położeniu środkowym, 
w momencie pojawienia się korespondencji skorygować ustawienie 
wzmocnienia do wymaganego poziomu, 
w celu wysłania informacji wcisnąć przycisk nadawania znajdujący 
się na mikrofonie i przekazać wiadomość. Podczas nadawania dioda 
sygnalizacyjna zmieni barwę z zielonej na czerwoną. Barwa 
czerwona sygnalizuje włączenie nadawania tylko przy użyciu 
mikrofonu manipulatora. Podczas nadawania z radiotelefonu dioda 
świeci na zielono, 
po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie przełączając włącznik w 
pozycję OFF, 
pozostawienie włączonego manipulatora spowoduje jego 
automatyczne włączanie i wyłączanie razem z radiotelefonem. 
 
W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć  o 
nieprawidłowej pracy manipulatora prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu 0-63 246 72 22 lub 0-601 735 196.  
Przy podłączeniu do niektórych typów radiotelefonów może 
wyniknąć potrzeba odpowiedniego skonfigurowania złącza akcesorii. 
W takim przypadku prosimy również o kontakt telefoniczny z 
podanym numerem. Niezbędne zmiany dokonywane są przez nas 
bezpłatnie. 
 
Gwarancja 
 
Producent udziela gwarancji na okres 24 m-cy od daty sprzedaży 
urządzenia. Usterki powstałe w okresie gwarancyjnym usuwane będą 
bezpłatnie. W celu dokonania naprawy prosimy  o przesłanie 
kompletnego urządzenia na adres producenta. 
 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, oraz 
powstałe z winy użytkownika. 
 
 



W naszej ofercie: 
 
 
 
 radiotelefony Motorola i HYTERA 
 lampy ostrzegawcze do oznakowania pojazdów 

uprzywilejowanych 
 lampy ostrzegawcze na zderzak 
 urządzenia selektywnego wywoływania 
 system wyświetlania alarmów 
 reflektory ładowalne i latarki 
 agregaty i maszty oświetleniowe 
 pompy i armatura 
 węże ssawne i tłoczne 
 ubrania bojowe, koszarowe i galowe 
 buty, rękawice i hełmy 
 
 
ZAPRASZAMY ! 
 
 
 
 

POLRADKOM 
62-511 Kramsk, Podbór 22 
tel. 0-63  246 72 22, fax. 0-63   246 73 33 
E-mail:biuro@polradkom.pl 
http://www.polradkom.pl 
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