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1 Ogólny opis urządzenia i jego przeznaczenie 
 

Radiotelefon pociągowy Koliber jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym 
dla potrzeb PKP. Służy do komunikacji radiowej w sieci pociągowej VHF użytkowanej przez 
Polskie Koleje Państwowe. 

Urządzenie może pracować jako zestaw przewoźny w kabinach lokomotyw wszyst-
kich typów i pojazdach szynowych eksploatowanych przez PKP oraz użytkowników poru-
szających się po szlakach będących w nadzorze PKP PLK S.A. Może być także wykorzy-
stywane jako zestaw stacjonarny na stanowiskach dyspozytorskich. Obsługuje dwustron-
ną komunikację w standardzie VHF, GSM/GPRS oraz jest przygotowane do obsługi stan-
dardu GSM-R. 

Radiotelefon umożliwia m.in.:  

 nadawanie i odbiór  sygnałów audio w paśmie VHF, (GSM, GSM-R - opcjonalnie), 
 nadawanie i odbiór sygnałów specjalnych Zew1, Zew3, 
 realizację funkcji RADIOSTOP, nadawanie i odbiór sygnału ALARM według standardu PKP, 
 przesyłanie komunikatów tekstowych wykorzystując modemową transmisję danych, 
 rejestrację zdarzeń i sygnałów audio w module „czarnej skrzynki”, 
 rejestrację rozmów telefonicznych z jednej linii analogowej w module „czarnej skrzynki” 

(dla wersji stacjonarnych),  
 odsłuch zapisanych w „czarnej skrzynce” zdarzeń i rozmów bezpośrednio z urządzenia bez 

przerywania procesu rejestracji, 
 identyfikację i autoryzację użytkowników urządzenia (kontrolę dostępu do funkcji serwi-

sowych oraz odtwarzania zapisów „czarnej skrzynki”, zróżnicowane poziomy dostępu), 
 synchronizację czasu w oparciu o sygnał GPS (DCF w wersji stacjonarnej), 
 sterowanie z jednego manipulatora kilkoma modułami N/O, 
 możliwość konfiguracji parametrów użytkowych w celu dostosowania do potrzeb użyt-

kownika  (wielofunkcyjne klawisze, intuicyjne menu, itp.), 
 zdalne sterowanie oddalonymi modułami N/O (do 100 m bez modemów, powyżej 100 m 

do 7 km przy wykorzystaniu transmisji modemowej), 
 współpracę z innymi modułami nadawczo-odbiorczymi, np. GSM, GSM-R, 
 zabudowę w zdalnie sterowanych sieciach radiołączności PKP oraz na liniach małoobcią-

żonych. 
 



Koliber  Instrukcja obsługi 
 

6 
 

 

 

1.1 Własności konstrukcyjne i użytkowe 
 

Radiotelefon Koliber jest nowoczesnym terminalem komunikacyjnym, którego 
konstrukcja uwzględnia osiągnięcia współczesnej elektroniki. 

Zastosowane rozwiązania gwarantują wysoki  komfort pracy oraz sprawną obsługę serwisową.  

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu: 

 podświetlanego, czytelnego wyświetlacza graficznego, 
 programowalnej klawiatury funkcyjnej i alfanumerycznej, 
 standardu GPS do odbioru sygnału czasu (synchronizacja rejestrów czasowych) i po-

zycji pojazdu, 
 uniwersalnej konstrukcji (jedna wersja urządzenia do pracy w wersji przewoźnej i sta-

cjonarnej), 
 jednego typu zasilacza do pracy dla wszystkich rodzajów lokomotyw (szeroki zakres 

napięć wejściowych), 
 zasilacza sieciowego z funkcją podtrzymania awaryjnego,  
 trwałej i odpornej konstrukcji mechanicznej, 
 zunifikowanych elementów konstrukcyjnych. 
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2 Dane techniczne 
 

2.1 Ogólne parametry techniczne radiotelefonu 
 

 Parametr techniczny Wartość 
1 Pasmo pracy 136 ÷ 174 MHz 
2 Odstęp międzykanałowy 12,5/25 kHz, programowalny 
3 Liczba kanałów pracy 200 ÷ 1000 w zależności od konfiguracji 
4 Rodzaj pracy simpleks 
5 Zakres przestrajania częstotliwości 136 MHz ÷ 174 MHz 
6 Rodzaj modulacji analogowa częstotliwościowa (F3E) 
7 Odchyłka częstotliwości nadajnika ±3 ppm 

8 Moc znamionowa nadajnika programowana od 1 W (30 dBm) do 25 W 
(44 dBm) 

9 Rodzaj i impedancja anteny złącze antenowe typu BNC 50 Ω 
10 Znamionowa wartość napięcia zasilania DC 13,8 V (10,8 ÷ 16 V) 
11 Nasłuch  selektywny lub dwukanałowy 
12 Generacja tonów ZEW1, ZEW3, 
13 Generacja sygnału Alarm wg standardu kolejowego 

14 Programowalne parametry pracy częstotliwość pracy, odstęp międzykanałowy, 
moc 

15 Modem transmisji danych VHF szybkość transmisji 1200/2400 bps 
16 Wbudowany odbiornik GPS dla wersji przewoźnej 
17 Odbiornik DCF dla wersji stacjonarnej 
18 Wbudowany moduł „czarnej skrzynki” wersja przewoźna oraz stacjonarna 
19 Interfejs programowania urządzenia standard RS232 - złącze DB9-M 
20 Interfejs transmisji danych RS232/RS485 

21 Warunki eksploatacji  -25C ÷ +55C 
 < 95% wilgotności względnej 
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2.2 Parametry techniczno-użytkowe zasilacza sieciowego KZS-01 
 Parametr techniczny Wartość 
1 Napięcie wyjściowe 13,8 V 
2 Prąd wyjściowy 0 ÷ 5 A 
3 Napięcie zasilania 230 V AC 

4 Stabilizacja napięcia wyjściowego w funkcji 
zmian napięcia zasilania < 0,1% 

Prąd ładowania  ok. 0,44 A    5 Parametry ładowania akumulatora 
Napięcie ładowania 13,6 V 

6 Parametry akumulatora  
(akumulator kwasowy-żelowy) Pojemność akumulatora 1,2 Ah÷18 Ah 

7 Czas autonomii (zasilanie z akumulatora) 

2,5 godz. ÷ 38 godz. 
Czas autonomii jest zależny od pojemności 
akumulatora, stanu naładowania i prądu ob-
ciążenia. Podane czasy dotyczą akumulatora w 
pełni naładowanego i znamionowego prądu 
obciążenia. 

8 Zabezpieczenie akumulatora  

Odłączenie obciążenia przy obniżeniu napięcia 
akumulatora poniżej 11,0÷11,5V.  
Ponowne załączenie obciążenia możliwe dopie-
ro po pojawieniu się napięcia sieci zasilającej. 
Bezpiecznik 6,3 A. 

9 Zabezpieczenie wyjścia zasilacza Termiczne, przeciążeniowe, nadnapięciowe. 
10 Zabezpieczenie wejścia zasilacza Bezpiecznik 4A, zabezpieczenie warystorowe. 

 
 
 

2.3 Parametry techniczno-użytkowe zasilacza przewoźnego KZ-01 
 Parametr techniczny Wartość 
1 Nominalne napięcie wejściowe 15 ÷ 230 V DC 
2 Maksymalny pobór prądu 6 A 
3 Zabezpieczenie wejścia 2 bezpieczniki 10 A/250 V 
4 Znamionowy prąd wyjściowy zasilacza 5 A 
5 Znamionowe napięcie wyjściowe 13,6 V ±3% 

6 Sprawność > 75% 

7 Próg zadziałania zabezpieczenia przed prze-
ciążeniem ~5,5 A 

8 Poziom zakłóceń emitowanych PN-EN 55022, PN-EN 50081-1 

9 Temperatura otoczenia -25 ÷ +55ºC 

10 Izolacja między wejściem i wyjściem 5 kV AC RMS 
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3 Podstawowe moduły funkcjonalne radiotelefonu  
Koliber 

3.1 Moduł manipulatora KM-01 

 

Rys. 1  Moduł manipulatora KM-01 z mikrofonem – widok od przodu 

(1) Klawisz alarmu. 
(2) Klawisze klawiatury funkcyjnej. 

(2a) Klawisz załączania / potwierdzania /  
akceptacji (Enter). 

(2b) Klawisz wyłączania / anulowania (Escape). 
(3) Klawiatura alfanumeryczna. 
(4) Podświetlany ekran LCD. 
(6) Klawisz PTT (nadawania)  

Diody sygnalizacyjne: 
3 kolorowa: 
● urządzenie aktywne 
● nadawanie 

(5a) 

● odbiór 

(5b) ● sygnalizacja wywołania operatora 
sygnałem selektywnym 

(5c) ● sygnalizacja otrzymania telegramu / 
SMS  

 
    

 
Rys. 2  Moduł manipulatora KM-01 – widok od tyłu 

(1) Złącze do głośnika zewnętrznego. 
(2) Sterowanie do KT-01 (złącze DB-25). 
(3) Tabliczka znamionowa. 
(4) Podłączenie mikrofo łącze RJ-66). nu (z 

(5) Interfejs RS-232 (złącze serwisowe DB-9). 
(6) Numer seryjny/rok produkcji urządzenia. 
(7) Czytnik identyfikatora.  
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3.2 Moduł terminala KT-01 

 
Rys. 3  Moduł terminala KT-01 – widok od przodu 

(1) ● Dioda sygnalizująca stany pracy urządzenia  
(ciągłe świecenie – awaria, pulsacja – nagrywanie rozmów). 

(2) ●/● Dioda 2–kolorowa sygnalizująca pracę modułu terminala (odbiór ●, nadawanie ●). 
(3) ● Dioda sygnalizująca zasilanie urządzenia.  

 

 
Rys. 4  Moduł terminala KT-01 – widok od tyłu 

(1) Złącze zasilania zewnętrznego (13,8 V DC) - do KZS-01, lub KZ-01. 
(2) Złącze sterowania (DB-25) - podłączenie do KM-01, lub KPG-01. 
(3) Dodatkowe złącze (RJ8x8) - do nagrywania rozmów z linii telefonicznej (w wersji stacjonarnej). 
(4) Złącze antenowe GPS (w wersji przewoźnej) / DCF (w wersji stacjonarnej). 
(5) Złącze sterowania (DB-15M) - do złącza nr 8. 
(6) Tabliczka znamionowa. 
(7) Numer seryjny/rok produkcji urządzenia. 
(8) Złącze sterowania (DB-15F) - do złącza nr 5. 
(9) Złącze zasilania wewnętrznego (13,8 V DC) - do złącza nr 1. 
(10) Gniazdo antenowe (BNC-50 Ω).  
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3.3 Moduł przełącznicy KPG-01 GSM/GPRS 

 
Rys. 5  Moduł przełącznicy KPG-01 GSM/GPRS – widok od przodu 

(1) Wyłącznik zasilania. 
(2) ● Dioda sygnalizująca stan pracy modułu GSM. 
(3) ● Dioda sygnalizująca komunikację pomiędzy modułami KM-01 i KT-01. 

