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 آهَزش کارتری تیسین ّای دیجیتال ثاتت ٍ خَدرٍئی ّایترا

HYTERA Mobile and Fix Radio Manual 

 

 

:تٟیٝ ٚ تٙظیٓ  

 واحد ارتباطات رادیوئی مزکش مدیزی حوادث و فوریتهای پششکی 

(حاپکو)- شزکت فنی و مهندسی حاصل اوج پزداسش    
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 آضٌائی تا ظاّر تیسین ٍ عولکرد دکوِ ّا .1

 اص MD785Gتیسیٓ دیجیتاَ ٘صة ضذٜ تش سٚی آٔثٛال٘س ٞا ٚ پایٍاٜ ٞای اٚسطا٘س اصفٟاٖ اص ٘ٛع دیجیتاَ ٚ تا ٘اْ فٙی 

سا ( فاسسی ٚ اٍّ٘یسی)ایٗ دستٍاٜ لاتّیت ا٘جاْ ٔىإِٝ تا ویفیت تاال ٚ دسیافت پیأه . ٔی تاضذ (HYTERA)وٕپا٘ی ٞایتشا 

 .دس ضىُ تؼذ لسٕت ٞای ٔختّف جّٛ ٚ پطت دستٍاٜ تٟٕشاٜ تٛظیح ٔختصش ػّٕىشد ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ است. فشاٞٓ ٔی آٚسد

 

 

 MD785Gٕ٘ای ٔماتُ تیسیٓ- 2ضىُ 
 

 ضوارُ ًام قسوت ضوارُ ًام قسوت

LED 1 وّیذ وٙتشَ صذا 2 ٘طاٍ٘ش 

Ok / ٛٙٔ 3 ٕ٘ایطٍش 4 وّیذ ا٘تخاب 

 5 وّیذ تشٌطت تٝ ٔشحّٝ لثُ 6 سٚضٗ وشدٖ/وّیذ خأٛش 

 7 تغییش وا٘اَ/ وّیذ تاال سفتٗ دس ٔٙٛ  8 تغییش وا٘اَ/ وّیذ پاییٗ آٔذٖ دس ٔٙٛ 

 9 تّٙذٌٛ 10 وّیذ ٞای لاتُ تش٘أٝ سیضی

 11 ٔحُ ٘صة ٔیىشٚفٗ 12 ٔحُ لشاس ٌشفتٗ ٔیىشٚفٗ

  

 

 

 

 

 MD785Gٕ٘ای پطت تیسیٓ - 3ضىُ 
 

 ضوارُ ًام قسوت ضوارُ ًام قسوت

 1 ٔحُ اتصاَ واتُ آ٘تٗ 2 ٚسٚدی تغزیٝ

 3 ٔحُ اتصاَ واتُ تٙظیٕات GPS 4محل اتصال کابل آنتن 
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 (اهثَالًس ٍ پایگاُ)آضٌائی تا ًحَُ ًصة تیسین  .2

ٚ  (یا تاؼشی)جٟت ٘صة ٚ ساٜ ا٘ذاصی تیسیٓ تٝ تجٟیضاتی اص لثیُ تیسیٓ، دٞٙی تیسیٓ، آ٘تٗ ٚ واتُ ٔشتٛؼٝ، ٔٙثغ تغزیٝ 

 :تٕٙظٛس آضٙائی تیطتش تا ٘حٜٛ اتصاالت اجضای فٛق تٝ اضىاَ صیش تٛجٝ وٙیذ.واتُ تشق ٘یاص است

 نصب و اتصال میکزوفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔی تایست ػالٔت ٔثّث سٚی وا٘ىتٛس مطابق شکل فوق. دس ایٗ ٘ٛع دستٍاٟٞا ساختاس اتصاَ ٔیىشٚفٗ ٔتفاٚت ٔی تاضذ

سشسٛوت  (دس جٟت ػمشتٝ ٞای ساػت)ٔیىشٚفٗ دلیما ٔماتُ ٔثّث ٔتٙاظش تشسٚی دستٍاٜ لشاسٌیشد ٚ تا چشخص دٚسا٘ی 

