Walkie-talkie sæt

Best.nr.5702, Model 808EU1

Fejlfinding:
Symptom:

Løsning:

Kan ikke tænde

Tjek batterierne, de er måske isat forkert eller uden strøm.

Svag modtagelse 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.
2.
3.
4.

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

Rækkevidden er
begrænset

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

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

Lyden er
forvrænget

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
Batteri ikon. Vises kun ved opstart.
Ikonet begynder at blinke, når batteriet er ved at være fladt. Sæt
da walkie talikierne til opladning.
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

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.
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