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Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Antenn keerake enne kasutamist
pessa päripäeva kuni kindla
kinnitumiseni.

NB! ILMA ANTENNITA saatenupu (PTT)
       vajutamisel KAHJUSTATE jaama
       võimendit TAASTAMATULT !!! 

Soovi korral võite pakendis
oleva vööklambri kinnitada
akul olevasse pessa.

Vööklamber ei sega aku
laadimist laualaadijaga.



Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks
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Raadiojaamal on komplektis 1600 mAh aku.
Kasutades jaama 10% saatel olles ja 90% ooterezhiimil
peaks kasutusaeg ulatuma 12 tunnini.

Asetage aku alumine osa
jaamal asetsevatesse kinnitus-
avadesse

Vajutage aku ülemisele osale
selle lukustamiseks jaama külge

Aku eemaldamiseks libistage
lukusteid mõlemalt aku küljelt
üheaegselt ja eemaldage aku
ülemine osa jaama külest



Jaamaga kaasas on vooluvõrgust
(230 V) aku laadimiseks laualaadija
ja adapteralaldi.

Esmalt ühendage adapteralaldi
laualaadijaga.

Laadida võite akut eraldi või
raadiojaama külge kinnitatuna.

NB! Laadides peab jaam olema
       välja lülitatud.

Laadija tuled:
PUNANE - akut laetakse
ROHELINE - laadja on aku
                     laadimise lõpetanud
VILKUV PUNANE - aku laadimisega on probleem
                     kontrollige, kas aku on asetatud laadijasse
                     korrektselt või on aku saanud kahjustada.
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Raadiojaama kasutamine

Sisse lülitamiseks keerake
päripäeva sisse-välja/hääle-
tugevuse nuppu.
Kõlab pikk toon, tervitus ja valitud
kanali inglisekeelne number

Valige sobiv helitugevus valje-
maks nuppu päripäeva keerates
ja vastupäeva vaiksemaks.

Lisafunktsioonide nupud:
MUST (ülemine) - hoides all
           2 sekundit lülitate välja müraluku ja kuulete eetrimüra
           ning nõrke signaale, uuesti 2 sekundiks alla vajutades
           aktiveerite müraluku (samuti kui lülitate jaama välja)
PUNANE (alumine) - salastusfunktsiooni (scambler) aktiveeri-
          mine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korrates
          välja (NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhiim -
          sellisel juhul kostub sisse lülitamisel kaks lühikest tooni)

Pöörates kanalivaliku nuppu saate
valida kanali 1-16 (kanalijaotus
on trükitud jaama taga olevale
kleebisele)
Programmeerimata kanali valimisel
kostub katkematu toon)

Raadiojaama teel suhtlemiseks
vajutage PTT (push-to-talk) nuppu
ja rääkige mikrofoni 3-4 cm kaugu-
selt.
Kuulamiseks vabastage nupp.



Kanalivaliku nupp 1-16
(vt. jaama taga olevat kleebist)

Sisse-välja lülitamise -
   hääletugevuse nupp

Mikrofon

Antenn

Led-indikaator
roheline - jaam on
                vastuvõtul
punane - jaam on saatel
vilkuv punane - aku
                         on tühi
Kõlar

PTT (push-to-talk) nupp
vajutage, kui soovite
rääkida. Vabastage, kui
soovite kuulata. Peakomplekti

(hands- free) pistik

Aku

Lisafunktsioonide
nupud

MUST (ülemine) - 
   hoides all 2 sekundit
   lülitate välja müraluku
    - kuulete eetrimüra ja
      nõrke signaale
   uuesti 2 sekundiks alla vajutades aktiveerite jälle
   müraluku (samuti juhul kui lülitate jaama sisse-välja)
PUNANE (alumine) - salastusfunktsiooni (scambler) aktiveeri-
   mine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korrates välja
  (NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhiim)
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Raadiojaama kasutamine

Peakomplekti (hands-free)
kasutamiseks eemaldage
kummikate pistikult (ei ole
vaja kruvi eemaldada!)

Asetage peakomplekti
pistik pessa.

Peakomplekti kasutamisel on
välja lülitatud jaama kõlar ja mikrofon.
Rääkimiseks kasutage peakomplekti mikrofoni.

Peakomplekti mikrofonil on PTT-nupp, mida kasutage
sarnaselt jaamal asetsevaga.

Peakomp-
lekti pistiku

kate

Peakomp-
lekti pistik
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