Zodiac håndholdt radio
Freetalk PRO m/ monofon freetalk Pro 446

ABspeiderne har 15 stk håndsett, som oppbevares i to
egne kofferter. Håndsettene er oppladbare, 220volt.
I hver koffert ligger det:
- 5 stk håndsett med ekstern monitor
- 2 stk strømadaptere
- 2 stk oppladningsenheter.
(ABspeiderne har ytterligere 4 adaptere/oppladningsenheter på Wøien).
Øreplugg med 2,5mm audio jackplugg kan om ønskelig kobles til.
Selges rimelig på Clas Ohlson (22-1299).

ABspeiderne har utarbeidet en egen brukerveiledning.
Ved oppbevaring i kofferten skal ALLTID tilkoblingspluggen mellom
strømadapter og oppladningsenheten frakobles. Dette for IKKE å ødelegge
kontakten.
Meld ifra om skader eller andre problemer ved tilbakelevering.

BRUKERVEILEDNING ZODIAC FREETALK PRO
Beskytt håndsettet mot fuktighet, vann, kulde og ekstrem varme. Rengjøres med en lett fuktet klut. Bruk
ikke rengjørings- eller løsningsmidler som kan skade håndsettet. Mikrofonkabelen må behandles varsomt.

Power:
Trykk POWER (8) for å slå på håndsettet. For å slå av, trykk og hold POWER inn i ca 2 sek.
Sending/Mottaking:
Trykk og hold inne PTT (14), hold håndsettet 10 cm fra munnen mens du snakker med normal stemme.
Ikke snakk for fort. Slipp PTT når du er ferdig å snakke.
Justering av volum:
Trykk UP (7) eller DOWN (10) for å øke eller minske volumet.
Valg av kanal:
Trykk CH (12) Mens kanalindikatoren blinker, trykk UP eller DOWN for å velge ønsket kanal. For å
låse håndsettet på valgt kanal, trykk CH eller PTT.
Pilottonesystem ON/OFF (CTCSS):
Trykk og hold CTS (11) i ca 2 sek for å aktivisere pilottonesystemet. Trykk og hold CTS på nytt i ca 2
sek for å slå av igjen pilottonen.
Når Pilottonesystemet er på, trykk UP eller DOWN for å velge ønsket pilottone. Lagre ønsket verdi ced å
trykke på PTT.
Bakgrunnslys:
Trykk O (13) et kort øyeblikk for å slå på bakgrunnslyset i displayet. Trykk O på nytt for å slå av igjen
eller det slås av automatisk etter 5 sek.
Tastelås:
Trykk og hold SET (9) i ca 3 sek til ”hengelåsen” vises i displayet som bekreftelse på at tastelåsen er
innkoblet. For å koble ut tastelåsen, trykk og hold SET på nytt i 3 sek til ”hengelåsen” forsvinner.
Når tastelåsen er innkoblet, vil volumkontroll og funksjonsvalg være sperret for å forhindre uønskede
endringer – Meget smart å benytte tastelås, når håndsettet ligger i lommen.

