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UNIMO Technology
 PZ-100NW / PZ-400NW Telsizinizi kullanmadan
önce bu Kullan m Kitab n  dikkatli bir ekilde okuyunuz.

Profesyonel
El Telsizi

PZ-100NW

PZ-400NW

Kullan m Kitab

.



GARANT  BELGES
GARANT ARTLARI

Marka - Model No.           Extreach   PZ-100NW / PZ-400NW

 Seri No.

NEVADA
Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. ti.

Rauf Orbay Cad. Manast r Yolu Arefe Sk. No.14 Postane 
34940 Tuzla stanbul

Tel  : 0(216) 427 7070     Fax : 0(216) 446 2424
web : www.nevada.com.tr  e-mail : nevada@nevada.com.tr

1-) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren ba lar ve…2….y ld r.

2-) Mal n bütün parçalar  dahil olmak üzere tamam  Firmam z n garanti kapsam ndad r.

3-) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas  durumunda, tamirde geçen süre garanti
     süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 20 i  günüdür. Bu süre, mala ili kin
     ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas  durumunda, mal n sat c s ,
     bayii, acentas , temsilcili i, ithalatç s  veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim
     tarihinden itibaren ba lar.
     Mal n ar zas n n 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatç -üretici veya ithalatç
     mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir mal  tüketicinin
     kullan m na tahsis etmek zorundad r.

4-) Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve i çilik, gerekse montaj hatalar ndan
     dolay  ar zalanmas  halinde, i çilik masraf , de i tirilen parça bedeli ya da ba ka
     herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r.

5-) Tüketicinin onar m hakk n  kullanmas na ra men mal n;

   - Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak
     kayd yla, bir y l içerisinde; ayn  ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas  veya farkl  ar zalar n
     dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl  ar zalar n
     toplam n n alt dan fazla olmas  unsurlar n n yan  s ra, bu ar zalar n maldan
     yararlanamamay  sürekli k lmas ,

   - Tamiri için gereken azami süresinin a lmas  ,

   - Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas  halinde s rayla
     sat c s , bayii, acentesi temsilcili i ithalatç s  veya imalatç -üreticisinden birisinin
     düzenleyece i raporla ar zan n tamirini mümkün bulunmad n n belirlenmesi,
     durumlar nda tüketici mal n ücretsiz de i tirilmesini, bedel iadesi veya ay p oranda
     bedel indirimi talep edebilir.

6-) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r  kullan lmas ndan
     kaynaklanan ar zalar garanti kapsam  d ndad r.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Gümrük  ve Ticaret Bakanl
      Tüketicinin Korunmas  ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlü ü’ne ba vurabilir.

1  AKSESUARLARIN TAKILMASI ......................................................... 

2 LK KULLANIMA HAZIRLIK  ............................................................. 
    2.1   Kemer Ask s n n Tak lmas   ......................................................
    2.2   Bataryan n Sökülmesi / Tak lmas   ..........................................

3  TEMEL ÇALI TIRMA  ........................................................................       
    3.1   Açma / Kapama Dü mesi  ........................................................
    3.2   Kanal Seçici  ..............................................................................
    3.3   Gönderme ..................................................................................
    3.4   Yukar  / A a  Tu lar   ...............................................................
    3.5   PRG Tu lar [1] ...........................................................................
    3.6   PRG Tu lar [2] ...........................................................................
    3.7   PTT Tu u ....................................................................................
    3.8   Acil Durum Tu u ........................................................................
    3.9   Bataryan n arj Edilmesi ..........................................................
    3.10 Kemer Ask s   ............................................................................
    3.11 Uyar  I   ..................................................................................
    3.12 Anten konnektörü  ....................................................................  
    3.13 Batarya  ......................................................................................
    3.14 Aksesuar Ba lant  Soketi  ........................................................ 

4  LCD EKRAN  ......................................................................................

5  UYGUNLUK BEYANI  ........................................................................   

6  GARANT  BELGES   ..........................................................................

7  GARANT  VE SERV S H ZMETLER   ................................................

8  NOTLAR  ............................................................................................

1

1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

5

6

7

8

9

Ç NDEK LER

1177



  NOTLAR   UYARILAR VE D KKAT ED LMES  GEREKEN HUSUSLAR

•  Cihaz n içinde kullan c y  ilgilendiren hiçbir parça yoktur. 

