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De Motorola SL1600 is een professionele
portofoon voor gebruik in BHV, industrie,
retail, zorg en onderwijs omgeving.

1. KORTE GEBRUIKSINSTRUCTIE

1.	 Stap	1	
   Voor het activeren van de portofoon 

drukt u knop ➋ voor de duur van twee 
seconden in. De portofoon zal een 
bevestiging van activatie geven. Na het 
activeren kunt u het volume bepalen 
met knop ➎ en knop ➏.

2.	 Stap	2	
   De portofoon is voorzien van 3 kanalen 

die met knop ➊ gekozen kunnen 
worden.

3.	 Stap	3
	 	 	 Als u wilt spreken drukt u knop ➍ in 

en wacht u 1 seconden. Daarna geeft u 
uw bericht en sluit u af met de tekst 
‘over’ en laat de knop weer los. Na het 
beëindigen van de communicatie geeft 
u het bericht ‘over en sluiten’. 

    Connector ➓ wordt gebruikt voor de 
externe accessoires zoals de recherche 
oortjes of luidspreker microfoon.

     
    
   Let op dat het volume niet te hoog staat 

bij gebruik van de accessoires.
 

2.  LED-INDICATOR 
De LED-indicator ➌ toont de 
operationele status van uw portofoon.

1.	 Brandt	Rood
   - Portofoon laadt op.

2.	 Knippert	rood
  - Batterij laag; 
  - of Ontvangt een noodbericht; 
  - of Zelftest bij opstarten is mislukt;
  - of Fouten bij opladen; 
  - of  Buiten bereik (geconfigureerd met 

Auto-Range Transponder Systeem); 
  - of  Duidt ook op een lege batterij 

wanneer de aan/uit/informatie 
knop wordt ingedrukt.

3.	 Brandt	Geel		
  -  Portofoon controleert kanaal; 
  -  of Duidt ook op functionerende 

batterij wanneer de aan/uit/
informatie knop wordt ingedrukt.

4.	 Knippert	Geel		
	 	 - Portofoon scant voor activiteit; 
  - of ontvangen een oproep;  
  -  of de flexibele ontvangen lijst is 

ingeschakeld. 

5.	 Brandt	Groen	
  - Portofoon is aan het opstarten;
  - of Een oproepwaarschuwing  
  - of Een noodoverdracht
  -  of Duidt ook op volgeladen batterij 

wanneer de aan/uit/informatie knop 
wordt ingedrukt.

5.	 Knippert	Groen	
  - Oproep wordt verzonden;
  -  of detectie van zendactiviteit.

Professionele digitale portofoon

Handleiding
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1   Tuimelschakelaar voor het 
selecteren van de ingestelde 
kanalen.

2  Aan/Uit/Informatie knop
3  LED-indicator
4  Push-to-Talk (PTT) knop
5  Volume knop
6  Zijknop 1 (programmeerbaar)
7  Display
8  Microfoon
9  USB connector
10 Accessory Connector
11 Speaker
12 Antenne
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Onderstaand geven we u een
overzicht van beschikbare accessoires. 
Neem contact met ons op voor meer
informatie over prijzen en levertijd. 

1.  Batterijen
  
1.	 Lithium-ion	2300	mAh	(Typical)		
	 	 Bestelnummer	PMNN4468	

2.  Accessoires voor vervoer

1.	 Nylon	polsband	
	  Bestelnummer PMLN6074

2.	 Flexibel	koortje	
	 	 Bestelnummer	PMLN7076

3.	 Stevige	vaste	riemclip	
	 	 Bestelnummer	PMLN7128

4.	 Draaibaar	los	holster
	 	 Bestelnummer	PMLN7190

3.  Opladers
1.	 	Zesvoudige	lader	met	adapter	

Bestelnummer	PMLN7102	

2.	 	Laadbakje	voor	SL1600	
Bestelnummer		PMLN7094

3.	 	Netadapter	voor	SL1600	of	
laadbakje

	 	 Bestelnummer	PMLN7110

4.  Oordopjes en oorstukken

1.	 Walkman	oortje
	 	 Bestelnummer	PMLN7156

2.	 	Recherche	headset	(tweedraads)	
voor	SL1600

	 	 Bestelnummer	PMLN7157

3.	 	Recherche	headset	(enkeldraads)	
voor	SL1600

		 Bestelnummer	PMLN7158

4.	 	C-Oortje	voor	SL1600
	 	 Bestelnummer	PMLN7189	

5.	 	D-Oortje	voor	SL1600
	 	 Bestelnummer	PMLN7159A

5.  Diverse
1.	 Batterijklepje
	 	 Bestelnummer		
	 	 PMLN7074

2.	 	Antenne	voor	SL1600	
(VHF/UHF)

	 	 Bestelnummer		 	
	 	 PMAE4095B

Handleiding

Voor vragen of assistentie  
omtrent de installatie kunt  
u contact opnemen.  
 
Telefoon:  035 543 07 38  
E-mail:  info@vedosign.com