(4) ● Dioda sygnalizująca zasilanie urządzenia. 
Świecenie ciągłe – zasilanie podstawowe, wiecenie pulsacyjne – zasilanie bateryjne. ś 

 

 

 
Rys. 6  Moduł przełącznicy KPG-01 GSM/GPRS – widok od tyłu 

(1) Złącze antenowe GSM/GPRS. 
(2) Złącze transmisyjne (DB-25) - podłączenie modułu manipulatora KM-01 (Kabina A). 
(3) Złącze transmisyjne (DB-25) - podłączenie modułu manipulatora KM-01 (Kabina B). 
(4) Złącze serwisowe (DB-9). 
(5) Złącze sterowania (DB-25) - połączenie z KT-01. 
(6) Złącze antenowe GPS. 
(7) Numer seryjny/rok produkcji urządzenia. 
(8) Złącze SHP - podłączenie do systemu RADIOSTOP w lokomotywie.  

 

 



Koliber  Instrukcja obsługi 
 

3.4 Moduł przetwornicy (zasilacz przewoźny) KZ-01 

 
Rys. 7  Moduł przetwornicy (zasilacz przewoźny) KZ-01 – widok od przodu 

(1) Wyłącznik zasilania. 

(2) ● Dioda sygnalizująca światłem pulsującym – przeciążenie prądowe zasilacza, 
światłem ciągłym - uszkodzenie zasilacza, konieczność wezwania serwisu. 

(3) ● Dioda sygnalizująca zasilanie urządzenia.  
 

 
Rys. 8  Moduł przetwornicy (zasilacz przewoźny) – widok od tyłu 

(1) Złącze zasilające (Amphenol 4-pin) - połączenie ze źródłem zasilania w pojeździe (24..170 V DC). 

(2) Złącze zasilające urządzenia radiotelefonu (Amphenol 7-pin) – zasilanie urządzeń radiotelefonu  
(13,6 V, 5A DC). 

(3) Bezpiecznik WTA-T 250 V, 10 A. 
(4) Bezpiecznik WTA-T 250 V, 10 A.  
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3.5 Moduł zasilacza stacjonarnego KZS-01 

 
Rys. 9  Moduł zasilacza stacjonarnego KZS-01 – widok od przodu 

(1) Wyłącznik zasilania. 
(2) ● Dioda sygnalizująca  uszkodzenie zasilacza – konieczność wezwania serwisu. 

(3) ●/● 
Dioda 2-kolorowa sygnalizująca pracę: 
z zasilaniem sieciowym (●), 
z zasilaniem bateryjnym (●).  

 

 
Rys.10  Moduł zasilacza stacjonarnego KZS-01– widok od tyłu 

(1) Złącze zasilające z bezpiecznikiem sieciowym 230 V AC (połączenie ze źródłem zasilania). 
(2) Złącze zasilające terminal KT-01 (podłączenie akumulatora). 
(3) Bezpiecznik akumulatora 6,3 A. 
(4) Numer seryjny/rok produkcji urządzenia. 
(5) Otwory wentylacyjne.  
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4 Konfiguracje instalacyjne radiotelefonu 
4.1 Wersja stacjonarna (montaż na posterunku ruchu, praca jako stacja 

bazowa) 
 

4.1.1 Schemat instalacji stacjonarnej radiotelefonu 

 
Rys.11  Wersja stacjonarna, schemat instalacji 

1) Terminal radiowy KT-01 
2) Zasilacz KZS-01 
3) Manipulator KM-01 
4) Antena VHF 
5) Odbiornik sygnału czasu DCF (typ KDCF-01) 
6) Kabel sterujący KKZWS-01 
7) Kabel sterujący KKST-TM 
8) Kabel zasilający KKZS-01  

(sieciowy 230V AC) 
9) Podłączenie akumulatora 
10) Mikrofon KMG-01 

  

 
 
 

4.1.2 Przykład wykonania instalacji stacjonarnej radiotelefonu 

 

Rys.12  Wersja stacjonarna z wieszakiem KW-01 – przykład wykonania 

Manipulator zamocowany za 
pomocą wspornika KWMM-
01 lub KWMM-02, moduły 
KZS-01 i KT-01 oraz akumula-
tor w obudowie KW-01 zawie-
szonej na ścianie. 
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4.2 Wersja przewoźna jednokabinowa (instalacja w lokomotywie) 
 

4.2.1 Schemat instalacji 

(1) Terminal KT-01 
(2) Zasilacz KZ-01 
(3) Manipulator KM-01 
(4) Antena taborowa VHF 
(5) Antena GPS 
(6) Kabel zasilający KKZWP-01 
(7) Kabel sterujący KKST-TM 
(8) Kabel zasilający KKZP-01 (połącze-

nie zasilacza z instalacją elektrycz-
ną lokomotywy) 

(9) Mikrofon KMG-01 
(10) Kabel przyłączeniowy do instalacji 

RADIOSTOP w lokomotywie 

 Rys.13  Wersja przewoźna jednokabinowa 
– schemat instalacji 

 
 

4.2.2 Przykład wykonania zestawu jednokabinowego 

 

Rys.14  Wersja przewoźna jednokabinowa – przykład wykonania 
Terminal radiowy KT-01 i zasilacz KZ-01 zamontowane w obudowie KOP2-01. 
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4.3 Wersja przewoźna dwukabinowa (instalacja w lokomotywie). 

4.3.1 Schemat instalacji wersji z przełącznicą KPG-01 
(1) Terminal KT-01 
(2) Zasilacz KZ-01 
(3a)   Manipulator KM-01 

(w kabinie A) 
(3b)   Manipulator KM-01 

(w kabinie B) 
(4a) Mikrofon (kabina A) 
(4b) Mikrofon (kabina B) 
(5a) Kabel sterujący KKST-TM 
(5b) Kabel sterujący KKST-TM 
(6) Przełącznica KPG-01 

GSM/GPRS 
(7) Kabel sterujący KKST-TP 
(8) Kabel sterujący KKZWP-01 
(9) Antena taborowa VHF 
(10) Antena GPS. 
(11) Kabel zasilający KKZP-01 

(połączenie zasilacza KZ-01 z 
instalacją elektryczną lokomo-
tywy). 

(12) Kabel sterujący SHP KKST-SHP 

 

Rys.15  Wersja przewoźna dwukabi-
nowa z przełącznicą KPG-01 
– schemat instalacji 

4.3.2 Przykład wykonania zestawu dwukabinowego z przełącznicą KPG-01 

 

Rys.16  Wersja przewoźna dwukabinowa – przykład wykonania 
Terminal radiowy KT-01,  przełącznica KPG-01 i zasilacz KZ-01 w obudowie KZM-03MIL. 
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4.3.3 Schemat instalacji wersji z przełącznicą mechaniczną 

 

Rys.17  Wersja przewoźna dwukabinowa – schemat instala-
cji z przełącznicą mechaniczną 

(1) Terminal KT-01. 
(2) Zasilacz KZ-01. 
(3a) Manipulator KM-01 

(w kabinie A). 
(3b) Manipulator KM-01 

(w kabinie B). 
(4a) Mikrofon (kabina A). 
(4b) Mikrofon (kabina B). 
(5a) Kabel sterujący KKST-TM. 
(5b) Kabel sterujący KKST-TM. 
(6a) Wewnętrzne połączenie  w lokomo-

tywie 
(6b) Wewnętrzne połączenie  w lokomo-

tywie 
(7) Przełącznica mechaniczna 
(8) Kabel sterujący KKST-TPM 
(9) Kabel sterujący KKZWP-01 
(10) Kabel zasilający KKZP-01 

(połączenie zasilacza KZ-01 z insta-
lacją elektryczną lokomotywy). 

(11) Antena taborowa VHF.  
(12) Antena GPS. 
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5 Obsługa podstawowych funkcji 
Obsługa radiotelefonu odbywa się za pomocą klawiatury zlokalizowanej na panelu manipulatora. 

Wszystkie aktywne nastawy i funkcje są potwierdzane i identyfikowane na ekranie. 

5.1 Ekran manipulatora KM-01 – znaki, symbole, opisy 

 
Rys.18  Ekran manipulatora KM-01 – znaki, symbole, opisy 

Na ekranie są wyświetlane informacje 
tekstowe oraz ikony rozmieszczone w 
trzech poziomych polach: 
 pole ikon (górne) – zawiera infor-

macje techniczne o stanie urządze-
nia, 

 pole robocze (centralne) – zawiera 
informacje o aktualnym połączeniu, 

 pole funkcyjne (dolne) – zawiera 
kontekstowe opisy klawiszy funk-
cyjnych. 

5.2 Pole ikon 

 
Numer identyfikacyjny użytkownika – PIN. Wprowadzanie numeru PIN może być programowo 
wyłączone – wtedy numer nie jest wyświetlany. 

 
Bieżący czas. Jeżeli jest uaktywniona opcja wyświetlania daty, pojawi się ona poniżej informacji 
o czasie. 

 
Ikona jest wyświetlana po odebraniu sygnału alarmowego RADIOSTOP. 

 Ikona jest wyświetlana po nadaniu sygnału alarmowego RADIOSTOP. 

 

On-hook - ikona wyświetlona, mikrofon podniesiony. 
Off-hook - brak ikony, mikrofon odłożony na zaczep. 

 /  
Nadawanie / odbiór. 

 
Tryb otwarty nasłuchu - słychać wszystkie transmisje na danym kanale. 

 
Zdjęta blokada szumu w trybie otwartym. 

 /  Wykrycie Zew 1 / lub wykrycie Zew 3. 

/  Włączony nasłuch na Grupie 1 / lub na Grupie 3. 

 
Włączona funkcja nasłuchu dwukanałowego DWUKANAŁ. 

/ /  

Stan akumulatora zasilania awaryjnego podczas zaniku zasilania sieciowego – jedynie w wersji 
stacjonarnej radiotelefonu (akumulator naładowany w 100% / 50% / rozładowany). 

 
Uszkodzenie lub brak karty pamięci (ikona pulsuje). 

 
Informacja o poprawnym odbiorze sygnału lokalizacji satelitarnej GPS 
lub sygnału synchronizacji czasu DCF77. 

 Poprawny odbiór sygnału GPS. 

 Poprawny odbiór sygnału długofalowego DCF77. 
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Poprawne nawiązanie sesji GPRS lub poziom sygnału GSM. 

 Poprawne nawiązanie sesji GPRS. 

 
Poziom sygnału GSM maksymalny. 

 Poziom sygnału GSM średni. 

 Poziom sygnału GSM minimalny. 