 .ٚ تشای تاص وشدٖ آٖ تشػىس ایٗ ػّٕیات ا٘جاْ ٔی ضٛد. وا٘ىتٛس لفُ ضذٜ ٚ ٔحىٓ ٔی ٌشدد

 .تاص ٚ تستٝ ٕ٘ٛدٖ ٔیىشٚفٗ تذٖٚ دِیُ تاػث خساست احتٕاِی تٝ تجٟیضات جا٘ثی تیسیٓ  ٔی ٌشدد: ٘ىتٝ ٟٔٓ 

 نصب بیسیم در پایگاه 
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 نصب بیسیم در آمبوالنس 

 

 آضٌائی تا عالئن رٍی صفحِ ًوایص تیسین .3

جذَٚ ریُ ٔفْٟٛ ػالئٓ سٚی صفحٝ ٕ٘ایص سا تٝ .  ایٙچی سٍ٘ی است2 داسای صفحٝ ٕ٘ایص MD785Gتیسیٓ دیجیتاَ 

 :اختصاس تٛظیح ٔی دٞذ

 

 

  حالت دستگاُ ضکل ًطاًگر ًام ًطاًگر

RSSI 

 

 
 .سیٍٙاِی دسیافت ٕ٘ی ضٛد 

 

 ٘طاٖ دٞٙذٜ ٔیضاٖ سیٍٙاَ دسیافتی

Message Icon  
ْ ٞای جذیذ  ْ ٞای خٛا٘ذٜ ٘طذٜ/ ٚجٛد پیا  پیا

 
ْ ٞا پش ضذٜ است  صٙذٚق پیا

Scan Icon 

 
 

 دس حاَ ا٘جاْ اسىٗ

TX Power 

Icons 

 
 تٛاٖ خشٚجی وٓ دس وا٘اَ جاسی

 
 تٛاٖ خشٚجی صیاد دس وا٘اَ جاسی
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Speaker Icon  
 Unmuteتّٙذٌٛ فؼاَ تٛدٜ ٚ دس حاِت 

 .ٔی تاضذ

Knob 

operation 

Mode Icon 

 

 

أىاٖ ا٘تخاب وا٘اَ تٝ ٚسیّٝ وّیذ دٚاس سٚی 

 دستٍاٜ

 

تغییش صذای تّٙذ ٌٛ تٝ ٚسیّٝ وّیذ دٚاس سٚی 

 دستٍاٜ

GPS Icon 

 
GPS فؼاَ است ٚ اؼالػات دسیافت ضذٜ ٔؼتثش 

 است

 

GPS فؼاَ است ٚ اؼالػات دسیافت ضذٜ ٔؼتثش 

 .٘یست

Missed Call 

Icon  ٝتٕاس ٞای اص دست سفت 

ًطاًگر  هذّای 

 عولیاتی دستگاُ

 

 

Direct Mode Operation : دس ایٗ حاِت

دستٍاٜ  فمػ تٝ صٛست ٔستمیٓ تا دیٍشاٖ دس 

 .استثاغ است 

 

 

Repeater Mode Operation : ٗدس ای

حاِت، دستٍاٜ  اص ؼشیك تىشاس وٙٙذٜ تا دیٍشاٖ 

 .دس استثاغ است

 LEDًطاًگر 

LED دس حاَ چطٕه 

 صدٖ تٝ سً٘ سثض
 .دستٍاٜ دس حاَ سٚضٗ ضذٖ است

LED دس حاِت لشٔض 

 ثاتت
 .دستٍاٜ دس حاَ اسساَ است

LED دس حاِت سثض 

 ثاتت
 .دستٍاٜ دس حاَ دسیافت سیٍٙاَ است

LED دس حاِت  چطٕه

 سشیغ ٘اس٘جی
 .ٚظؼیت اظؽشاسی فؼاَ است 

LED دس حاِت چطٕه 

 آساْ سثض
 .دستٍاٜ دس حاَ اسىٗ است

LED٘اس٘جی ثاتت  

تؼذ اص  پایاٖ استثاغ صٛتی تا صٔا٘ی وٝ چشاؽ  

 Call)٘اس٘جی سٚضٗ تاضذ  تشٌطت تٕاس 

Back)  فؼاَ است  ٚ تا  فطاسPTT ٔی تٛا٘یذ 

 .پاسخ پیاْ سا تذٞیذ
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 دستَرالعول کارتری دستگاُ .4

