
 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SKANER NASŁUCHOWY

 UNIDEN USC230



UWAGA :
Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z 
jakimś elektronicznym zwarciem należy unikać kontaktu sprzętu z wilgocią.

UWAGA na SŁUCHAWKI :
Używać tylko słuchawek rekomendowanych przez sprzedawcę lub oryginalnych Uniden’a do tego modelu. 
Słuchawki NIE autoryzowane mogą narazić na ryzyko uszkodzenia słuchu. W czasie włączania słuchawek 
należy głośność obniżyć do maksimum następnie po włożeniu wtyku słuchawek stopniowo zwiększać do
poziomu zadowalającego użytkownika.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie przeczytać instrukcję.

WSTĘP

Skaner USC230 posiada automatyczną funkcją skanowania. Można zapisywać częstotliwości, takie jak 
wyścigi, policja, straż pożarna / w nagłych wypadkach, morskie, powietrzne i inne komunikaty w 
skanerze. Można go nosić ze sobą wszędzie, używać w domu jako jednostki podstawowej, lub 
zainstalować w pojeździe czy przenośnym urządzeniu.

Użyj skanera, aby monitorować:
• wyścigi samochodowe
• Systemy bezpieczeństwa publicznego
• Policja i straż pożarna (w tym ratowniczych i pogotowia)
• Biznes / radio przemysłowe
• morskie
• pasma lotnicze
• kolejowe 

 Poniższe tabele pokazują możliwości skanera, trzeba zwrócić uwagę na zakres częstotliwości, rodzaj 
modulacji i (krok) odstęp międzykanałowy.

Wybierz jedno z pasm 1, 2 lub 3
Upewnij się że zailanie jest wyłączone
Przytrzymując 1, 2 lub 3 (odpowiedni numer band plan), włącz skaner. 

BAND PLAN 1



BAND PLAN 2



BAND PLAN 3

Najważniejsze funkcje:

Close CallTM RF Capture Technology - możliwość ustawienia skanera tak aby wykrywał i informował o 
transmisjiach radiowych w pobliżu 
Dynamiczne przydzielane pamięci kanałów -  pamięć skanera

Funkcja (Lock OUT) można pomijać częstotliwości na których zatrzymuje się skaner 
podczas przeglądania czy skanowania.
Podświetlanie umożliwia odczyt danych z wyświetlacza.
Powiadomienie o niskim stanie baterii – włącza się gdy bateria jest słaba

Odnawialne akumulatorki
Dostępne są również odnawialne akumulatorki (Ni-MH). Przed ich zainstalowaniem
należy upewnić się, że są naładowane do pełna.
Uwagi:
Należy używać wyłącznie nowych baterii odpowiedniego rozmiaru i zalecanego
typu.
Zawsze należy usuwać zużyte baterie, ponieważ może z nich wyciec płyn niszcząc
radiotelefon.
Nie należy łączyć równocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnego
rodzaju (standardowych, alkalicznych, odnawialnych), ani odnawialnych
akumulatorów różnych pojemności.



 KONFIGURACJA SKANERA

Niniejsze wytyczne pomogą Ci zainstalować i skonfigurować nowy skaner:

* Jeśli skaner odbiera zakłócenia radiowe bądź elektryczny hałas, przenieś skaner lub anteny z dala od źródła.
* Aby poprawić odbiór skanera, należy użyć opcjonalnej anteny zewnętrznej przeznaczonej na pokrycie 
wielopasmowe (można kupić tego typu anteny w lokalnym sklepie elektronicznym). Jeśli opcjonalna antena nie 
posiada kabela, należy użyć kabla koncentrycznego 50-70 Ω.
* Zestawu słuchawkowego można uzyć do prywatnego słuchania muzyki.
* Nie należy używać skanera w wysokiej wilgotności środowisk, takich jak kuchnia czy łazienka.
* Unikaj umieszczania skanera w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu elementów grzejnych lub 
wentylacyjnych.
 