 
 

5.3 Pole robocze 
 

 

001 – numer roboczego kanału pracy radiotelefonu. 
012 – numer kanału dodatkowego (przy nasłuchu dwukanałowym). 

 
Pole tekstowe - nazwa (opis) kanału podstawowego. 

 
 
 

5.4 Pole funkcyjne 
Kontekstowe menu odpowiada aktualnym funkcjom przypisanym do klawiszy znajdujących się 

bezpośrednio pod ekranem. 

 
Klawisz rezygnacji (Escape). 

 

Klawisze funkcyjne  (na ekranie są 
wyświetlane nazwy aktualnie przy-
pisanych im funkcji). 

 
Rys.19  Manipulator KM-01 – wygląd klawiatury 

funkcyjnej.  
Klawisz akceptacji (Enter). 

Wybór funkcji (po naciśnięciu klawisza) powoduje zmianę podświetlenia (białe litery na ciemnym 
tle -  . ).  

 

5.5 Klawiatura alfanumeryczna 
 

 
Klawiatura alfanumeryczna służy do wprowadzania tekstów oraz liczb 

(podobnie jak np. w telefonie komórkowym), a także do nawigacji na ekra-
nie. 

Klawisze wyróżnione strzałkami      pełnią rolę kursora umoż-
liwiając poruszanie się po ekranie, wybór odpowiedniej funkcji, parametru. 

 

 
Rys.20  Manipulator KM-01 – wygląd klawiatury alfanumerycznej 
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5.6 Włączanie / w
Po wykonaniu instalac z uprawnione służby można rozpocząć eksploatację urządzenia. 

 

5.6.1 Włączenie rad
 Włącz zasilacz KZ 1 (lub KZS – 01) - przełącznik na panelu ma być w pozycji (I).  
 Naciśnij i p t

yłączanie radiotelefonu 
ji prze

iotelefonu 
-0

rzy rzymaj przez 2 sekundy klawisz  manipulatora KM-01. 

 Zaświeci się wyświetlacz radiotelefonu i klawisze klawiatury. 

 Po przeprowadzeniu automatycznego wewnętrznego testu radiotelefon jest gotowy do 
i. 

W

pracy zgodnie z zaprogramowanymi parametram

ygląd ekranu po włączeniu 

 

 

Procedura uruchomienia radiotelefonu 
została zakończona. Dioda sygnaliza-

poz.5a, 
ielono informując o 

ci do pracy. 

cyjna manipulatora (rys.1, 
str.10) świeci na z
gotowoś

Rys.21  Ekran po włączeniu manipulatora (Faza1) 

 
Rys.22  Ekran po włączeniu manipulatora (Faza2) 

Po pewnym czasie na ekranie pojawi 
się ikona sygnalizująca poprawny 
odbiór sygnału DCF lub GPS (na rysun-
ku widoczna ikona DCF). 

Ikona  pojawia się tylko wtedy, gdy urządzenie odbiera 
diowy DCF nadawany z Frankfurtu na częstotliwości 77,5 kHz. 

5.6.2 Wyłączenie radiotelefonu 

 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy  klawisz 

poprawny (niezakłócony) sygnał ra-

 

.  

 Na ekranie pojawi się pytanie, czy na pewno chcesz wyłą

 Jeśli  tak, potwierdź decyzję klawiszem  

czyć radiotelefon. 

, jeśli rezy n iśnij krótko g ujesz z wyłączenia – nac
klawisz . 

 

 Aby ponownie włączyć radiotelefon należy wykonać czynności opisane w punkcie 5.6.1.  
 W przypadku awarii zasilania podstawowego i jednoczesnym braku zasilania awaryjnego 

nastąpi wyłączenie radiotelefonu. Po przywróceniu zasilania radiotelefon uruchomi się au-
tomatycznie zachowując  wszystkie nastawy sprzed awarii. 
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5.7 Użytkowanie radiotelefonu 
5.7.1 Nadawanie 
 Zdejmij mikrofon z zaczepu, naciśnij przycisk PTT i mów do mikrofonu po odczekaniu 1-2 sek. 

Podczas nadawania na ekranie pojawi się ikona   i dioda dotychczas sygnalizująca stan go-
, 

ozmowy (naciśnięciem klawisza 
PTT w mikrofonie), wciśnij na krótko klawisz  

towości kolorem zielonym (●) zmieni kolor na czerwony (●) sygnalizujący nadawanie (str.9
rys.1/poz.5a). 

 Jeśli pracujesz w trybie selektywnym, przed rozpoczęciem r
  dla grupy 1, lub  dla grupy 3. 

 Wysyłanie ZEW-u słychać w głośniku manipulatora i jest potwierdzane poprzez odwrotne 
podświetlenie pola opisującego klawisz  ZEW-u ( , lub ). 

UWAGA! 
 Czas ciągłego nadawania jest ograniczony do 2 minut. Po jego upływie na ekranie pojawi się 

komunikat ostrzegawczy , a w głośniku sygnał alarmowy. 
Aby kontynuować pracę należy wyłączyć i powtórnie włączyć manipulator. 

 
 

5.7.2 Odbiór 
 W przypadku wołania transmisja audio jest słyszana w głośniku manipulatora. Odbiór odby-

wa się bez ingerencji operatora. 

 Podczas odbioru zielona dioda (●) (str.9, rys.1/poz.5a) zmienia kolor na żółty (●), a na ekra-
nie pojawia się ikona odbioru:  . 

 Odbiór któregokolwiek Zew-u jest potwierdzany wyświetleniem na ekranie odpowiedniej 
ikony:  
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 lub  .  

 
Rys.23  Ekran  z identyfikacją użytkownika 

W przypadku odbioru sygnału z identy-
fikacją użytkownika na początku 
transmisji słychać charakterystyczny 
sygnał, a w polu identyfikacji jest 
wyświetlana nazwa i numer użytkow-
nika. 

 
 

5.7.3 Wysyłanie alarmu (RADIOSTOP) 

 Sygnał RADIOSTOP wysyłamy naciskając duży czerwony klawisz ALARM . 
 Aby wysłać sygnał alarmu należy naciskać klawisz przez czas nie krótszy niż 1,5 sekundy. 
 Przypadkowe, krótkie wciśnięcie klawisza nie powoduje wysłania sygnałów RADIOSTOP.  
 Prawidłowe wysłanie alarmu jest sygnalizowane wyświetleniem na ekranie ikony  , zaś 

klawisz ALARM będzie podświetlony pulsującym światłem. 

 Alarm wyłączamy ponownie naciskając klawisz . 
 Sygnał alarmu jest nadawany na wszystkich kanałach, także na kanale RADIOSTOP (ze 

zmniejszoną mocą). 
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Rys.24  Ekran  z inform

czeniu urządzenia na ekranie będzie 
wyświetlana przez ok.15 sek. pulsująca 
informacja o zaistniałym zdarzeniu, zaś 
z głośnika będzie słychać przerywany 

acją o wysłanym alarmie 

Jeżeli przed wyłączeniem radiotelefonu 
został wysłany sygnał alarmu (np. przy 
zmianie obsługi), po ponownym włą-

sygnał. 

5.7.4 Odbiór alarmu 
 Po odebraniu sygnału ALARM na ekranie pojawi się ikona   , zaś pulsowanie podświetlenia 

klawisza  będzie dwukrotnie szybsze. Odbiór alarmu powoduje też automatyczne podniesie-
nie poziomu głośności w głośniku do wartości maksymalnej. 

 Alarm wyłączamy ponownie naciskając klawisz  . 

5.7.5 Regulacja głośności dźwięku 

 

 
  Bezpośrednio - klawiszami  i   

klawiatury alfanumerycznej. 

Rys.25  Ekran z regulacją głośności dźwięku 

 

5.7.5.1 Zapamiętanie poziomu  głośności dźwięku 

 Podczas wyświetlania wskaźnika głośności można zapamiętać nastawioną głośność naci-
skając przez ok.3 sek. zielony klawisz .  Zapamiętanie
kimi dźwiękami. Po załączeniu radiotelefonu głośność dźw tnim 
zapamiętanym poziomie. 

 W przypadku wystąpienia alarmu głośność sygnału dźwi ak-
simum. Chcąc ściszyć (i zapamiętać ustawienie głoś ś -

.7.5.2 Chwilowe ściszenie dźwięku 

 będzie potwierdzone dwoma krót-
ięku będzie ustawiona na osta

ękowego jest zwiększona do m
ci) należy powtórzyć regulację pono

ziomu dźwięku. 

5

Jeśli to konieczne, można klawiszem   ściszyć dźwięk na ok.15 sek., po czym nastąpi samo-
 jest sygnalizowane na ekranie pomniejszoną czynny powrót do poprzedniej głośności. Ściszenie

ikoną . 
 

5.7.6 Zmiana kanału roboczego 
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Bezpośrednio - klawiszami  i  klawiatury alfanumerycznej (w zakresie zaprogramowanych 
kanałów). 
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5.8 Obsługa pozostałych funkcji radiotelefonu 
 Dla ułatwienia obsługi podstawowe aktywne klawisze kla -

rycznej są podświetlone. 

 Do wykonywania niektórych działań opisanych w niniejsze
dwa nie podświetlone klawisze, 

wiatury funkcyjnej oraz alfanume

j instrukcji mogą być też używane 
 oraz  (przy prac  w  

ania się – Rozdz

 są ciemne.  

y  trybie koncentratora – Rozdz.7, a
.5.14).  także w trybie serwisowym podczas logow

 Klawisze nieaktywne
 

5.8.1 Nasłuch – praca w grupie selektywnej ZEW1, ZEW3 

 Naciśnij klawisz 

 

 aby wybrać odpowiednią grupę selektywną (ZEW1 lub ZEW3). 
Można teraz wybrać numer nasłuchiwanej grupy. 

 

 

Aby wybrać nasłuch odpowiedniej 
grupy naciśnij odpowiedni klawisz i 

twierdź   za

Rys.26  Ekran po wybraniu funkcji  

.  

Wybór jest potwierdzany pojawieniem 
się odpowiedniej ikony na wyświetla-
czu. 

Po naciśnięciu klawisza   
zmieni się jego wygląd na , a 
na ekranie pojawi się ikona  

 
Rys.27  Ekran po wybraniu funkcji  i  .  

 Działanie trybów GRUPA 1 i GRUPA 3. 
 Po wybraniu odpowiedniej opcji w powyższym menu radiotelefon odbierze tylko relacje 

poprzedzone nadaniem odpowiedniego ZEWu.  
 Po odebraniu ZEWu radiotelefon umożliwia normalną rozmowę (praca w trybie normal-

j transmisji, lub od razu po odłożeniu mikrofonu, radio-
nego. 



nym). Po 10 sekundach od ostatnie
telefon powraca do trybu selektyw

 Blokada odbioru komunikatów nie poprzedzonych ZEWem nie działa przy mikrofonie zdjętym z 
zaczepu (brak ikony ). Słychać wtedy wszystkie transmisje na danym kanale, działa blokada 
szumów (klawisz ). 

d u

 
5.8.2 Szum 

Funkcja SZUM steruje bloka ą sz mów radiotelefonu. Wciśnięcie klawisza  powoduje 
wyłączenie blokady szumów, klawisz zmienia wygląd na , jasna ikona  zamienia się w 
ciemną . Ponowne wciśnięcie klawisza – wyłącza funkcję.  
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Rys.28  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza  (bez włączo-
nego nasłuchu) 

 

Przy włączonym nasłuchu na Grupie 1, lub 3 (rozdz.5.8.1) wyłączenie blokady szumów jest iden-
tyfikowane tylko wyglądem klawisza   (ikona nie pojawia się). 