 (:On/Off)رٍضي ٍ خاهَش کردى دستگاُ
ٍ٘ٝ داسیذ تا  ( ثا٘ی3ٝ) سا فطاس دادٜ ٚ تٝ صٛست ؼٛال٘یPowerOn/PowerOffتشای سٚضٗ وشدٖ دستٍاٜ الصْ است وّیذ 

 تٝ LEDسپس ٘طاٍ٘ش .صٔا٘ی وٝ صفحٝ ٕ٘ایص سٚضٗ ضٛد ٚ صذایی وٝ تٝ ػٙٛاٖ پیغاْ سٚضٗ ضذٖ ٚجٛد داسد ضٙیذٜ ضٛد 

 .سً٘ سثض چطٕه ٔی ص٘ذ ٚ دستٍاٜ سٚضٗ ٔی ضٛد 

 

 .  فطاس دادٜ ٚ ٍ٘ٝ داسیذ تا دستٍاٜ خأٛش ضٛد PowerOn/PowerOffتشای خأٛش وشدٖ دستٍاٜ تایذ وّیذ 

 :اًتخاب یک کاًال
تا فطشدٖ تخص تاالیی ایٗ دوٕٝ تٝ وا٘اَ تؼذ ٚ . تشای ا٘تخاب وا٘اَ تیسیٓ، اص دوٕٝ ٔطخص ضذٜ دس ضىُ صیش استفادٜ وٙیذ

 .تٛجٝ وٙیذ وٝ تشتیة وا٘اَ ٞا تصٛست است. تٛسیّٝ تخص پائیٙی تٝ وا٘اَ لثُ ٔٙتمُ خٛاٞیذ ضذ

 .دس صٔاٖ اضغاَ تٛدٖ وا٘اَ فؼّی، تؼٛیط وا٘اَ ا٘جاْ ٕ٘ی ضٛد ٚ الصْ است تا آصاد ضذٖ آٖ صثش وٙیذ: تذکز مهم

 
تؼٙٛاٖ ٔثاَ تیسیٓ ٘صة ). تیسیٓ پس اص سٚضٗ ضذٖ تصٛست خٛدواس تش سٚی وا٘اَ پیطفشض ٔٙاسة لشاس ٔی ٌیشد  :نکته

 ( لشاس ٔی ٌیشدGharb Rptضذٜ دس غشب تش سٚی وا٘اَ 

 :تٛظیح ایٙىٝ

 ٔطخص ضذٜ ا٘ذ ، اص تىشاس وٙٙذٜ پٛضص دٞی ٔی ضٛد ٚ پٛضص تیطتشی داس٘ذ ٚ ٕٞیطٝ Rptوا٘اِٟایی وٝ تا ػثاست - 1

 .تایستی سٚی ایٗ وا٘اِٟا ٔىإِٝ صٛست پزیشد 

وا٘اِٟای ٔستمیٓ ٔی تاضذ ٚ  فمػ تشای صٔاٖ تحشاٖ  ( ٔی تاضٙذ Rptفالذ ػثاست )وا٘اِٟایی وٝ اسٓ وا٘اَ تٟٙا ٔی تاضذ -2

ٚ دس حاِت ٔؼِٕٛی ٚ تذٖٚ دستٛس ٔشوض استثاؼات ٚ اتاق فشٔاٖ  . وٝ تىشاس وٙٙذٜ ٞا اص واس تیافتٙذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است

 .٘ثایذ تشسٚی آٟ٘ا ٔىإِٝ صٛست پزیشد

 دس  ادأٝ ٘اْ آٟ٘ا لشاس ٌشفتٝ است وا٘اِٟای لذیٕی آ٘اِٛي ٔی تاضذ وٝ ٔٛلتا تش٘أٝ سیضی Analogوا٘اِٟایی وٝ ػثاست - 3