Korzystanie z wewnętrznego akumulatora
Możesz zasilać skaner korzystając z Baterii AA. 

Korzystanie z Akumulatora
Przed użyciem Ni-MH lub Ni-Cd, należy należy je naładować.
Skaner posiada wbudowany układ, który umożliwia ładowanie Ni-MH lub Ni-Cd, gdy są w skanerze. Aby
ładować baterie:
1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
2. Przesuń pokrywę komory baterii. 

Korzystanie z jednorazowych baterii
Można również korzystać z dwóch baterii alkalicznych do zasilania skaner. Przed użyciem baterii alkalicznych, 
należy usunąć naklejkę w komorze i przesunąć przełącznik REG. ALK.BATT.

UWAGI
Używaj tylko nowych baterii pożądanej wielkości i zalecanego typu.
• Gdy miga i skaner dźwięki co 15 sekund, należy wymienić obie baterie.
• Zawsze usuwaj stare lub wyczerpane baterie. Może nastąpić wyciek substancji chemicznych, które niszczą 
elektronicznej obwodów.
• Nie mieszaj starych i nowych baterii, różnego rodzaju baterii (standard, baterii alkalicznych lub 
akumulatorów) lub akumulatorów o różnych pojemnościach. 

Nie należy podłączać albo zasilacza do skanera, jeśli są NIEŁADOWALNYCH baterii (np. baterii 
alkalicznych) są instalowane w skanerze i REG. ALK. BATT /.
NI-MH BATT. jest ustawiona na NI-MH BATT (jest to domyślne ustawienie z naklejki) lub jeśli nie jesteś 
pewien wyłącznika pozycji. Non-akumulatory rozgrzewa się, a nawet wybuch przy próbie ładowania
nich.
Przed pierwszym użyciem Ni-MH lub Ni-Cd należy je naładować przez 16 godzin. Baterie rozładowane zająć 
około 16 godzin w pełni naładować. 

Uwagi:
Ni-MH działają dłużej i zapewniają większą moc, jeżeli od czasu do czasu pozwolisz im w pełni się 
rozładować. Aby to zrobić, po prostu korzystać ze skanera, aż co 15 sekund będą migać sygnały dźwiękowe. 

Korzystanie z zasilacza sieciowego
Możesz włączyć skaner za pomocą dostarczonego 6V, zasilacz 500 mA.
Aby korzystać z zasilania sieciowego skanera, podłączyć zasilacz do DC 6V z boku skanera następnie drugi 
koniec do gniazdka sieciowego.
Jeśli akumulatory są zainstalowane bez zdejmowania naklejki, lub, po usunięciu, REG. ALK. BATT. / NI-MH 
BATT. jest ustawiona na BATT NI-MH., uprawnienia zasilacz do skanera i doładowuje baterie zainstalowane w 
tym samym czasie. 



Wyszukiwanie pobliskich połączeń

Zarządzanie zablokowanymi częstotliwościami

Odblokowanie wszystkich częstotliwości 

Skaner wyświetla monit o potwierdzenie usunięcia. Aby potwierdzić i usunąć wszystkie zablokowane 
częstotliwości, naciśnij E. W przeciwnym razie, aby anulować, naciśnij N.

Przegląd zablokowanych częstotliwości

 
Skaner wyświetla pierwszą zablokowaną częstotliwość i prosi, aby odblokować częstotliwości. Naciśnij E, aby 
odblokować częstotliwości. Albo, obracanie przewijania kontroli lub Nie, aby
wybrać inną częstotliwość. Aby wyjść z przeglądu naciśnij 

Prawidłowe usuwanie produktu

– Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami 
komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

– W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować 
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu 
produktu, lub z organem władz lokalnych.

– Opakowanie może być poddane recyklingowi.
– Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do 

ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego.

– Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić 
właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska 
naturalnego.


