Walkie-talkie

Best.nr.5702, Model 808EU-1

Handenhetens funktioner :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Antenn.
LCD Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner.
Kanal ner -knapp: Tryck för att byta kanal.
Kanal upp -knapp: Tryck för att byta kanal.
Enter/bekräftelse-knapp
tangentbords lås.
Ljud upp -knapp: Tryck för höja volymen.
Högtalare
Batterihållare (finns på baksidan). Handenheten använder
3 x 1,5V AAA alkaline batterier eller 3.6V AAA uppladdningsbart batteripack.
Batteri lock (finns på baksidan), tas bort för att byta och sätta i nya batterier
Ljud ner -knapp: Tryck för att sänka volymen.
Mikrofon
Call
Tryck för att skicka ”anropssignal”.
Power ON-OFF
/ Menu
knapp: Tryck och håll ner
knappen för att
starta och stänga av enheten och för att använda Meny funktionerna.
PTT
: Tryck här när du ska prata.
TX (sändare) / RX (mottagare) lyser rött när den sänder och
grönt när den mottar.
Lampa/Monitor :Tryck för att ställa in samt hålla fast vid svaga signaler.
Extern mikrofon
Bältesklämma på baksidan av enheten.

Så här startar du!
Ta bort bältesklämman genom att trycka upp dem,
ta sedan bort batterilocket och sätt i batterierna.
Walkie-talkien har en batteri sparande funktion, men bör stängas av när den inte
används. Använder du inte Walkie-talkien under en längre period , ta ut batterierna
från handenheterna.

1

LCD display:

Kanal nr. Kan ändras från 1 till 8, bestäms av användaren
Ikon för tangenbordslås, visas när du låst tangentbordet
TX ikon, visas när samtalet överförs
RX ikon, visas när du tar emot samtal
DW ikon, visas när dubbel-kanal övervakning är aktiverat
Blinkar när du söker efter kanaler eller underkanaler(CTCSS)
Stoppur ikon, visas när stoppurs funktionen är aktiverad
Lyser när avståndet för överföringen är låg
Lyser vid strömsparläge
Lyser vid växling av toner
Batteristatus som visar hur mycket ström det finns kvar i batterierna
Underkanal. Kan ändras från 1 till 38, bestäms av användaren
Lyser vid CTCSS läge
Visar om VOX funktionen är aktiv
Visas när tangenbords ljudet slås på

Slå på/stänga av handenheten:
Genom att hålla
och CTCSS koden.

/

knappen nere, LCD displayen kommer att visa kanal nr.

Användning av walkie talkie:
Enheten har 8 huvudkanaler och 38 CTCSS koder för varje kanal. Du kan
kommunicer med alla andra PMR, som använder samma kanal och CTCSS kod.
Ta emot signalen:
Handenheten är medan den är igång, alltid i mottagnings läge, för utom när du
talar/sänder.
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Att skicka en signal/tala:
• Tryck och håll
knappen inne. TX ikonen kommer lysa i LCD displayen
Prata inte medan någon annan använder kanalen.
• Håll enheten ca. 5-8 cm från munnen, när du pratar.
• Släpp knappen när du är färdiga med att sända/tala.
Val av kanal:
Tryck på kanal
eller
för att välja en kanal (1-80).
Fabriken har satt som standard, huvudkanal 1 och underkanal 00.
Justera volymen på högtalaren:
Genom att trycka på pil upp eller pil ner.
LE-ikonen och den valda volymen (01-08) visas på LCD displayen.
Meny
Tryck på
/
för att välja meny funktion.
Meny CTSS – TX VOX VOX sensitivity kanal scan CTCSS kod SCAN Dual Watch
Rington Ljudsignal tangentljud Stoppur.
CTCSS kod val
Det finns 38 underkanaler. För att välja en önskad CTCSS kod, gör då på följande
sätt; tryck på
/
tills CTCSS kanal nr. blinkar. CTCSS koden 00 indikerar att
inget program har blivit vald. Välj kanal på
eller
för att byta kanal. För att
bekräfta ditt val och vända tillbaka till Meny, tryck på;
eller tryck på
/
, för att välja nästa funktion.
VOX funktion, fria händer valet
Denna funktion gör det möjligt att sända och motta samtal utan att behöva röra
några tangenter. Aktivera baby alarm:
• Tryck på
/
tills VOX ikonen
blinkar och OFF indikatorn visas på LCD
displayen.
• Tryck på kanal
eller
för att aktivera VOX funktionen; ON kommer att
visas på LCD displayen.
• För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck på;
eller
tryck på
/ , för att välja VOX känslighets nivån.
Till exempel om barnvagnen står utanför, och aktiveras av fågelsång eller
trafikbuller, är det klokt om man minskar på känsligheten.
VOX känslighets nivå.
•