 .ضذٜ است ٚ پس اص ساٜ ا٘ذاصی وُ ضثىٝ تٝ صٛست دیجیتاَ حزف خٛاٞٙذ ضذ
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 :تٌظین صذای دستگاُ
صذای تیسیٓ تا چشخص . تشای تغییش صذای دستٍاٜ الصْ است وّیذ دٚاسی سا وٝ تش سٚی دستٍاٜ ٚجٛد داسد چشخا٘ذٜ ضٛد

 .وّیذ تٝ سٕت چپ وٓ ٚ تٝ سٕت ساست صیاد ٔی ضٛد

 

 

 (:Busychannel )اعالم اضغالی کاًال
  ایٗ لاتّیت اص ؼشیك ٘شْ افضاس تش٘أٝ سیضی دستٍاٜ فؼاَ ٔی ضٛد ٚ دس صٛست فؼاَ تٛدٖ ، اص تذاخُ استثاؼی ضٕا تا  واستشاٖ 

 سا فطاس PTTٚلتی یه وا٘اَ تٛسػ فشد دیٍشی ٔطغَٛ تاضذ ٚ ضٕا دوٕٝ ٔطتی تیسیٓ.دیٍش دس ٕٞاٖ وا٘اَ جٌّٛیشی ٔیىٙذ

تشای لؽغ . سا ٘طاٖ خٛاٞذ داد (ChannellBusy)  "کانال مشغول"دٞیذ، دس ایٗ صٛست دستٍاٜ تایه تٛق ٕٔتذ ػثاست 

 . سا فطاس دادٜ ٚ صحثت وٙیذPTT سا سٞا وٙیذ ٚ صٔا٘ی وٝ وا٘اَ آصاد ضذ ، ٔی تٛا٘یذ PTTصذای تٛق ٕٔتذ ، 

 دس تشخی ضشایػ ٞیچ ٔىإِٝ ای اص تیسیٓ تٍٛش ٕ٘یشسذ ِٚی ٕٞچٙاٖ ٔطغِٛی وا٘اَ ٚجٛد داسد، دس ایٗ ضشایػ :تذکز مهم

 .ٚ تایذ ٔجذد جٟت ا٘جاْ تٕاس تالش وشد (ٔثالا٘جاْ ٔىإِٝ اختصاصی واستشدیٍش دس ٕٞاٖ وا٘اَ)وا٘اَ دس حاَ استفادٜ است

 :اعالم عذم ارتثاط تا تکرارکٌٌذُ
تٕاس سا تشلشاس ٔیىٙذ، ٍٞٙاْ فطشدٖ دوٕٝ ٔطتی تیسیٓ  (Repeater)چٙا٘چٝ دس وا٘اِی اص تیسیٓ وٝ اص ؼشیك تىشاسوٙٙذٜ 

ٔٛاجٝ ضذیذ، تٝ ٔؼٙای ایٗ است وٝ سیٍٙاَ تیسیٓ تٝ  (repeater wakeup falied)تا پیغاْ تىشاسوٙٙذٜ ٘أٛفك 

ایٗ پیاْ تٝ دالیُ ٔختّفی ٕٔىٗ است ٕ٘ایص دادٜ ضٛد وٝ اص جّٕٝ . تىشاسوٙٙذٜ ٘شسیذٜ است ٚ أىاٖ تشلشاسی تٕاس ٘یست

آٟ٘ا ٔی تٛاٖ تٝ فاصّٝ صیاد داضتٗ تیسیٓ اص تىشاسوٙٙذٜ ، ٚجٛد ٔا٘غ تیٗ ٔحُ تیسیٓ ٚ تىشاسوٙٙذٜ ٚ حتی ٔطىالت فٙی آ٘تٗ 

 .دس ایٗ ٔٛالغ تٝ ٔذیشیت ٚاحذ استثاؼات سادیٛئی اػالْ ٕ٘ائیذ. ٚ واتُ آٖ اضاسٜ وشد

 ( :Message)خَاًذى پیاهک
ػالٔت  (وٝ ٕٞضٔاٖ تا آٖ آالسْ صٛتی ٕٔتذ دسیافت پیأه اص تّٙذٌٛی دستٍاٜ پخص ٔی ضٛد)دس صٛست دسیافت پیاْ ٔتٙی، 