.8.3 Funkcja DWUKANAŁ 5

 

 

 - ta opcja pojawia się tylko na kanałach z fabrycznie zaprogramowaną funkcją nasłu-
chu dwukanałowego. Kanał roboczy (tu 003 Manewrowy) zawsze pozwala na łączność dwu-
stronną (nadawanie i odbiór), zaś kanał dodatkowy (tu 012) – jedynie nasłuch. 

 

Rys.29  Ekran przy działającej funkcji  

 

 Działanie funkcji  jest iz sygnal owane na ekranie animowaną ikoną .  

 W trybie nasłuchu dwukanałowego radio prowadzi naprzemienny nasłuch na kanałach. 

 W funkcji  kanałami roboczymi nie mogą być kan
można zaprogramować jedynie jako kanały dodatkowe – tylko do pod

5.8.4 Zmiana kanałów 
Najpierw naciśnij klawisz 

ały pociągowe. Kanały pociągowe 
słuchu. 

, potem . 

Rys.30  Ekran po naciśnięciu klawi-

 

sza  

 

5.8.4.1 Zmiana kanałów roboczych 

 Kanał roboczy zmień klawiszami  i  , lub wprowadź numer kanału klawiaturą 
numeryczną. Kanał roboczy można też zmienić klawiszami   i  klawiatury alfanume-
rycznej.  

 Po uzyskaniu właściwego numeru kanału zatwierdź wybór klawiszem   . 
radiotelefon jest zaprogramowany do pracy bez funkcji nasłuchu dwukanało-

 Kanał dodatkowy jest wykorzystywany jedynie w funkcji nasłuchu dwukanałowego. Jest 
kanałem skanowanym naprzemiennie z kanałem podstawowym (roboczym). 

 Kanał dodatkowy zmień klawiszami

UWAGA! Jeżeli 
wego działa jedynie ustawianie kanałów roboczych. 

5.8.4.2 Zmiana kanałów dodatkowych 

  i  . 



Koliber  Instrukcja obsługi 
 

25 
 

5.8.5 Funkcje menu 
Wciskając klawisz 

 

 uzyskuje się dostęp do kolejnych nastaw i funkcji radiotelefonu.  

Rys.31  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza   

Funkcje aktywne: 
, , . 

Funkcje nieaktywne: 
, .  

Opis obsługi funkcji  w rozdziale 5.9, a  w rozdziale 5.10. 

Klawisz

5.8.6 Ustawienie parametrów pracy 

5.8.6.1 Wyświetlacz / Zegar / Data / Głośność tonów 
  udostępnia funkcje zmiany nastaw pracy urządzenia:  

JASNOŚĆ I KONTRAST EKRANU, ZEGAR, DATA, GŁOŚNOŚĆ TONÓW 

Rys.32  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza  

 

. 

 

Rys.33  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza   

Regulacja natężenia dźwięku głośnika. 

 

Rys.34  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza   

Regulacja czytelności ekranu. 

Rys.35  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza   

Funkcja dostępna, jeżeli została fa-
brycznie zaprogramowana. 

 

Rys.36  Ekran po naciśnięciu klawi-
sza  

Funkcja dostępna, jeżeli została fa-
brycznie zaprogramowana. 
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5.9 Nadawanie i odbieranie telegramów 
Klawisz funkcyjny  uaktywnia funkcje nadawania i odbierania telegramów tekstowych 

(procedura obsługi jest dostępna opcjonalnie).  

5.10 Testowanie sygnału RADIOSTOP 
Dostępne są dwa tryby testowania sygnału RADIOSTOP: 

Tryb 1 –dla użytkownika standardowego (dyżurny ruchu, maszynista...). 

ntyfikator KIS-01). 

P w trybie  użytkownika standardowego 

iszami

Tryb 2 –dla użytkownika z uprawnieniami serwisowymi (niezbędny ide

5.10.1 Testowanie sygnału RADIOSTO

5.10.1.1 Testowanie odbioru sygnału RADIOSTOP 

1. Klaw  wyboru kanału  lub  wybierz kanał testowy RADIOSTOP 000. 

stawki testującej. 

3. Po odebraniu sekwencji ZEWów przystawka automatycznie wysyła sygnał alarmu do radio-
telefonu. 

4. Jeżeli radiotelefon funkcjonuje prawidłowo pojawi się sygnał zny w głośniku, na 

ekranie zostanie wyświetlona ikona odebranego alarmu 

2. Wyślij sekwencję w kolejności: najpierw ZEW3, potem ZEW1 do przy

akustyc

, zaś podświetlenie klawisza  
będzie pulsowało. 

5. Aby zakończyć test, po zaniku sygnału akustycznego naciśnij krótko klawisz   (zniknie 
ikona , podświetlenie klawisza zgaśnie).  

5.10.1.2 Testowanie nadawania sygnału RADIOSTOP. 

1. Klawiszami wyboru kanału  lub  wybierz kanał testowy RADIOSTOP 000. 

2. Wciśnij klawisz  . Podświetlenie klawisza zacznie pulsowa

3. Na ekranie pojawią się ikony 

ć.  

26 
 

 

 (alarm nadawany) oraz  (nadawanie). W głośniku słychać 
powtarzające się sekwencje sygnał alarmu.  

4. Po usłyszeniu nie mniej niż trzech sekwencji wciśnij ponownie przycisk  aby zakończyć
armu

 
nadawanie alarmu testowego. Zniknie z ekranu ikona nadanego al   . 

5. Jeżeli sygnał został wysłany poprawnie najbliższa w zasię ąca 
odpowie sygnałem charakterystycznym przerywanym s na kranie 
pojawi się ikona odbioru 

gu radiowym przystawka testuj
ygnałem dźwiękowym, a 

 . 

 

Uwaga: testowanie odbywa się w trybie pełnym i może być przeprowadzane efektywnie 
tylko w zasięgu działania przystawek testujących ami  zgodnych z odnośnymi przepis
PKP. Kolejne ekrany podpowiadają postępowanie operatora w celu przeprowadzenia 
poprawnego testu sygnału RADIOSTOP. 
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5.10.2 Testowanie sygnału RADIOSTOP w trybie  użytkownika uprawnionego 

5.10.2.1 Testowanie sygnału RADIOSTOP za pomocą przystawki testującej 

 
Rys.3

Zaloguj się do radiotelefonu w 
trybie SERWIS (patrz punkt 5.14). 
Aby uaktywnić procedurę testo-

 naciśnij klawisz 

7  Ekran RADSTOP 

wania najpierw

27 
 

 

, potem . 

Rozpocznij test klawiszem  . 
Radiotelefon samoczy
dzie na kanał testowy 

nnie przej-
 

000 RADIOSTOP  
Rys.38  Ekran po rozpoczęciu testu RADIOSTOP 

Wciśnij klawisz   - do przy-

podświetlenie klawisza pulsuje. 

pulsuje i nie słychać w głośniku 
sygnału dźwiękowego – radiotele-
fon jest uszkodzony i wymaga 

stawki testującej zostanie trzy-
krotnie wysłany sygnał alarmu - 

 

Jeżeli klawisz nie zostanie pod-
świetlony, lub podświetlenie nie 

Rys.39  Ekran po wysłaniu sygnału alarmu 

naprawy. 

Jeśli wynik testu jest pozytywny 
(radiotelefon odbierze potwierdze-

wiedni komunikat..  
nie), na ekranie pojawi się odpo-

 
Rys.40  Ekran po pozytywnym zakończeniu testu RADIOSTOP 

Zakończ wciskając dowolny kla-
wisz. 

Jeśli wynik testu negatywny, 
ponów próbę.  

 
  Ekran po negatywnym zakończeniu testu RADIOSTOP 

nia. 
Rys.41

Jeśli nadal wynik negatywny, 
sprawdź przystawkę do testowa-

Uwaga: testow
zasięgu

anie odbywa się w trybie pełnym i może być przeprowadzane efektywnie tylko w 
 działania przystawek testujących zgodnych z odnośnymi przepisami PKP. Kolejne 
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ekrany podpowiadają postępowanie operatora w celu przeprowadzenia poprawnego testu 

5.10.2.2 Tester RADIOSTOP – radiotelefon Koliber w roli przystawki testującej 

 W przypadku, gdy jest niedostępna przystawka testująca
żemy do tego celu wykorzystać inny radiotelefon Kolib

  Do radiotelefonu który będzie pełnił rolę przystawki testu IS 
(patrz punkt 5.14). 

ocedurę testowania najpierw naciśnij klawis

sygnału RADIOSTOP. 

 działanie sygnału RADIOSTOP, mo-
er. 

jącej zaloguj się w trybie SERW

 Aby uaktywnić pr z , potem . 

Klawiszem  przełącz radiotele-
ut a-

ał 
 i odbioru 

OP przez inne 
radiotelefony.  

fon w tryb pracy testera a om
tycznego. Będzie on sprawdz
poprawność nadawania
sygnału RADIOST 

Rys.42  Ekran po użyciu klawisza  

 W przypadku odbioru sekwencji ZEW3  ZEW1 z innego radiotele
ber  testowy wysyła automatyczny sygnał alarmu do an iast 
w przypadku odbioru sekwencji alarmu z innego radiot ku-
styczne słyszane w obu radiotelefonach. 

 Aby zakończyć test naciśnij klawisz zmiany kanałów

fonu (testowanego) Koli-

urządzenia testow ego, natom
elefonu nadaje potwierdzenie a

  lub  , albo zakończ pracę testera 
w następujący sposób: 
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Rys.43  Ekran po użyciu klawisza  

Naciśnij klawisz , potem 
. Następnie klawiszem  

zakończ pracę testera RADIO-
STOP. 

 

5.11 Kasowanie znacznika sygnału RADIOSTOP 
 Jeżeli radiotelefon wysłał, lub odebrał sygnał alarmu a łu  n  ekranie pojawi się ikona sygna

alarmowego RADIOSTOP (  - alarm wysłany,  - alarm ny). 

 Ikonę może skasować jedynie użytkownik z uprawnieniami serwisowymi (niezbędny identy-
fikator KIS-01) 

 Chcąc skasować ikonę: 

 odebra
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Wejdź do menu SERWIS i zaloguj 
się (patrz punkt 5.14). 
Wybierz 

 

 
Rys.44  Ekran po użyciu klawisza  

, potem  
i klawiszem  skasuj znacznik. 

