Walkie-talkie sæt

Best.nr.5702, Model 808EU-1

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

Antenne.
LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner.
Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal.
Kanal op -knap: Tryk for at skifte kanal.
Enter/bekræftelse-knap
tastatur lås.
Lyd op -knap: Tryk for at justere lyden op.
Højtaler
Batteriholder (placeret bagpå). Håndsættet bruger 3 x 1,5V AAA alkaline
batterier eller 3.6V AAA genopladelig batteri pakke.
Batteri dæksel (placeret bagpå), fjernes for at isætte og ombytte batterier
Lyd ned -knap: Tryk for at justere lyden ned.
Mikrofon
Call
Tryk for at sende ”kalde signal”.
Power ON-OFF
/ Menu
knap: Tryk og hold knappen nede for at tænde og
slukke enheden og brug af Menu funktioner.
PTT
: Tryk her når du taler.
TX (sende) / RX (modtage) lyser rød når der sendes og grøn når der modtages.
Lampe/Monitor :Tryk for at tune ind og holde fast i svage signaler.
Ekstern mikrofon
Bælteclips på bagsiden af håndsættet.

Sådan starter du !
Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op,
for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.
Walkie-talkien har en batterispare funktion, man bør derfor slukke, når de ikke er i
brug. Bruges Walkie-talkien ikke i længere tid, fjern da batterier fra batteriholder.
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LCD display:
Kanal nr. Kan ændres fra 1 til 8, bestemt af brugeren
Tastaturlås ikon, vises når tastaturet er låst
TX ikon, vises når der transmitteres samtale
RX ikon, vises når der modtages samtale
DW ikon, vises når dobbelt kanalovervågning er aktiveret
Blinker når der søges efter kanaler eller underkanaler (CTCSS)
Stopur ikon, vises når stopursfunktionen er aktiveret
Lyser når transmissionsdistance er lav
Lyser ved power save mode
Lyser ved Skifter/Roger Tone
Batteristatus viser hvor meget strøm der er på batterierne
Underkanal. Kan ændres fra 1 til 38, bestemt af brugeren
Lyser ved CTCSS mode
Viser om VOX funktion er aktiv
Vises når tastatur lyden er slået til

Tænd/Sluk for håndsættet:
Ved at holde
koden.

/

knappen nede, LCD displayet vil vise kanal nr. og CTCSS

Brug af walkie talkie:
Enheden har 8 hovedkanaler og 38 CTCSS koder for hver kanal. Du kan
kommunikere med alle andre PMR, som bruger den samme kanal og CTCSS kode.
Modtage signal:
Håndsættet er mens det er tændt, altid i modtage tilstand, undtagen når du selv
taler/sender.
Sende et signal/tale:
1.
2.
3.

Tryk og hold
knappen inde. TX ikonen vil lyse i LCD displayet
Tal ikke hvis andre bruger kanalen.
Hold enheden ca. 5-8 cm fra munden, når du taler.
Slip knappen når du er færdig med at sende/tale.

Valg af kanal:
Tryk på kanal
eller
for at vælge kanal (1-80).
Fabrikken har sat som stander: Mainkanal;1 og underkanal; 00.
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Justér lydniveauet i højtaler:
Ved at trykke på pil op eller pil ned.
LE-ikonet og den valgte volume level (01-08) vises på LCD displayet.
Menu
Tryk
/
for at vælge menu funktion.
Menu CTSS – TX VOX  VOX sensitivity  kanal scan  CTCSS kode SCAN 
Dual Watch  Call Tone  Roger Beep  tastatur tone  Stopur.
CTCSS kode valg
Der er 38 underkanaler. For alt vælge den ønskede CTCSS kode, gør da som
følgende; tryk
/
indtil CTCSS kanal nr. blinker. CTCSS kode 00 indikere at
der ikke er nogen programmeret ind. Vælg kanal
eller
for at skifte kanal.
For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
for at vælge næste funktion.

eller tryk

/

,

VOX funktion, håndfri
Denne funktion gør det muligt at sende og modtage opkald uden at røre ved
nogen taster.
Aktivere baby alarm:
1.
2.
3.

Tryk
/
indtil VOX ikonet
blinker og OFF indikatoren vises på
LCD displayet.
Tryk kanal
eller
for at aktivere VOX funktionen; ON vil nu blive vist
på LCD displayet.
For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
eller
tryk
/ , for at vælge VOX sensitivitets level.
For eksempel hvis barnevognen står udenfor, og aktiveres ved fuglefløjt,
eller trafiklarm, da vil det være fornuftig at formindske følsomheden.

VOX sensitivitets level.
1.

3.

Tryk 4 gange
/
indtil LE ikonet,
-ikonet og den valgte VOX level
vil blinke på LCD displayet.
Tryk kanal
eller
for at vælge sensitivitets level fra 01 til 05 (05 er
det højeste)
For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
eller

4.
5.

tryk
/ , for at vælge næste funktion.
VOX ikonet kan ses i displayet når den er aktiv.
Du kan vælge at benytte øretelefoner.

2.

Automatisk kanal Scan
1.
2.
3.

Tryk 4 gange
/
indtil kanal nr. og SC ikonet blinkerpå LCD
displayet.
Tryk kanal
eller
for at starte automatisk kanal scanning.
Scanningen stopper automatisk når der er fundet en kanal.
Ved tryk på
eller
under automatisk kanalsøgning. Scanningen vil
stoppe automatisk og walkie talkien vil bruge den sidste fundne kanal.
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Automatisk CTCSS Scan
1. Tryk 6 gange
/
indtil CTCSS og ikonet blinker på LCD displayet.
2. Tryk kanal
eller
for at starte automatisk CTCSS scanning.
Scanningen stopper automatisk når der er fundet en kanal.
3. Ved tryk på
eller
under SCAN. Scanningen vil stoppe automatisk
og walkie talkien vil bruge den sidste fundne kanal.
Dual Kanal overvågning.
Denne funktion bruges hvis man vil være aktiv på 2 kanaler samtidig, uden CTCSS.
1. Vælg den første kanal til at overvåge.
2.
3.
4.
5.