•  Cihaz  asla yetkisiz ki ilere açt rmay n z veya açmaya çal may n z. Cihaz n
   yaz l m veya elektronik donan m nda yapaca n z / yapt rca n z tüm de i iklikler
   ve orjinal olmayan aksesuarlar cihaz n zda kal c  hasarlar olu turabilir. 

•  Cihaz  mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak kullan n z.

•  Cihaza yetkili servislerimiz d nda donan msal veya yaz l msal bir müdahalenin
   olmas  halinde cihaz garanti kapsam  d nda kal r . 

•  Kullan m kitapç nda belirtilen hususlara ayk r  fiiller sonucu olu acak ar za ve
   zararlar garanti kapsam  ve firman n sorumlulu u d ndad r !

•  Cihazla görü me yaparken anten k sm na dokunmay n z.

•  Cihaz  antenden tutarak ta may n z.

•  Cihaz n temizli ini hafif nemli bir bezle yap n z asla deterjan vs. kimyasallar
   kullanmay n z.

•  Cihaz  dü me, darbe, kimyasal maddeler vs. gibi d  etkenlerden koruyunuz.
   Cihaz n  içine s v , gaz, toz vs.  kaçmas na izin vermeyiniz. 

•  Cihaz   cep telefonlar  gibi cihazlar n kullan mlar n n yasak veya sak ncal
   oldu u yerlerde ( uçak vs. ) kullanmay n z.

•  Telsiz cihazlar n n kullan m  hastaneler, elektronik t bbi cihaz kullan lan yerler,
   hava alanlar  gibi hassas elektronik cihazlar n bulundu u ortamlarda sak ncal
   olabilir. Bu hususlarda ortam n kurallar na tam olarak uyunuz. 

•  Telsiz cihazlar , i itme cihazlar nda parazite yol açabilir. 

•  Kullan m ömrü dolmu  bataryalar ve elektronik cihazlar ilgili kurum ve
   kurulu larca belirtilen ekilde, çevre ve insan sa l n  etkilememesi için hurdaya
   ayr lmal  ve imha edilmelidir. Ruhsata tabi olan Telsiz cihazlar n n kullan mdan
   kald r lmas  için ilgili kurumdan izin al nmas  gerekmektedir.

!



Alm  oldu unuz ürün Uluslararas
R&TTE,  CE ve Ulusal  T&TEE,
EEE Düzenlemelerine  uygun  olarak
üretilmi tir. 

Sa laml k  ve  Dayan kl l k  olarak
MIL-STD 810C,D,E,F,G  Amerikan  Askeri
Standardlar  ve IP-54, IP-67 Su Geçirmezli i
Uluslararas  Akredite Test Laboratuarlar nca
onaylanm t r.

Cihaz n z  Kullanmaya ba lamadan önce bu kullan m kitab n n tamam n
dikkatle  okuyunuz,  ilave  bilgi  gereksinimi  duyman z  halinde  resmi
internet sitesi olan  www.unimo.com.tr yi ziyaret  ederek  bu bilgilere
kolayca ula abilirsiniz.

Cihaz n z bu kullan m k lavuzunda belirtildi i ekilde kullan c s
taraf ndan kolayca kullan ma haz r hale getirilir, özel bir montaj
gerektirmez.

EEE 
Yönetmeli ine Uygundur

TANITIM GARANT  VE SERV S H ZMETLER

Telsiz Cihaz n z n Kullan m Ömrü 10 Y ld r ve 2 (iki) y l garantilidir.
Telsiz Cihaz n z ile ilgili her türlü yedek parça ve malzeme en az 10 Y l
süreyle a a da bilgileri verilen adresten temin edilebilir. 

Merkez Servise Kargo ile gönderimde bulunacak kullan c lar n isim,
telefon, aç k  adres  ve ikayetlerini  yazmalar n  önemle hat rlat r z.
Cihaz n z ta ma esnas nda zarar görmeyecek uygun ambalaj ve kutu
kullan larak paketlenmelidir.

Kargoda  olu acak hasarlardan firmam z n sorumlu olmad n  hat rlatmak
isteriz. Merkez Servisimiz ISO9001:2008 ve TSE 13100 Servis kalite
standartlar nda hizmet sunmaktad r.