UWAGA!  Pomimo skasowania z ekranu znacznika alarmu odpowiednie informacje o wystą-
pieniu tego zdarzenia zastaną zachowane w rejestratorze radiotelefonu. 
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5.12 Menu SERWIS 

Klawiszami , potem  
 przechodzi się  do opcji 

żyt-
 

rozmów, funkcja 

serwisowych (logowanie u
kowników, przeglądanie archiwum

 

). 

 

W trybie standardowego użyt-
kownika można sprawdzić przy 
użyciu w/w klawiszy datę najstar-
szej zapisanej rozmowy oraz zda-
rzenia. 

UWAGA ! Funkcje GŁOSLOG i 
SYSLOG są niedostępne z poziomu
zwykłego użytkownika. 

Rys.45  Ekran po użyciu klawisza  

 
Rys.46  Ekran  CZEKAJ po użyciu klawisza  

 

Wygląd ekranu po naciśnięciu 
klawisza  w trybie stan-
dardowego użytkownika. 
Na ekranie pojawia się migający 
napis CZEKAJ, a następnie po 
pewnym czasie zależnym od ilości 
nagrań zapisanych w rejestratorze 
zostanie wyświetlona informacja o 
najstarszej nagranej rozmowie. 
 

Rys.47  Ekran danych po użyciu klawisza  

 
Analogicznie po naciśnięciu klawi-
sza  

 

zostanie wyświetlona 
informacja o najstarszym zareje-
strowanym zdarzeniu. 
 
 

Rys.48  Ekran po użyciu klawisza  
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5.13 Menu SERWIS - funkcja INFO 
Po użyciu klawiszy , , a następnie  na ekranie ą wyświe zostan tlone 

następujące informacje: 

 nazwa i adres producenta, 
 numery seryjne modułów radiotelefonu, 
 nr wewnętrzny urządzenia, nr funkcyjny. 
 

 

Rys.49  Ekran po użyciu klawisza 
 , radiotelefon sta-

cjonarny lub 1-kabinowy  

 
 

1. Numer seryjny manipulatora KM-01. 
2. Numer seryjny terminala KT-01. 
3. Numer seryjny przełącznicy KPG-01, 
4. Numer systemowy manipulatora KM-01. 

W przypadku wykonania dwu kabinowego w kabinie A jest wy-
świetlany nr 1, zaś w kabinie B jest wyświetlany nr 2. 

o w prze cznicy 
KPG-01. 

Rys.50  Ekran po użyciu klawisza 
 , radiotelefon 2-

 
 
 
R
m
w
s
m

kabinowy 

adiotelefon dwu kabinowy z 
odułem KPG-01 wyposażonym 
 moduł GSM. Odczyt numerów 

eryjnych oraz pozostałych infor-
acji. 

Znaczenie informacji na ekranie. 

5. Numer systemowy terminala KT-01. 
6. Numer IMEI modułu GSM zainstalowaneg łą
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5.14 Logowanie i wylogowanie użytkownika (autoryzacja, kontrola 

a monitorowanie i kontrolę dostępu do wybranych funkcji urządzenia. 

dostępu) 
Radiotelefon pozwala n
 

5.14.1 Procedura logowania 

 

Rys.51  Ekran 1 procedury logowa-
nia – wejście do MENU 

Naciśnij klawisz  . 

 

Rys.52  Ekran 2 procedury logowa-

Naciśnij

nia – wejście do SERWIS 

 klawisz  . 

 

Rys.53  Ekran 3 procedury logowa-
nia – wejście do LOGIN 

Naciśnij klawisz  . 

 

Rys.54  Ekran wprowadzanie kodu 
PIN 

 

 Wprowadź kod PIN z klawiatury alfanumerycznej. 

 Wprowadzane kolejno cyfry kodu w przypadku popełnienia błędu można kasować za pomocą 
klawiszy  oraz . 

 Zatwierdź wprowadzony poprawnie kod klawiszem  . 
 

 

Rys.55  Ekran po wprowadzeniu 
kodu PIN 
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lub 

 autoryzuj prawo dostępu przykładając elektroniczny identyfikator do czytnika AUTORYZACJA
ścianie manipulatora. 

 na tylnej 

          

Rys.56  Logowanie z użyciem czyt-
nika identyfikatora w ma-

 
 powierz iden-
erzchni czytnika 

 ścianie manipu-

 

nipulatorze KM-01 

Przyłóż metalową chnie 
tyfikatora do powi
osadzonego w tylnej
latora.   

 Po odczytaniu identyfikatora radiotelefon sygnałem akustycznym potwierdzi autoryzację, a na-
stępnie automatycznie przejdzie do głównego menu. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się 
napis SERWIS. 

 

Rys.57  Ekran główny po zalogo-
waniu się 

 
Rys.58  Ekran wylogowania za pomocą identyfikatora KIS-01 

WIS na ę wylogować. 
W tym celu naciśnij

Aby zakończyć pracę w trybie SER-
leży si

   ,  
 ,  , a następnie 

przyłóż identyfikator KIS-01 do czyt-
nika. 
Radiotelefon potwierdzi wylogowanie 
sygnałem akustycznym. 

 
Rys.59  Ekran wylogowanie klawiszem 

Gdy został wprowadzony kod PIN 
należy nacisnąć klawisze  ,  

 ,  , a następnie 
wylogować m  się klawisze  . 

 

 Wyłączenie radiotelefonu klawiszami  oraz   podczas acy w trybie SERWIS jest jednoznaczne z 
wylogowaniem użytkownika. 

pr

Czytnik identyfikatora  

Identyfikator KIS-01   
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6 Obsługa rejestratora 

 Wejście do trybu rejestratora jest możliwe jedyni

6.1 Obsługa funkcji odsłuchu rejestratora 
e po zalogowaniu się jako użytkownik 

„SERWIS”. 

 

Rys.60  Ekran w trybie SERWIS po 
zalogowaniu 

 się zgodnie z opiseZaloguj m w 
zdziale 5.14. ro

 Wybierz odpowiedni tryb przeszu o . kiwania logów rejestrat ra: 
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  lub 
 Tryb  umożliwia przeglądanie zdarzeń z pracy -

strowanych rozmów, natomiast tryb 
systemu radiotelefonu oraz zareje

 umożliwia p d i odsłuch tylko logów z 
rozmowami prowadzonymi p

6.1.1 Tryb SYSLOG 

odglą
rzez radiotelefon. 

 

Rys.61  Ekran po wejściu w funkcję 
odsłuchu w trybie  

 Po wejściu w tryb rejestratora oraz wyborze trybu , klawiszem  wybierz od-
powiedni sposób przeszukiwania logów: 

1 EKRAN Wyświetla wszystkie logi z pracy radiotelefonu, przełącza sposób segregowania logów  
2 MINUTA Segreguje logi co 1 minutę 
3 10 MINUT Segreguje logi co 10 minut 
4 GODZINA Segreguje logi co 1 godzinę 
5 10 GODZIN Segreguje logi co 10 godzin 
6 DZIEN Segreguje logi co jeden dzień 
7 10 DNI Segreguje logi co 10 dni 
8 ALARMY Segreguje logi ze zdarzeniami z odbioru i nadawan a i sygnału alarmu 
9 ZEWY Segreguje logi ze zdarzeniami z odbioru i nadawania az ZEW3 sygnału z tonami ZEW1 or

10 STATUS 
 Udany test alarmu
 Test alarm 

Wyświetla wszystkie logi systemowe (tzw. statusy) pracy radiotelefonu. 
Lista statusów:  
 Włączenie konsoli (np. KM01-1002008) 
 Włączenie terminala (np. KT01-1002008) 
 Odebrano RADIOSTOP nadano (np. ACK) 
 Start testera RADIOSTOP 

 

 Skasowano sygn. Alarmu 

rminala (np. KT01-1002008) 
 Zalogowano numer (np. 13071) 
 Odbiór z nr (np. 12345) nr wewnętrzny (np. 54321) 

 Serwis start  (np. 7D000000A39CF701) 
 Wyłączenie konsoli (np. KM01-1002008) 
 Wyłączenie te
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 uaktywnia segregowania logu i pozwala wybrać odpowiedni 
czas zdarzeń. 

 W obrębie aktualnie wyświetlanych logów na ekranie poruszaj się przy pomocy klawiszy: 
 w dół,  w górę.   

 Odsłuch wybranego podświetlonego na czarno logu uruchom klawiszem , odsłuch 
zatrzymaj klawiszem . W trybie SYSLOG możliw -
czonych symbolem 

y jest odsłuch tylko rekordów ozna
 . 

 Aby sprawdzić najstarsze zapisane zdarzenie naciśnij klawisz   . 

lawisz  . Aby powrócić do głównego menu radiotelefonu naciśn kij  

Rys.62  Ekran po wybraniu funkcji 

zapisu, oraz pozostałe informacje o 
pracy rejestratora radiotelefonu.  

INFO 

Wyświetlone zostaje najstarsze zapi-
sane zdarzenie wraz z datą i godziną 

 
 

6.1.2 Tryb GŁOSLOG 

Rys.63  Ekran po wejściu w funkcję 
odsłuchu w trybie GŁOSLOG 

 

 Po wejściu iu trybu  w tryb rejestratora oraz wybran  klawiszem  wybierz 
n SYSLOG: 

 pracy radiotelefonu 

odpowied i sposób przeszukiwania logów analogicznie jak w trybie 
1 EKRAN Wyświetla wszystkie logi z
2 MINUTA Segreguje logi co 1 minutę 
3 10 MINUT nut Segreguje logi co 10 mi
4 GODZINA Segreguje logi co 1 godzinę 
5 10 GODZIN Segreguje logi co 10 godzin 
6 DZIEN Segreguje logi co jeden dzień 
7 10 DNI o 10 dni Segreguje logi c

 Klawiszami  oraz  wybierz odpowiedni czas zdarzeń (przeszukaj archiwum). 

  poruszaj się przy pomocy klawiszy: W obrębie aktualnie wyświetlanych logów na ekranie
  w dół, w górę.   

 Odsłuch wybranego podświetlonego na czarno logu uruchom klawiszem , odsłuch 
zatrzymaj klawiszem . 

 klawisz Aby sprawdzić najstarszą zapisaną rozmowę naciśnij   . 

 awisz  Aby powrócić do głównego menu radiotelefonu naciśnij kl . 



Koliber  Instrukcja obsługi 
 

Rys.64  Ekran po wybraniu funkcji 
.  

sane nagranie rozmowy wraz z datą i 
Wyświetlone zostaje najstarsze zapi-

 
godziną zapisu oraz pozostałe informa-
cje o pracy rejestratora radiotelefonu. 