. پاوت ٘أٝ تش سٚی صفحٝ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد وٝ ٔی تٛاٖ تا فطشدٖ دوٕٝ ٔطخص ضذٜ دس ضىُ صیش، پیاْ سا ٔطاٞذٜ وشد

ٕٞاٖ دوٕٝ ٔطخص ضذٜ دس )جٟت دستشسی تٝ ِیست پیأه ٞای سسیذٜ تیسیٓ، ٔی تٛا٘یذ تا ٚاسد ضذٖ تٝ ٔٙٛی دستٍاٜ 

پس اص تاص وشدٖ ٔتٗ پیأه صذای آالسْ صٛتی . سا ا٘تخاب وٙیذ تا ٚاسد ایٗ لسٕت ضٛیذ(Message)،  ٌضیٙٝ پیاْ (ضىُ

 .لؽغ ٔی ٌشدد

 

دس . چٙا٘چٝ دس حیٗ خٛا٘ذٖ پیأه، ٔىإِٝ ای سٚی وا٘اَ ا٘جاْ ضٛد پیأه تا ا٘تٟای ٔىإِٝ لاتُ ٔؽاِؼٝ ٘خٛاٞذ تٛد: نکته

 .صٛست ظشٚست چٙا٘چٝ دس حیٗ ٔىإِٝ ٔجذد دوٕٝ ٔطخص ضذٜ دس ضىُ فٛق فطشدٜ ضٛد، ٔتٗ پیاْ ظاٞش خٛاٞذ ضذ
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 ( :InBox)جعثِ ٍرٍدی 

ْ ٞای دسیافت ضذٜ اص واستشاٖ دیٍش دس ایٗ صٙذٚق رخیشٜ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ظشفیت ٍٟ٘ذاسی آٖ حذاوثش اٌش .  پیاْ ٔی تاضذ20پیا

دس ایٗ حاِت لذیٕی تشیٗ پیاْ تا پیاْ جذیذ جایٍضیٗ خٛاٞذ . دس صفحٝ ٕ٘ایص ظاٞش ٔی ضٛدصٙذٚق پش ضٛد، ػالٔت 

 .ضذ

 (Call Alert)اخطار عذم پاسخگَئی 

 تشای تیسیٓ اسساَ ٔی هشدار تماسپاسخی ٘ذٞٙذ، ٔشوض یه  (800)دس ضشایؽی وٝ واستشاٖ تٝ ٔىإِات ٔشوض استثاؼات 

. پخص خٛاٞذ وشد ٚ صفحٝ تیسیٓ تٝ ضىُ صیش خٛاٞذ تٛد (ٞش یه ثا٘یٝ یىثاس)دس ٘تیجٝ تیسیٓ صذای تٛق تصٛست ٔىشس . وٙذ

 .تا صٔا٘ی وٝ واستشاٖ دوٕٝ ٔطخص ضذٜ دس ضىُ سا فطاس ٘ذٞٙذ ایٗ تٛق اخؽاس ادأٝ پیذا خٛاٞذ وشد

  
 

 

 دستَرالعول ًگْذاری دستگاُ

ِؽفاً ٔٛاسد صیش سا دس . استفادٜ تٟیٙٝ اص تیسیٓ ظشٚسی استتشای تعٕیٗ ػّٕىشد ٔٙاسة تیسیٓ ٚ تاال تشدٖ ػٕش ٔفیذ آٖ ، 

 :سػایت ٕ٘ائیذٍٟ٘ذاسی اص دستٍاٜ

 ٍٞٙاْ صحثت اص آٖ دٚس ٘طٛیذ. وطیذٖ تیص اصحذ دٞٙی تیسیٓ تٝ ٔحُ اتصاَ آٖ تٝ دستٍاٜ آسیة ٚاسد ٔیىٙذ. 