Tryk
/
tasten 7 gange, indtil DW ikonet og den valgte kanal vil
blinke på LCD displayet.
Tryk kanal
eller
for at vælge den 2. kanal som overvågning.
Nu vil walkie taliken starte med at overvåge de 2 kanaler og vil stoppe
med signalet er modtaget fra 1 af de 2 kanaler.
For at stoppe Dual kanal funktionen og komme retur til Stand-by mode,
tryk
.

Call Tone
Call Tone kan kun sendes 1 gang indenfor 60 sek. Walkie Talkien har 5 Call Tones.
For at vælge den ønskede Call Tone, gør som følgende:
1. Tryk 8 gange
/
indtil C-ikonet og den valgte melodi nr. vil blinke
på LCD displayet.
2. Tryk kanal
eller
for at vælge den ønskede melodi.
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
eller
tryk
/ , for at vælge næste funktion.
4. Tryk C-knappen for at sende Call Tone melodien.
Roger Beep Tone
Du har mulighed for at sende en Roger Tone. Denne sendes hver gang når
-knappen slippes.
1. Tryk 9 gange
/
indtil ikonet og ON/OFF vil blinke på LCD
displayet.
2. Tryk kanal
eller
for at vælge det ønskede valg (ON/OFF)
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
eller
4.

tryk
/
, for at vælge næste funktion.
-ikonet kan ses i displayet, når det er aktivt.

Tastatur tone
1.
2.
3.

Tryk 10 gange
/
indtil
ikonet og ON/OFF vil blinke på LCD
displayet.
Tryk kanal
eller
for at vælge det ønskede valg (ON/OFF)
For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;
eller

4.

tryk
/
, for at vælge næste funktion.
-ikonet kan ses i displayet, når det er aktivt.
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Stopur
Walkien talkien vil stadig virke, under brug af nedenstående.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryk 11 gange
/
indtil
ikonet og 00:00 blinker på LCD displayet.
Tryk kanal
for at starte tæller.
Tryk kanal
for at stoppe tæller.
Tryk kanal
igen og tæller vil starte, der fra hvor den stoppede.
Tryk 2 gange
for at genstarte tæller.
Tryk;
for at afslutte.

Hjælpefunktioner
Tastaturlås
Tastaturlås funktionen sørger for, at der ikke kan foretages ændringer i walkie
talkiens indstillinger.
For at aktivere tastaturlås funktionen, tryk
i et par sekunder.
ikonet vil
vises i displayet.
,
og
vil være aktive.
For at deaktivere tastaturlås funktionen, tryk på
tastaturlås ikonet vil forsvinde fra displayet.

igen i et par sekunder, og

LCD lys
Tryk kort på

for lys i LCD displayet, tryk igen og lyset slukkes.

Monitor
Tryk og hold

knappen i 4 sekunder, for at aktivere monitor funktionen. Tryk

knappen igen for at komme tilbage til udgangs punkt. Ved svagt signal med
baggrundsstøj tryk og hold

knappen i omkring 2 sekunder. Du vil høre

baggrundsstøj og svagt signal fra enheden. Tryk
og du vender tilbage til udgangspunktet.

knappen igen for 2 sekunder

Batteri ikon:
Vises i displayet. Når batteriet er ved at være fladt, blinker batteri ikonet.
Automatisk Power save
Hvis der ikke sendes indenfor 10 sekunder, vil walkie talkien automatisk gå over
på spare -ikonet. Walkie talkien kan stadig modtage.
Specifikation
Antal hovedkanaler:

8 kanaler

Antal CTCSS underkanaler :

38 kanaler for hver underkanal

Udgangseffekt (TX)

0.5W

Batteri levetid

Omkring 30 timer

Rækkeevne

Omkring 6 km (kommer an på terræn)
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Kanal tabel
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

Fejlfinding:

Symptom:

Løsning:

Kan ikke tænde
Svag modtagelse

Tjek batterierne, de er måske isat forkert eller uden strøm.
1. Tryk
for at øge volumen
2. Signalet er svagt og tæt på at være uden for rækkevidde
3. Prøv at trykke på
tasten, under samtalen
4. Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå
på samme frekvens.

Kan ikke ændre kanal

1. For at ændre kanal tryk på
/
tasten indtil kanal
nummer blinker
2. Derefter trykkes på
eller
for at vælge kanal.
3. Batterierne er måske for svage
4. Tastaturlås er måske aktiveret

Rækkevidden er
begrænset

1. Batterierne er måske for svage
2. Rækkevidden kan begrænses af omgivelserne
3. Rækkevidden er bedst udenfor og i åbne omgivelser
4. Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå
på samme frekvens.
1. Hvis du sender/taler, tal 5-8 centimeter væk fra
mikrofonen, i et normalt toneleje
2. Hvis du modtager, brug piletasterne til at formindske
højtaler volumen
3. Håndsættene er for tæt på hinanden, der skal mindst
være 2 meter i mellem.
4. Håndsættene er for langt fra hinanden, gå nærmere.

Lyden er forvrænget

Advarsel ved brug af batterier.
Walkie talkien bruger 3x1,5V AAA/L03 Alkaline batteri eller Ni-MH batteri.
Walkie talkien, batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud i
skraldespanden. Skal smides ud efter gældende regler for batterier i din
kommune. Hvis walkie talkierne ikke bruges i længere tid,
tag da batterierne ud.
Produceret for Harald Nyborg A/S
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