Uwaga. 
Podczas pracy w trybie  
czym. Naciśnięcie w dowolnej chwili klawisza PTT w mikrofonie przerywa ods

odsłuchu radiotelefon pracuje i prowadzi nasłuch na kanale robo-
łuch i umożli-

6.1.3 Regulacja poziomu załączania zewnętrznej rejestra
 Rejestrator radiotelefonu Koliber  można wykorzystać do zapisu rozm instalacji stacjonarnej z 

dołączonego przewodowo telefonu stacjonarnego (za pośrednictw że 
rejestrować rozmowy prowadzone przy użyciu innego radiotelef p. 
Radmor) dołączając go do wejścia „Nagrywanie”.  

 Rejestracja jest automatycznie uruchamiana po pojawieniu si ro

 W celu uniknięcia przypadkowego włączenia rejestracji (np. przez szumy otoczenia, czy też przypadkowe 
zakłócenia) należy nastawić poziom sygnału akustycznego uruchamiającego rejestrację, odpowiadający 

u głosu ludzkiego który ma być zarejestrowany. 

wia natychmiastowe prowadzenie korespondencji. 

cji Audio (VOX) 
ów w 

em interfejsu linii KIL-01). Można tak
onu nie posiadającego rejestratora (n

zmowy. ę 

minimalnemu natężeni

Zaloguj się z jako SERWIS z użyciem 
identyfikatora  KIS-01 (patrz rozdział 

Po naciś
5.14). 

nięciu klawisza  
zmieni się treść ekranu. Teraz naciśnij 
klawisz   

Rys.65  Ekran SERWIS, wybór opcji  
, a po kolejnej zmia-

nie ekranu   . 

 

Teraz naciśnij klawisz  

Rys. w66  Ekran po ybraniu opcji  

 . 

 

Podnieś słuchawkę telefonu i rozpocz-

serwując czerwoną (●) diodę SERWIS 
w terminalu radiowym. 

nij rozmowę. 

Wykonaj regulację poziomu VOX ob-

Rys.67  Ekran regulacji poziomu VOX 

 Zgodnie ze wskazówkami na ekranie klawiszami , , ,  ustaw poziom dźwięku (VOX) przy 
onie była zgaszona, zaś w 
wy (odłożeniu słuchawki) 

dioda powinna zgasnąć po upływie ok. 4 sekund. 

którym następuje włączenie rejestracji tak, aby dioda (●) przy ciszy w mikrof
czasie mówienia pulsowała z częstotliwością ok. 1x/sek. Po zakończeniu rozmo

36 
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 Poziom VOX ustaw tak, aby rejestrator nie reagował na typowe
ludzki skierowany wprost do słuchawki. 

 Zapamiętaj ustawienie naciskając klawisz  

 dźwięki otoczenia, lecz jedyne na głos 

 . 

 Rejestrator może równolegle rejestrować rozmowy z dwóch -
wnętrznego (telefonu, dodatkowego radiotelefonu). Sygnalizuje -
wania diody (●). 

6

źródeł – radiotelefonu i urządzenia ze
to podwojeniem częstotliwości pulso

.2 Uszkodzenie lub brak karty pamięci w rejestratorze 
 Jeżeli karta pamięci została usunięta lub uległa uszkodzeniu, na ekranie najpierw pojawi się 

komunikat oraz pulsująca ikona  , a w głośniku sygnał dźwiękowy. 

 

Rys.68  Ekran w przypadku braku, 
lub uszkodzenia karty pamięci, ko-
munikat 1 

 

 Następnie jest wyświetlony komunikat o godzinie i dniu w którym została prawidłowo zare-
jestrowana ostatnia rozmowa. Jest to też informacja o chwili usunięcia lub uszkodzenia karty 
pamięci. Oba komunikaty są wyświetlane naprzemiennie.  

 

 
 

dku brak , 

2 

Rys.69  Ekran w przypa u
lub uszkodzenia karty pamięci, ko-
munikat 

 Komunikaty można chwilowo skasować klawiszem  .  Pojawią się znowu po ok. 2 minu-
tach. Pulsująca ikona  jest wyświetlana cały czas. 

 

takto ać się z serwisem ! Skon w
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7 Praca w trybie koncentratora 
Manipulator, po dołączeniu go do koncentratora 

modułów nadawczo-odbiorczych (od dwóch do czte
lokalnego, pozwala na obsługę większej liczby 
rech). Podłączenie do manipulatora kilku modu-

nie, są wizualizowane ikony modułów radiowych. 

łów radiowych jest wykrywane automatycznie i manipulator sam przechodzi do pracy trybie koncen-
tratora. W zależności od liczby modułów radiowych dołączonych do koncentratora, na ekranie mani-
pulatora, po prawej stro

 

 

Rys.70  Ekran modułów w trybie 
koncentratora 

 

ś

Rys.71  Ekran podczas pracy w trybie 
koncentratora, regulacja gło-
ności  

 

Wszelkie manipulacje na danym module radiowym (zmiana y-
pu nasłuchu itp.) możliwe są dopiero po jego uaktywnieniu. Uak konuje się za pomocą 
klawisza 

kanałów, włączenie nadawania, t
tywnienia do

 naciskając go sukcesywnie aż do wybrania po danego modułu. Aktywny moduł ra-
diowy jest wyróżniony zaciemnioną ikoną radiotelefonu 

żą
 . 

 
Obok ikon wizualizowanych modułów radiowych pokazany jest stan najważniejszych parame-

trów danego modułu (z lewej strony ikony symbolizującej radiotelefon znajduje się numer wybranego 
kanału 

38 
 

 

, po prawej stronie ikony radiotelefonu znajdują się ikony nasłuchu grupowego ( ), odbio-
ru/nadanie sygnału ALARM (  / ), nadawania/odbioru (  / ), wyłączenia blokady szumów ( ), 
detekcji sygnału zewu ( ). 

Główna część wyśw efonu. Regulacja głośności od-
ę wspólnie dla wszystkich radiotelefonów dołączonych do manipulatora. Sygnały audio są 

umowane - w głośniku manipulatora słychać jednocześnie rozmowy ze wszystkich odbiorników. 
W razie konieczności klawiszem 

ietlacza pokazuje stan aktywnego radiotel
bywa si
s

 można wyciszyć na około 15 sekund odsłuch z odbiorni-
ków nie wybranych. Ikony radiotelefonów wyciszonych  zostaną zmniejszone. 
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8 Rozwiązywanie problemów 
W tym rozdziale są opisane najczęściej występujące problemy z obsługą i eksploatacją radiote-

lefonu Koliber oraz sposób ich rozwiązywania.  Jeśli jednak nie uda się rozwiązać problemu przy 
pomocy zamieszczonych poniżej wskazówek, należy skontaktować się z serwisem technicznym 
firmy Radionika Sp. z o.o.: 

 tel.: (0-12) 631 – 91 – 50 
 fax: (0-12) 631 – 91 – 51 
 e-mail: radionika@kki.pl 

 
OBJAWY PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY / DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Pogorszenie się zasięgów  
(spadek jakości łączności). Sprawdź instalację antenową, kabel antenowy oraz złącza. 

Brak ikony DCF ( ) na 
ekranie manipulatora. 

Brak poprawnego sygnału DCF. Najmocniejszy sygnał pojawia się w 
nocy. Mogą zdarzać się okresy, kiedy nie wyświetla się ikona. 

Brak ikony GPS ( )na 
ekranie manipulatora. Sprawdź antenę GPS, kabel antenowy oraz złącza. 

Przy nadawaniu pojawiają 
się trzaski. 

Uszkodzony kabel mikrofonu. Sprawdź połączenie mikrofonu z mani-
pulatorem. 

Brak ikony PTT ( ) przy 
nadawaniu. 

Uszkodzony kabel lub przycisk PTT  mikrofonu. Sprawdź połączenie 
kabla mikrofonu z manipulatorem. 

Pulsująca ikona  
Brak lub uszkodzona karta pamięci. Opis w rozdziale 6.2. 
Skontaktuj się z serwisem. 

Brak zasilania. Sprawdź bezpiecznik w za ilacs zu (KZS-01 lub KZ-01). 

Brak zasilania awaryjnego. Sprawdź bezpiecznik w akumulatorze. 

Zakłócenia przy odbiorze  
(szumy, trzaski, gwizdy, 

mysłowej, urządzenia do bezprzewodowego dostępu do Interne-
tu itp.) mogą generować zakłócenia radioelektryczne o pozio-
mach przewyższających dopuszczalne normy i wpływające na 
jakość odbioru radiotelefonu. 

 Pracujące w pobliżu inne urządzenia radiowe lub elektryczne 
(np. zasilacze impulsowe, komputery, urządzenia telewizji prze-

stuki

 lokalizacji delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 Jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie ustalić przyczy-

ny zakłóceń, może skorzystać z pomocy serwisu producenta ra-
diotelefonu Koliber. Usługa jest świadczona odpłatnie. 

, zniekształcenia 
dźwięku w głośniku).  Identyfikację i usunięcie przyczyny zakłóceń należy powierzyć 

wyspecjalizowanej służbie użytkownika, lub odpowiedniej do 
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Błędy sygnalizowane na ekranie. 

 
Rys.72   brak ko

onem 

Wyłącz i włącz manipulator. 
li nadal brak komunikacji, wyłącz 
anie radiotelefonu na kilka sekund i 

rnie go włącz.  
Jeśli nadal brak komunikacji, sprawdź 
połączenie kablowe pomiędzy termina-

 

Jeś
zasil
powtó

Ekran „Błąd 001” –
torem i radiotelef

munikacji między manipula- lem KT-01 i manipulatorem KM-01.

40 
 

 

 
Rys.73  Ekran „Błąd 010” – uszkodzony przycisk ALARM 

Przycisk  wymaga naprawy, lub 
wymiany przez producenta radiotelefo-
nu. 

 obwodzie przycisku PTT). 

Rys.74  Ekran „Błąd 011” – pro

ostrzegawczym dźwiękiem w głośniku 
-

pi 
uszkodzenie mikrofonu (np. zwarcie w 

Uszkodzony mikrofon należy naprawić, 
lub wymienić na nowy. szę zwolnić przycisk PTT 

Komunikat wraz z towarzyszącym mu 

pojawi się na ekranie, jeżeli czas nada
wania przekroczy 2 minuty lub wystą
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9 Lista typowych urządzeń i akcesoriów w podstawo-
elefonów Koliber 

9.1 Urządzenia 

Lp. Nazwa Typ 

wych zestawach radiot

Opis, uwagi 

1.  Manipulator –  wersja 
standardowa KM-01 Stosowany w radio

nych. 
telefonach stacjonarnych oraz przewoź-

2.  Manipulator - wersja do 
wbudowania. KM-01-3 Stosowany w radio

pulpicie maszy t
telefonach przewoźnych. Montaż w 

y. nis

3.  Mikrofon  KMG-01 Standardowe wyposażenie manipulatora. 

4.  Wieszak mikrofonu  
Stosowany w instalacjach stacjonarnych oraz przewoźnych 
w przypadku konieczności oddalenia od manipulatora miej-
sca zamocowania mikrofonu. 