•

Tryck 4 gånger på
/
tills LE ikonen,
-ikonen och den valda VOX nivån
blinkar på LCD displayen.
Tryck på kanal eller
för att välja känslighets nivån från 01 till 05 (05 är
det högsta)
För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck;
eller

•
•

tryck
/ , för att välja nästa funktion.
VOX ikonen visas i displayen när den är aktiv.
Du kan välja att använda hörlurar.

•
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Automatisk kanal sökning
• Tryck 4 gånger på
/
tills kanal nr. och SC ikonen blinkar i LCD displayen.
• Tryck på kanal
eller
för att starta automatisk kanal sökning. Sökningen
stoppar automatiskt när den har funnit en kanal.
• Genom att trycka på
eller
under automatisk kanalsökning. Sökningen
kommer att stoppa automatiskt och walkie talkien kommer att använda den
sista funna kanalen.
Automatisk CTCSS Sökning
• Tryck 6 gånger på
/
tills CTCSS och ikonen blinkar i LCD displayen.
• Tryck på kanal
eller
för att starta automatisk CTCSS sökning.
Sökningen stoppar automatiskt när den funnit en kanal.
•

Genom att trycka på
eller
under SCAN. Sökningen kommer att
stoppa automatisk och walkie talkien kommer att använda den sista
funna kanal.

Dual Kanal övervakning.
Denna funktion används om man vill vara aktiv på 2 kanaler samtidigt, utan
CTCSS.
• Välj en första kanal som du vill övervaka.
•
•
•
•

Tryck på
/
knappen 7 gången, tills DW ikonen och den valda
kanalen blinkar i LCD displayen.
Tryck på kanal
eller
för att välja den 2:e kanalen som du vill
övervaka.
Nu kommer walkie taliken starta med att övervaka de 2 kanalerna och
kommer att stoppa när signalen har mottagits från 1 av de 2 kanalerna.
För att stoppa Dual kanal funktionen och komma tillbaka till Stand-by
läget, tryck på
.

Anrops ton
Anropston kan bara skickas 1 gång inom 60 sek. Walkie Talkien har 5 samtals
toner. För att välja en anropston, gör på följande sätt:
• Tryck 8 gånger på
/
tills C-ikonen och den valda melodi numret
blinkar på LCD displayen.
• Tryck på kanal
eller
för att välja melodi.
• För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck på;
eller
•

tryck på
/ , för att välja nästa funktion.
Tryck på C-knappen för att skicka anropssignalen.

Ljudsignal
Du har möjlighet att sända en ljudsignal. Detta skickas varje gång som
-knappen släpps.
•
•
•
•

Tryck 9 gånger på
/
tills ikonen och ON/OFF blinkar på LCD
displayen.
Tryck på kanal eller
för det önskade valet (ON/OFF)
För att bekräfta valet och vända tillbaka til Meny, tryck på;
eller
tryck på
/ , för att välja nästa funktion.
-ikonen visas i displayet, när den är aktiv.
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•
•
•
•
•

Tangentljud
Tryck 10 gånger på
/
tills
ikonen och ON/OFF blinkar i LCD
displayet.
Tryck på kanal
eller
för att välja det önskade valet (ON/OFF)
För att bekräfta valet och vända tillbaka til Meny, tryck på;
eller
tryck på
/ , för att välja nästa funktion.
-ikone visas i displayen, när den är aktiv.