MERKEZ SERV S VE YEDEK PARÇA DA ITICISI
NEVADA ELEKTRON K S STEMLER SAN. ve T C. LTD. T .

Adres     :  Rauf Orbay Cad. Manast r Yolu Arefe Sk. No.14 Postane
                     34940 Tuzla / STANBUL
Tel             : 0216 427 7070
Fax            :  0216 446 2424
e-mail        :  nevada@nevada.com.tr
web sitesi  :  www.nevada.com.tr

Uyar  : 
Lütfen cihaz n z  servise getirmeden  veya  kargo  ile göndermeden önce
0(216) 427 70 70 numaral  teknik servis bilgi hatt m z  aray p veya internet
sitemizde bulunan Teknik Servis Bölümünü kullanarak ar zay  dan n z.
Bu gereksiz para ve vakit kayb n  önleyecektir.

MERKEZ SERV S ULA IM VE ADRES EMASI
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     Cihazınızın  kutusunu  dikkatli   bir  şekilde  açınız,  Bu özel
kutu cihaz  ve  aksamlarını dışarıdan  gelecek  darbelere  karşı
korumalı olarak üretilmektedir, yinede  muhtemel taşıma işlemi
sırasında meydana gelebilecek hasarlarla ilgili mutlaka taşıma
firmanızla temas kurun ve aşağıda listede belirtilen parçaların
cihazınızla birlikte kutuda olduğunu kontrol ediniz.

  El Askısı
Bel Askısı
 Batarya
Şarj Cihazı

Batarya Uyarı Beyanı
   Kullanım Kitabı

   Anten*

KUTUNUN AÇILMASI VE EKİPMANIN KONTROLÜ

CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

* Kısa tipte olabilir * Frekans Bandına göre farklılık gösterir.

Bel AskısıŞarj Cihazı

El Askısı Batarya

Anten

 Kullanım Kitabı

   

 

Declaration of Conformity 
UNIMO Technology Co., Ltd

VHF FM TRANSCEIVER PZ-100 - PZ-100NW

Manufactured at : 
UNIMO Technology Co., Ltd.

479-12 Bangbae-3Dong, Seocho-Gu Seoul, KOREA 137-820

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above 

named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. 

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other 

normative documents. 

Art.3.1.a)  EN 60950-1:2006 
Art.3.1.b)  ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 

 EN 61000-3-2: 2000      EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 
Art.3.2)   ETSI EN 300 086-2: V.1.1.1 

TIMCO Engineering, Inc. 
Identification mark:   1177 (Notified Body number)

Technical Documentation kept at:  UNIMO Technology Co., Ltd.
Technical Construction File No.:    T K - C R 1 0 0 0 5  -  T K - C R 1 0 0 4 4

(Manufacturer) 

Hwan-Dae Kim / Chief Engineer 

January 06, 2010               (Signature of authorized person)

 

UHF FM TRANSCEIVER PZ-400NW

Uygunluk Beyanı

Üretim Yeri :

Teknik Dosyanın Muhafaza Edildiği Yer :

Yetkili İmzası06 Ocak 2010

Hwan-Dae Kim / Baş Mühendis

Yukarıda model numaralarıbelirtilen ürünlere aşağıda belirtilen tüm testlerin yapıldığını ve
Avrupa Birliği’nin 1999/5/EC numaralı direktifine uygun olduğunu beyan ederiz.

Teknik Dosya No. :

Tanımlama No.: 1177 ( Onaylanmış Kuruluş )

VHF/FM El Telsizi PZ-100 - PZ-100NW

UHF/FM El Telsizi PZ-400NW

1177

TECHNOLOGY
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HAZIRLIK
BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

Şarj cihazınızın AC soketini 220 VAC prize
takınız, tüm uyarı ışıkları kısa bir süre yanıp
sönecektir.
Boş Bataryayı tek veya telsize takılı olarak
şarj cihazına yerleştiriniz, akıllı şarj cihazınız
önce bataryanın durumunu ölçmek için kısa
bir  süre   bekleyecek  ve  kırmızı  şarj  ışığı
yanacak  ve  şarj  işlemi  ön kısım öncelikli
olarak başlayacaktır, ön veya arka şarj işlemi
tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır.
Bataryalar  fabrikada  şarj edilmemektedir,
ilk  kullanımdan  önce muhakkak kesintisiz
olarak şarj edilmelidir.