5.  Terminal radiowy KT-01  

6.  Przełącznica KPG-01  

7.  Zasilacz KZ-01 Zasilacz dla instalac woźnych – w pojazdach. ji prze

8.  Zasilacz sieciowy KZS-01 Zasilacz dla instalacji stacjonarnych. 

9.  Mikrofon stołowy KMS-01 
Wyposażenie stanowiska w D
Radiołączności DS

Zastępuje mikrofon

yspozytorskim Systemie 
R Koliber. 
 ręczny. 

10.  Mikrofon stołowy KMS-03 
Wyposażenie stan
Radiołączności DS

Zastępuje trzy mikr

owiska w Dyspozytorskim Systemie 
R Koliber. 
ofony ręczne. 

11.  sygnału czasu DCF KDCF-01 Standar
Odbiornik wzorcowego 

dowe wyposażenie radiotelefonu stacjonarnego. 

12.  Antena VHF ASD-031 Antena stacjonarna dookólna z zyskiem 0 dB przeznaczona 
do współpracy z bazowymi stacjami radiotelefonicznymi. 

13.  Antena VHF ASD-032 Antena stacjonarna dookólna z zyskiem 5 dB przeznaczona 
do współpracy z bazowymi stacjami radiotelefonicznymi. 

14.  Antena VHF KAD-155 
Antena stacjonarna dookólna z zyskiem 3,5 dBd (5,65 dBi) 
przeznaczona do współpracy z bazowymi stacjami radiote-
lefonicznymi. 

15.  Antena VHF 3086 Antena taborowa dopuszczona do stosowania jedynie na 
terenie Polski. 

16.  Antena VHF K50 22 21 1 Antena taborowa. 

17.  Antena VHF  SMA 108-550 Antena samochodowa stosowana przy instalacjach radio-
telefonu Koliber  w pojazdach drogowych. 

18.  Antena GPS/GSM TDBLD Antena taborowa. 

19.  Antena GPS/GSM CAP Tania antena bez atestu, do montażu na pojazdach szyno-
wych i drogowych. 
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9.2 Akcesoria – obudowy montażowe 
Lp. Nazwa Typ Opis, uwagi 

1.  Pionowy zestaw  
montażo KZM-01 

Do montażu trzech urządzeń (KZ-01, KPG-01 i KT-01) w pojaz-
dach szynowych w mie
połączeniowe dołączon  urządzeń. wy 

jscach z dostępem od góry. Kable 
e bezpośrednio do

2.  Poziomy zestaw  
montażowy KZM-02 

Do montażu trzech urządzeń (KZ-01, KPG-01 i KT-01) w pojaz-
dach szynowych w miejscach z dostępem od przodu. Kable 
połączeniowe dołączone bezpośrednio do urządzeń. 

3.  Poziomy zestaw  
 KZM-03MIL 

z-
ejscach z dostępem od przodu. Wypo-

atwe dołączenie montażowy

Do montażu trzech urządzeń (KZ-01, KPG-01 i KT-01) w poja
dach szynowych, w mi
sażony w panel ze złączami umożliwiającymi ł
do okablowania pokładowego pojazdu. 

4.  Obudowa płaska 
2-gniazdowa KOP2-01 azdów 1-kabinowych. 

Płaska obudowa do montażu dwóch urządzeń (KT-01 i KZ-01) 
w ciasnych pomieszczeniach poj

5.  Obudowa płaska 
3-gniazdowa KOP3-01 aska obudowa do montażu trzech urządzeń (KT-01, KPG-01 i 

Z-01) w ciasnych pomieszczeniach pojazdów 2-kabinowych. 
Pł
K

6.  Osłona manipulatora KOM-01 owoła-Zabezpieczenie manipulatora przed dostępem osób niep
nych w pojazdach postawianych bez nadzoru. 

7.  KW-01 Obudowa wisząca 
otwarta 

Do montażu trzech urządzeń (KZ-01, KPG-01 i KT-01) w instala-
cjach stacjonarnych. 

 

9.3 Akcesoria – wsporniki, łącznik
i 

i 
Opis, uwagLp. Nazwa Typ 

1.  Tablica rozdzielcza KTR-01 
Tablica umożliwia wygodne i pewne dołączenie urządzeń 
systemu Koliber do stałej sieci połączeń elektrycznych 
lokomotywy 2-kabinowej. 

2.  Tablica rozdzielcza KTR-02 
Tablica umożliwia wygodne i pewne dołączenie urządzeń 
systemu Koliber do stałej sieci połączeń elektrycznych 
lokomotywy 1-kabinowej. 

3.  Złącze manipulatora KMZ-01 Montowane w kabinie maszynisty, służy do połączenia 
manipulatora KM-01 z wewnętrzną instalacją lokomotywy. 

4.  Płytka monta
złącza DB-25 

żowa dla KDB-25 
liber , bez wymiany okablowania wiodą-

ra. 

Płytka ułatwiająca wymianę uszkodzonego złącza DB-25 i 
zamocowania go do ściany w kabinie maszynisty. Stoso-
wana przy wymianie radiotelefonu typ FM3106 prod. 
Radmor na Ko

cego do manipulato

5.  Spinacz do ma
rów 

nipulato- KSM-01 Stosowany w instalacjach stacjonarnych do pionowego 
połączenia ze sobą do 4 szt. manipulatorów. 

6.  Wspornik manipulatora KWMM-01 ipulatora w pojeździe.  Do mocowania man

7.  Uniwersalny wspornik 
manipulatora KWMM-01 

 
 pojeździe otwory mocujące umożli-

wiają łatwą  wymianę wspornika firmy Radmor (do radio-
telefonu FM3106) na KWMM-01, zaś w radiotelefonie 
stacjonarnym wygodne ustawienie manipulatora na stole. 

Do mocowania manipulatora w instalacjach stacjonarnych
oraz przewoźnych. W
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Lp. Nazwa Typ Opis, uwagi 

8.  Wspornik urządzeń  KWU-02 Do mocowania urządze liber  (KT-01,  
KPG-01, KZ-01, KZS-0

ń systemu Ko

1). 

9.  Wspornik anteny KWSA-01 . Do mocowania anteny do masztu w instalacji stacjonarnej

10. eny KWSA-02 cjonarnej.   Wspornik ant Do mocowania anteny do masztu w instalacji sta
 

9 ia – okablow złą
Lp. Nazwa Typ 

.4 Akcesor anie ro czne 
Opis, uwagi 

1.  Kabel zasilający siec
230 V~  

iowy KKZS-01 Standardowe wyposażenie zasilacza sieciowego KZS-01. 

2.  Kabel zasilający dla  
 + zestawu przewoźnego KKZP-01 

Opcjonalne wyposażenie zestawu przewoźnego. Przyłącze-
nie do tablicy rozdzielczej KTR-01(02). 
Kabel OMY 3x1,5 mm2 +, złącze C16-1 (4-pin żeńskie)
złącze DS3106A10SL-3P Amphenol (3-pin męskie). 

3.  Kabel zasilający do zesta-
L-3S Amphenol wu przewoźnego KKZP-02 

Opcjonalne wyposażenie zestawu przewoźnego w obudowie 
KZM-03MIL.  
Kabel OMY 3x1,5 mm2 + złącze DS3106A10S
(3-pin żeńskie)+ złącze DS3106A10SL-3P Amphenol (3-pin 
męskie). 

4.  Kabel zasilający do zesta-
wu przewoźnego KKZP-03 

prz
K

Opcjonalne wyposażenie zestawu przewoźnego. Stosowany 
y wymianie radiotelefonu typ FM3106 prod. Radmor na 
oliber. 

Kabel 2x1,5 mm2 + złą żeńskie) + złącze 
Szu-3 (3-pin żeńskie). 

cze C16-1 (4-pin 

5.  
Kabel zasilania wewn
nego w zestawie  

ętrz-

stacjonarnym 
KKZWS-01 

Standardowe wyposażenie terminala KT-01 w zestawie 
stacjonarnym. Połączenie KT-01 z zasilaczem sieciowym 
KZS-01. 

6.  
Kabel zasilania wewnę
nego w zestawie  

trz-

przewoźnym 
KKZWP-01 

Standardowe wyposażenie terminala KT-01 w zestawie 
przewoźnym. Połączenie KT–01 z zasilaczem przewoźnym 
KZ-01. 

7.  Kabel sterujący KKST-TT 

Standardowe wyposażenie terminala KT-01. Połączenie w 
terminalu. 
Kabel  ekranowany 12x0,14÷0,25 mm2 + złącze DB-9 (żeń-
skie) + złącze DB-15 (męskie). 

8.  Kabel sterujący KKST-TM 25 mm2 + 2 x złącze DB-25 (mę-

Połączenie terminala KT-01 z manipulatorem KM-01 lub 
przełącznicą mechaniczną.  
Kabel  ekranowany 20x0,
skie). 

9.  Kabel sterujący KKST-TP 

Standardowe wyposażenie zestawu.  
Połączenia terminala KT-01 z przełącznicą KPG-01. 
Kabel  ekranowany 20x0,25 mm2 + złącze DB-25 (męskie) + 
złącze DB-25 (żeńskie). 

10.  Kabel sterujący KKST-ZM 
(męskie) + złącze DS3106A22-14P Amphenol (19-pin mę-
skie). 

Połączenie manipulatora KM-01 ze złączem manipulatora 
KMZ -01, lub panelem złączy obudowy KZM-03MIL. 
Kabel ekranowany niepalny 16x0,5 mm2 + złącze DB-25 
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11. Kabel sterujący KKST-ZT 

 

 
Połączenie złącza manipulatora w KZM-03MIL ze złączem
manipulatora w KTR-01. 
Kabel ekranowany niepalny 16x0,5 mm2 + 2 x złącze 
DS3106A22-14P Amphenol (19-pin męskie). 

12.  Kabel sterujący SHP KKST-SHP Kabel 2x
DS3106A10

Połączenie złącza SHP w KPG-01 ze złączem SHP w tablicy 
rozdzielczej KTR-01.  

0,75 mm2  (czerwono-czarny) + złącze 
SL-4P Amphenol (2-pin męskie) + złącze  

MX-5557-02R Molex. 

13.  
Kabel sterujący do zestawu
przewoźne

 
go w obudowie 

KZM-03MIL 
K 1 KST-SHP-0

Przyłączenie złącza SHP do tablicy połączeniowej KTR-01. 
Kabel 2x0,75 mm2  (czerwono-czarny) + 2 x złącze 
DS3106A10SL-4P Amphenol (2-pin męskie). 

14.  Kabel sterujący 
RS485/RS232 KKST-RS 

Kabel ekranowany LIYCY 4x0,25 mm2 +
DS3106A14S-6P Amphenol (6-pin męskie) + złącze DB-9 
(męskie) - dla RS485, lub DB-9 (żeńskie) - dla RS232

 złącze 

. 