  تفاٚت ٟٔٓ تجٟیضات دیجیتاَ جذیذ ٘سثت تٝ آ٘اِٛي ایٗ ٔی تاضذ وٝ داسایGPS ٔی تاضذ ٚ آ٘تٗ آٖ تٝ صٛست 

 .جذاٌا٘ٝ تٝ پطت تیسیٓ ٚصُ ٔی ضٛد

  ٜاتصاالت دستٍا( ٚ ٗواتّٟای آ٘تGPS)  ٕٞیطٝ تایستی ٚصُ تاضذ ٌٚش٘ٝ دس صٛست واسوشدٖ تذٖٚ اتصاالت تاػث

 .آسیة دیذٖ تجٟیض ٔی ٌشدد وٝ دس ایٗ صٛست ٔسِٛیتٟای لا٘ٛی آٖ ٔتٛجٝ واستش ٔشتٛؼٝ خٛاٞذ تٛد

  ٝلثُ اص ٘صة لاب تیسیٓ، ِؽفاً آ٘تٗ ٚ سٛوت تغزیٝ اصّی سا تٝ تیسیٓ ٔتصُ وٙیذ ٚ اص ایٙىٝ اص آ٘تٗ ٚ سٛوت تغزی

 .اختصاصی ٚ اصّی استفادٜ ضذٜ، اؼٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ 

  اؼٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ وٝ دستٍاٜ دس ٔحُ خٛد وأالً ثاتت تاضذ ،  ثثات دستٍاٜ دس ٔحُ ٘صة دس صٛست تشٚص تصادف

 .اص آسیة تیص اص حذ  تٝ تذ٘ٝ دستٍاٜ جٌّٛیشی ٔی وٙذ 

  ُلشاس داسد، ٘یاص تٝ تؼٛیط داضتٝ تاضذ تٛجٝ وٙیذ وٝ تایذ تا یه فیٛص تا ٕٞاٖ  تشقٍٞٙأیىٝ فیٛصی وٝ تش سٚی وات 

 .ٔطخصات لثّی جایٍضیٗ ضٛد 

 تٕٙظٛس تٟٛیٝ ٚ چشخص  تٟتش ٞٛا ، اص ٌزاضتٗ اضیا ٔتفشلٝ تش سٚی دستٍاٜ خٛدداسی وٙیذ. 

 تٝ ٞیچ ٚجٝ سؽح دستٍاٜ ٚ لسٕست ٞای ٔختّف آٖ سا تا اضیا تیض ٚ تش٘ذٜ تٕیض ٘ىٙیذ. 

 دستٍاٜ سا دس ٔجاٚست ٔٛاد ضیٕیایی وٝ ٔٛجة تخشیة ٚ خٛس٘ذٌی ٔذاسات اِىتشٚ٘یىی ٔی ضٛ٘ذ، لشاس ٘ذٞیذ. 
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 :ًکاتی در هَرد پاکسازی ٍ تویس کردى دستگاُ 

  تشای تٕیض وشدٖ ٌشد ٚ خان جٕغ ضذٜ سٚی دستٍاٜ ٚ یا ٔحُ اتصاالت ضاسطس آٖ اص پاسچٝ ٘شْ خطه ٚ یا

 .تشس ٞای ٘شْ استفادٜ وٙیذ

  تؼذ اص استفادٜ ؼٛال٘ی ٔذت اص دستٍاٜ، تشای ٘ظافت وّیذ ٞا، ِٟٚٛٔا ٚ صفحٝ ٕ٘ایص ٚ ٔحُ اتصاَ ٔیىشٚفٖٛ اص

تٝ ٞیچ ٚجٝ اص پان  وٙٙذٜ ٞای ضیٕیایی ٔا٘ٙذ . پاسچٝ غیشتافتٙی ٚ پان وٙٙذٜ ٞای ٔؼِٕٛی ٚ سادٜ استفادٜ وٙیذ

 .  اِىُ ، اسپشی ٚ یا فشآٚسدٜ ٞای ٘فتی استفادٜ ٘ىٙیذ صیشا آسیة جذی تٝ تذ٘ٝ دستٍاٜ ٚاسد خٛاٞذ ضذ

 لثُ اص استفادٜ اص دستٍاٜ اص خطه تٛدٖ آٖ اؼٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ. 

 :ّطذار

 . تشای پاوساصی ٚ ٘ظافت دستٍاٜ اتتذا آٖ سا خأٛش وٙیذ

 


