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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig
håndtering kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponent Oversigt

1. Antenne 2. Lys (Lommelygte)

3. Skærm 4. Mikrofon

5. Tænd / Sluk / Menu knap 6. Lys Tænd / Sluk knap

7. Tryk for tale / PTT knap 8. Skifter / Ned knap

9. Skan / Op knap 10. Højtaler

11. Mikro USB stik 12. Bælte Klips

13. Batterirum 14. Mikro USB kabel



Hurtigstart
Fjern bælteclipsen
Før du sætter batterier i enheden, skal du først trække bælteclipslåsen væk fra apparatet
enhed.

Installation af batterier
1. Åbn batterirummet i bunden af batterirummets dæksel.
2. Indsæt 3x AAA alkaliske batterier i hver enhed (medfølger ikke)
3. Placer batterierne i henhold til polaritetsmærket på batterirummet.
4. Efter at have sat batterierne i de rigtige positioner, sæt batteridækslet på igen og sæt

det på klippet.

Advarsel: Brug ikke opladeren, hvis batterierne ikke er desinget til genopladning, da de kan
eksplodere og ødelægge enheden.

Opladning af enheden
Hvis du har sat genopladlige batterier i enheden, kan du bruge Mikro USB stikket (1), til at
genoplade dem uden at tage dem ud af enheden.

Note: Brug kun opladeren hvis batterierne installeret er designet til at blive genopladt.
Brug af enheden

1. Tænd/sluk for enheden



For at tænde eller slukke enheden skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 3
sekunder, indtil du hører en biplyd.

2. Justering af lydstyrken
Tryk på OP / 🔺 knappen for at øge lydstyrken. Tryk på NED / 🔻 knappen for at sænke
lydstyrken.

3. Indikation af lavt batteri
Enheden kan registrere det lave batteriniveau, når batterispændingen bliver lav. Hvornår
batterispændingen er lav, batteriikonet blinker, og der høres et bip for at indikere at
batterierne skal udskiftes.

4. Modtagelse/transmission af kommunikation:
Enheden er i "Modtager"-tilstand, når den er tændt og ikke sender. Når en signal modtages
på den aktuelle kanal, vil LCD-skærmen vise modtagelse. Når du trykker på PTT-knappen
(tryk for at tale), skifter enheden til "Transmission" mode.

Hold enheden i lodret position med mikrofonen 3-5 cm væk fra din mund. Mens du holder
PTT-knappen nede, skal du tale ind i mikrofonen med en normal stemme. Slip PTT-knappen,
når du er færdig med at sende.

For at andre kan modtage din transmission, skal de være på samme kanal som dig.

Bemærk:
1. Talerækkevidden afhænger af dine omgivelser og omgivelser. Det vil blive påvirket af

forhindringer såsom bakker eller bygninger.
2. Forsøg ikke at bruge to enheder, der er mindre end 1,5 m (5 fod) fra hinanden. Ellers

kan du opleve interferens.

Kanaler

5. Ændring af kanaler
Tryk én gang på MENU-knappen, kanalnummeret blinker på displayet.

Tryk på op/ned 🔺🔻knappen for at skifte kanal.

Tryk på PTT-knappen for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 15 sekunder under indstillingen,
vender enheden tilbage til standby-tilstand.

6. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
Tryk på MENU-knappen to gange, den aktuelle CTCSS-kode vil blinke på displayet.



Tryk på op/ned 🔺🔻knappen for at ændre de 38 tilgængelige koder.
Tryk på PTT-knappen for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

Som en licensfri radio, der opererer på 400-470MHZ frekvensbåndet, er enheden
har 8 tilgængelige radiokanaler. Hvis der er mange enhedsbrugere i nærheden af dig, er der
en chance for, at nogle af brugerne muligvis opererer på den samme radiokanal.

Hvornår ved hjælp af CTCSS vil en lavfrekvent tone (mellem 67-250Hz) blive transmitteret
langs med stemmesignalet. Der er 38 tilgængelige toner til at vælge form. Du er fri til
vælg en af de 38 tilgængelige underkanaler.

På grund af filtrering er disse underkanaler vil generelt ikke kunne høres, så de vil bemærke
forstyrre kommunikationen.