Bataryayı   cihazın   arka  kısmındaki
yatağa oturacak şekilde  tutup alt kilitten
çıt sesi duyuluncaya kadar yukarı 
doğru itiniz. Batarya kilitlenecektir.

BATARYANIN TAKILMASI - ÇIKARTILMASI

Bataryayı çıkarmak için cihazın altında
bulunan kilidi ok yönünde basılı tutup
bu esnada bataryayı aşağıya doğru
yavaşça çekiniz, yatağından alınız.

KEMER ASKISININ TAKILMASI - ÇIKARTILMASI

 

Kemer askısını batarya üzerindeki yuva
kanalına  oturup  çıt  sesi   duyuluncaya
kadar itiniz. Çıkartmak için Kemer askısı
üzerinde bulunan mandalı tutup çekiniz.
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     KANAL AYARLARI

 STANDART ÖZELLİKLER

AYARLAR

      512
DC 7.5V

FREKANS BANDI

RF ÇIKIŞ GÜCÜ
KANAL SAYISI

BOYUTLAR 56 mm X 112,2 mm X 31,9 mm
AĞIRLIK 249g  Anten ve Batarya Dahil.

  GÜÇ KAYNAĞI

(MHz)

KANAL

16

15

   PZ-100

5W

 134 - 174

PZ-100NW

5W

GÖNDERME                  ALMA
 FREKANSI                 FREKANSI  CTCSS / DCS

   400 - 470

      128/256/512

PZ-400NW

 134 - 174
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④

①

⑤

KONTROLLER
1. UYARI IŞIĞI

     Uyarı ışığı Göndermede Kırmızı, Almada Yeşil renk yanar.
     Batarya seviyesini düşük olması durumunda kırmızı renkte
     yanıp sönecektir.

2. KANAL SEÇİCİ
1-512 Kanalı seçmek için kullanılır.
3. AÇMA-KAPAMA / SES DÜĞMESİ

      Telsizi açmak için düğmeyi saat yönünde çeviriniz, istediğiniz
      ses seviyesini ayarlayınız, kapatmak için saat yönünün tersine
      çıt sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.

4. PTT (Bas Konuş)
     Konuşmak için PTT butonuna basınız ve konuşma
     süresince basılı tutunuz, bıraktığınızda cihazınız otomatik
     olarak alma durumuna geçecektir.

5. MENÜ TUŞLARI
Kanal tarama, Y/D Çıkış Gücü ve Diğer Menü Seçnekleri.
6. İZLEME TUŞU
CTCSS, DCS Susuturma özelliğini iptal etmek için kullanılır.
7. ACİL DURUM SİRENİ - ORTAM BİLGİSİ
Basıldığında Ortam Sesi ve Acil Durum Bilgisini gönderir.
8. MIC-SP KAPAĞI
Kulaklık - Mikrofon bağlantısı için kullanılır.

⑥

⑦

⑧

ÇALIŞTIRMA

Açma :
Açma  /  Kapama  düğmesini  saat  yönünde
çevirerek   cihazı   açınız   ve   ses   seviyesini
ayarlayınız, cihaz bekleme durumunda olacaktır.

Ses Seviyesinin Ayarlanması :
Ses  seviyesini  ayarlamak  için  İzleme  tuşuna 
basınız ve ses düğmesinin seviyesini istediğiniz
seviyeye gelinceye kadar saat yönünde çeviriniz. 

Kanal Seçimi :
İstenilen kanala geçmek için kanal seçme
düğmesini çeviriniz, kanal no. saat yönünde artar.

Gönderme :
Konuşma yapmak için PTT tuşuna basınız ve
telsiz cihazınıza 5-7 cm. uzaktan konuşunuz.

Aksesuar Kullanımı :
Kulaklık Mikrofon Seti bağlantısı için kullanılır, Bu
kapak Mikrofon bağlantısı yok ise kapatılmalıdır.

Kullanımı Kolaylaştırıcı Yazılım Özellikleri :
TOT Çıkış Zaman sayacı, CTCSS, DCS Ton Kod
Susturma, BS Batarya süre uzatıcı seçilebilir.
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