Stopp ur
Walkien talkien kommer fortfarande fungera, medan du använder nedanstående.
• Tryck 11 gånger på
/
tills
ikonen och 00:00 blinkar i LCD displayet.
• Tryck på kanal för att starta räknaren.
• Tryck på kanal
för att stoppa räknaren.
• Tryck på kanal
igen och räknaren startar igen och fortsätter där du
stoppade.
• Tryck på 2 gånger
för att starta räknaren på nyt.
• Tryck på;
för att avsluta.
Verktyg
Knapplås
Knapplås funktionen garanterar att inga ändringar görs i walkie talkies
inställningar.
För att aktivera knapplås funktionen, tryck på
kommer att visas i displayen.
,
och
För att avaktivera knapplåset, tryck igen på
symbolen försvinner från displayen.

i ett par sekunder.

ikonen

kommer att vara aktiva.
i ett par sekunder, och knapplås

LCD ljus
Tryck för ljus på

LCD displayen, tryck igen och ljuset slocknar.

Monitorn
Tryck och håll
knappen i 4 sekunder, för att aktivera monitor funktionen. Tryck
på
knappen igen för att återgå till utgångspunkten. Vid svag signal med
bakgrundsljud, tryck och håll nere
knappen i omkring 2 sekunder. Du kommer
att höra bakgrundsljud och en svag signal från enheten. Tryck på
knappen igen
i 2 sekunder och du återgår till utgångspunkten.
Batteri indikator:
Visas som små fyrkanter i displayen, desto mindre fyrkanter ju mindre ström finns
kvar på batteriet. När batteriet är helt tomt, blinkar ikonen med batteri i
displayen.
Automatisk energi sparläge
Om det inte sänds något inom 10 sekunder, kommer walkie talkie automatisk gå
över till spar -ikonen. Walkie talkie kan fortfarande ta emot.
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Specifikation
Antal huvudkanaler:
Antal CTCSS underkanaler :
Utgångseffekt (TX)
Batteri livslängd
Täckning

8 kanaler
38 kanaler för varje underkanal
0.5W
Omkring 30 timmar
Omkring 6 km (beroende på terräng)

Kanal tabell
Kanal
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Frekvens (MHZ)
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375

Felsökning:

Symptom:

Lösning:

Kan inte slå på
Svag mottagning

Kolla batterierna, dem är kanske fel isatta eller strömlösa.
1. Tryck på
för att öka volymen
2. Signalen är svag och nästan borta från räckviddsområdet
3. Pröva att trycka på
knappen, under samtalet

Kan inte ändra
kanal

1. För att ändra kanal tryck på /
knappen tills kanal numret
blinkar
2. Därefter trycker man på eller för att välja kanal.
3. Batterierna är kanske för svaga.
4. Knapplåset är kanske aktiverat

Räckviddsområdet 1. Batterierna är kanske för svaga
är begränsat
2. Räckvidden kan begränsas av omgivelserna
3. Räckvidden är bäst utanför och i öppna omgivelser
Ljudet är
förvrängt

1. Om du skickar/pratar, prata 5-8 centimeter bort från mikrofonen,
i ett normalt tonläge.
2. Om du tar emot, använd piltangenterna för att sänka högtalar
volymen
3. Handenheterna är för nära varann, det måste vara minst
2 meter i mellan.
4. Handenheterna är för långt ifrån varann, gå närmare.

Försiktighet vid användning av batterier:
Walkie talkien använder sig av 3x1,5V AAA/L03 Alkaline batterir
eller Ni-MH uppladdningsbara batterier.
Walkie talkie, batterier och uppladdningsbara batterier får inte kastas
bland hushållsavfallet. Måste kasseras enligt gällande regler för
batterier i din kommun. Om, walkie- talkie inte används under en
längre tid, ta ut batterierna.
Produceret for Harald Nyborg A/S
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