7. VOX (håndfri funktion)
Forkortelsen VOX står for "Voice Operated Exchange". En walkie talkie med den tændte
VOX-tilstand er lydaktiveret, det vil sige kun transmissionen tænder, når et bestemt
støjniveau er nået. Du kan indstille stemmeaktiveringen niveau dig selv.

Tryk på MENU-knappen tre gange, den aktuelle VOX-indstilling vil blinke på displayet, og
VOX-ikonet vises. Tryk på OP -knappen for at indstille VOX følsomhedsniveau mellem 1 og
3 niveau (niveau 3 er det højfølsomme niveau).

Tryk på knappen , indtil "OFF" vises på displayet for at slå VOX FRA. Tryk på PTT-knappen
for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand. I VOX-tilstand sender radioen et signal,
når den aktiveres af din stemme eller anden lyd omkring dig.

VOX-drift anbefales ikke, hvis du planlægger at bruge din enhed i et støjende eller blæsende
miljø.

Bemærk: VOX-tilstand vil blive tilsidesat, når du trykker på PTT-knappen.

8. Scanning efter en aktiv radiokanal
Tryk og hold OP 🔺knappen nede i 2 sekunder: "SCAN"-funktionsindikatoren vises på
displayet, og kanalen vil scanne kontinuerligt fra 1 til 8. Når en aktiv kanal er fundet, stopper
scanningen, og du kan lytte til transmissionen.

Når transmissionen på den fundne kanal stopper, genoptages scanningen automatisk.
Bemærk: Hvis du trykker på PTT-knappen, mens du lytter til en fundet kanal
enheden går tilbage til standby-tilstand på den fundne kanal.



Andre Indstillinger

9. Overvåg
Tryk og hold DOWN -knappen nede i ca. 3 sekunder for at aktivere monitoren.
Slip DOWN -knappen for at vende tilbage til standby-tilstand.

10. Indstilling af opkaldstoner
Enheden har 10 opkaldstoner.
Tryk på MENU-knappen 4 gange, "CA" vises og på den aktuelle opkaldstone.
Tryk på OP/NED -knappen for at ændre en anden opkaldstone.
Tryk på PTT-knappen for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

11. Afsendelse af en opkaldstone
Tryk hurtigt på PTT-knappen én gang, opkaldstonen vil blive transmitteret på den valgte
kanal.

12. Roger-bip til/fra
Når PTT-knappen er sluppet, sender enheden et Roger-bip for at bekræfte
at snakken stoppede.
Tryk på MENU-knappen 5 gange, "RO" vil blive vist.
Tryk på OP/NED -knappen for at slå Roger-bip TIL/FRA.
Tryk på PTT-knappen for at bekræfte dit valg og vende tilbage til standby-tilstand.

13. Baggrundsbelyst display
Tryk på en vilkårlig knap undtagen MENU-knappen for at aktivere baggrundslyset på LCD'et
Skærm. Baggrundslyset vil lyse i cirka 5 sekunder.

14. Ørestykketilslutning
Enheden kan bruges med en øresnegl. Tilslutningen er placeret på
toppen af enheden. Sæt ørestykkets stik i stikket (2,5 mm stik).

15. Batterisparefunktion
Når enheden ikke har været brugt i 6 sekunder, aktiveres økonomitilstanden automatisk.
Dette påvirker ikke modtagelsen af transmissionen og standby
tilstanden genaktiveres automatisk, så snart et signal detekteres.

16. Indbygget lommelygte
Din enhed har et indbygget lys, der kan bruges til at sende lyssignaler (f.eks. morse
kode) eller til dine belysningsbehov (f.eks. lommelygte). Du skal blot trykke på og holde
MENU nede knap.

17. Lås og lås enheden op
Tryk og hold MENU-knappen nede i 3 sekunder for at låse eller låse enheden op.



18. Tekniske specifikationer
Frekvens: 400-470MHZ
Kanal nummer: 8 kanaler
Underkode: CTCSS 38
Transmissionseffekt: ≤0,5W
Rækkevidde: Op til 6 km i åben mark
Batteritype: 3x AAA Alkaline/genopladelige batterier

Channel and Frequency (MHz)
Channel Frequency
1: 446.00625
2: 446.01875
3: 446.03125
4: 446.04375
5: 446.05625
6: 446.06875
7: 446.08125
8: 446.09375