15.  Kabel sterujący KKST-RS-01 abel ekranowany LIYCY 4x0,25 mm  + 2 x  
RS485/RS232 

Przyłączenie obudowy typu KZM-03MIL do tablicy rozdziel-
czej KTR-01. K 2

złącze DS3106A14S-6P (męskie). 

16.  Kabel antenowy VHF KKA-VHF-
N50m/N50m 

 
 anteny VHF do terminala radiowego KT-01 w 

Zastosowanie w instalacjach stacjonarnych, lub bezpośrednie
dołączenie
instalacjach przewoźnych. 
Kabel antenowy RG-213U + 2 x złącza N-50 (męskie). 

17. F N50m/N50żp 
).  Kabel antenowy VH KKA-VHF- Przyłączenia anteny VHF do tablicy rozdzielczej KTR-01(02

Kabel antenowy RG-213U + 2 x złącza N-50 (męskie). 

18.  Kabel antenowy VHF  
przejściowy 

KKAP-VHF-  

N50m/N50m 

Połączenie złącza VHF w obudowie KZM-03MIL z tablicą
rozdzielczą KTR-01(02). 
Kabel RG-58H + 2 x złącze N-50 (męskie). 

19.  Kabel antenowy VHF  
przejściowy 

KKAP-VHF-
N

02). 

50m/BNCm 

Połączenie terminala radiowego KT-01 z tablicą KTR-01(
Kabel antenowy RG-58H + złącze N-50 (męskie) + złącze 
BNC-50 (męskie). 

20.  Kabel antenowy 
przejściowy 

VHF  KKAP-
N  

VHF-
50ż/BNCm

Standardowe wyposażenie zestawu ułatwiające połączenie 
terminala radiowego KT-01 z grubym i sztywnym  kablem 
wiodącym od anteny. 
Kabel antenowy RG-58H + złącze N-50 (żeńskie) + złącze 
BNC-50 (męskie). 

21.  Kabel antenowy VHF  
przejściowy 

KKAP-VHF-
C50ż/BNCm 

r-
-

ane w przypadku starych instalacjach antenowych 
na Koliber). 

cze 

Standardowe wyposażenie ułatwiające przyłączenie do te
minala radiowego  KT-01 grubego i sztywnego  kabla wiodą
cego od anteny.  
Stosow
(np. wymiana prod. Radmor typ 3106 
Kabel antenowy RG-58H + złącze C-50 (żeńskie) + złą
BNC-50 (męskie). 

22.  Kabel antenowy GSM KKA-GSM-
FMEż/N50m 

 anteny GSM (Leantenne, Kathrein) 

cze 

Bezpośrednie połączenie
z przełącznicą KPG-01. 
Kabel antenowy RG-142 + złącze N-50 (męskie)  + złą
FME (żeńskie). 
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23.  Kabel antenowy GSM FM m
KKA-GSM-

Emp/N50  

Połączenie anteny GSM (Leantenne, Kathrein) z tablicą 
rozdzielczą KTR-01(02). 
Kabel antenowy RG-142 + złącze N-50 (męskie)  + złą
FME (żeńskie, na panel). 

cze 

24.  Kabel antenowy  KKAP-GSM- cznicy KPG-01 z tablicą rozdzielczą  
przejściowy GSM FMEż/FMEż 

Połączenie złącza antenowego GSM w obudowie  
KZM-03MIL, lub przełą
KTR-01(02). 
Kabel antenowy RG-142 + 2 x złącze FME (żeńskie). 

25.  Kabel antenowy GPS KKA-GPS- 
SMAm/TNC50m 

Połączenie anteny GPS (Leantenne) z terminalem radiowym 

łącze 
KT-01, lub przełącznicą KPG-01. 
Kabel antenowy RG-142 + złącze SMA (męskie) + z
TNC-50 (męskie). 

26.  Kabel antenowy GPS SMAm/N50m 

adiowym 

e  
KKA-GPS-

Połączenie anteny GPS (Kathrein) z terminalem r
KT-01, lub przełącznicą KPG-01. 
Kabel antenowy RG-142 + złącze SMA (męskie) + złącz
N-50 (męskie). 

27.  Kabel antenowy GPS KKA-GPS-
SMAżp/TNC50m 

Połączenie anteny GPS (Leantenne) z tablicą rozdzielczą 
KTR-01(02). 
Kabel antenowy RG-142 + złącze SMA (żeńskie, na panel) + 
złącze TNC-50 (męskie). 

28.  Kabel antenowy GPS KKA-GPS-
S  

threin) z tablicą rozdzielczą  

MAżp/N50m

Połączenie anteny GPS (Ka
KTR-01(02). 
Kabel antenowy RG-142 + złącze SMA (żeńskie, na panel) + 
złącze N-50 (męskie). 

29.  Kabel antenowy  
przejściowy GPS 

KKAP-GPS- 
SMAm/SMAm 

Połączenie terminala radiowegoKT-01, lub przełącznicy  
KPG-01 z tablicą rozdzielczą KTR-01(02). 
Kabel antenowy RG-142 + 2 x złącze SMA (męskie). 

 

wisow io
Lp. Nazwa Ty

9.5 Akcesoria ser e dla rad telefonu Koliber 
p Uwagi 

1. Programator Radio
Kolibe

telefonu
r P D)   K -01 Zestaw zawiera oprogramowanie (płyta C

oraz interfejs programatora. 

2. Czytnik serwisowy   
„Czarnej skrzynki” KS

awiera oprogramowanie (płyta CD) 
--01 oraz interfejs czytnika Kart SM + kabel komu

nikacyjny USB. 

Zestaw z

3. Identyfikator serwisowy ISK -01 
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10 Certyfikaty 
10.1 Świadectwo UTK dl lea radiote fonu Koliber   
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10.2 Deklaracja zgodności 
 
My, 

RADIONIKA Sp. z o.o. 
ul. Lubelska 14-18 

30-003 Kraków 
 
oświadczamy, że zestaw radiotelefonu bazowego lub przewoźnego Koliber, złożony z 

modułu manipulatora typ KM-01, 
modułu terminala KT-01, 
modułu przełącznicy KPG-01, 
modułu zasilacza przewoźnego KZ-01, lub 
modułu zasilacza sieciowego KZS-01 
wraz z akcesoriami, 

przeznaczony do pracy w sieciach dyspozytorskich pracujący w zakresie częstotliwości 
136 – 174 MHz, z mocą wyjściową nadajnika od 1W do 25W, symbol PKWiU produktu 
32.20.1, spełnia wymagania norm: 
PN-ETS 300 086: 1997 Charakterystyki techniczne i warunki badań urządzeń radiowych z we-

wnętrznym lub zewnętrznym złączem w. cz. przeznaczonym do analo-
gowej transmisji mowy. 

PN-ETS 300 086 1997 
VA2:1999 

Charakterystyki techniczne i warunki badań urządzeń radiowych z we
wnętrznym lub zewnętrznym złączem w.cz. przeznaczonych do analo
gowej transmisji mowy. 

PN-ETS 300 113 1999 Charakterystyki techniczne i warunki badań urządzeń radiowych  prze
znaczonych do transmisji danych (i mowy) i mających złącze antenowe.

PN-ETSI EN 301 489-1  
V1.2.12002 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 
(ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca 
urządzeń i systemów radiowych. 
Część 1: Ogólne wymagania techniczne. 

PN-ETSI EN 301 489-5  
V1.2.12002 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 
(ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca 
urządzeń i systemów radiowych. 
Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunika-
cji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia  pomocnicze-
go (do transmisji sygnałów mowy i innych). 

PN-EN 60950:2000 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 

PN-EN 
60950:2000/A11:2000 

Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (Zmiana 11). 
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(Potwierdzenie Zgodności  nr 089/2003 z dnia 27.02.2003 wydane wraz ze sprawozdaniem z badań 
nr 01500033 z dnia 27.02.2003 roku.) 
 

racja zgodności jest wydana w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urzą-
dzeń końcowych przeznaczonych do ńczenia sieci publicznej i urządzeń 
radiowych z zasadniczymi wymagan akowania (Dz. U. Z 2004 r., Nr 73, 
oz. 659) wdrażającym postanowienie dyrektywy 1999/5/EC. 

 
 

Informacje doda

Radiotelefon jest p  
 

 
 
Dekla

 dołączania do zako
iami oraz ich ozn

p
 

tkowe:  

rzeznaczony do używania na terenie Polski.

 
Andrzej Nikoniuk, Prezes Zarządu Kraków, 1.08.2004 
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1 Ogólne warunki gw1 arancji 

 
 

3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas przeznaczony do usunięcia awarii i na-
prawy urządzenia.  

e z nieprawidłowej obsługi urządzeń lub z powodu ich niewła-
ściwej eksploatacji nie podlegają bezpłatnym naprawom gwarancyjnym. 

5. Usterki należy zgłaszać Gwarantowi. 

6. W przypadku dokonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub 
przeróbek  urządzeń użytkownik traci prawo do gwarancji. 

7. W przypadku zerwania lub uszkodzenia etykiet gwarancyjnych naklejonych na 
ądzenia użytkownik traci prawo do gwarancji.  

8. Lokalizacja oraz usuwanie zakłóceń radiowych występujących przy odbiorze 
(szumy, trzaski, gwizdy, stuki, zniekształcenia dźwięku w głośniku) nie są objęte 
gwarancją. Do lokalizacji i usuwania zakłóceń radiowych uprawnione są wyspe-
cjalizowane służby użytkownika radiotelefonu oraz lokalne delegatury Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej (UKE). Odpłatnej pomocy w identyfikacji źródeł zakłóceń 
może udzielić producent radiotelefonu. 

9. Po upływie okresu gwarancyjnego Gwarant zapewnia pełny serwis pogwaran-
cyjny urządzeń. 

10. Zmiany warunków gwarancji wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez 
obie strony umowy. 

 

 

 

1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem przekazania urządzeń Odbiorcy. 

2. Naprawy uszkodzeń w okresie gwarancyjnym powstałe w wyniku wad dostar-
czonych urządzeń będą usuwane na koszt Gwaranta. 

4. Uszkodzenia wynikł

modułach urz
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11.1 Urządzenia objęte gwarancją 
 
L.p. Nazwa Ilość Nr seryjne Uwagi 

1. Moduł terminala (moduł nadaw-
czo-odbiorczy) typ KT-01      

2.  Moduł manipulatora typ KM-01    

3.  Moduł przetwornicy  (zasilacz   przewoźny) typ KZ-01  

4.  Moduł przełącznicy elektronicznej 
(moduł GSM/GPRS) typ KPG-01    

5.  Moduł zasilacza sieciowego (zasi-
lacz stacjonarny) typ KZS-01    

6.      

7.      

8.      

9.      

10.     

11.     

12.     

 
 
 
 
 
 

GWARANT 
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12 Uwagi, notatki 
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