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GEBRUIKSTIJD VAN BATTERIJ

De in de tabel hieronder aangegeven tijden zijn gemeten onder
de volgende omstandigheden:
Berekend met 5% zendtijd, 5% ontvangsttijd en 90% standbytijd.
Gebruikstijd / Uren (bij benadering)
Batterijtype

Energiebesparing
geactiveerd

Energiebesparing
uitgeschakeld

KNB-63L

20 uur

14 uur

KNB-65L

26 uur

18 uur
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ORIENTATIE
Antenne

Batterij

Kanaalknop
Verdraai voor het veranderen van het zend-/ontvangstkanaal.
•
•

Zie “KANAALINSTELFUNCTIE” {p.7} voor het veranderen van
de bedrijfsfrequentie of QT/DQT-instellingen van een kanaal.
Door de kanaalknop in de “S”-stand te stellen begint
het scannen, indien dit door de plaats van aankoop is
geactiveerd. Zie “Scannen” voor details aangaande het
aftasten. {p.14}

LED-indicator
Zie de status van de LED-indicator. {p.3}
Aan/uit-schakelaar/ Volumeknop
Draai naar rechts om de transceiver in te schakelen (ON).
Draai naar links totdat u een klik hoort om de transceiver
uit te schakelen (OFF). Roteer om het volumeniveau in te
stellen.
PTT (Push to Talk)-schakelaar
Houd ingedrukt en spreek in de microfoon om te verzenden.
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Zijde-toets
Druk om de programmeerbare functie te activeren. De
standaardinstelling bij een druk is [Squelch tijdelijk uit]. De
standaardinstelling bij het ingedrukt houden is Geen (geen
functie).
•

Zie “PROGRAMMEERBARE FUNCTIES” {p.13}.

Aansluitingen voor luidspreker/ microfoon
Steek de stekker van de luidspreker/ microfoon of headset in
deze aansluiting.
Status van LED-indicator
Kleur van
indicator

Betekenis

Rood opgelicht

Zenden

Groen opgelicht

Ontvangst van gesprek

Rood knipperend

Laag batterijvermogen

Groen
knipperend

Scannen

Rood/oranje
knipperend

Het geselecteerde kanaal is niet
geprogrammeerd en kan niet worden
gebruikt.
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BASISBEDIENING
1 Draai de Aan/uit-schakelaar/ Volumeknop
naar rechts om de stroom van de transceiver
in te schakelen (ON).
•

Indien de plaats van aankoop de pieptoon
heeft geactiveerd, hoort u deze.

2 Druk op de met [Monitor/ Monitor tijdelijk]
of [Squelch uit/ Squelch tijdelijk uit]
(Zijde-toets standaardinstelling) om de
achtergrondruis te horen en draai vervolgens
de Aan/uit-schakelaar/ Volumeknop om het
volume in te stellen.

3 Draai de Kanaalknop om het gewenste
kanaal te kiezen. Zie de kanaallijst. {p.11}
•
•

U hoort het geluid via de luidspreker wanneer u
een passend signaal ontvangt.
Door de Kanaalknop in de “S”-stand te stellen
begint het scannen, indien dit door de plaats
van aankoop is geactiveerd. Zie “Scannen”
voor details aangaande het aftasten. {p.14}

4 Houd voor het voeren van een gesprek de
PTT-schakelaar ingedrukt en spreek met uw
normale stemgeluid in de microfoon.
•

Houd de microfoon ongeveer 3 tot 4 cm van uw
lippen.

5 Laat de PTT-schakelaar los voor ontvangst.
Opmerking: Wanneer het resterende batterijvermogen laag is, zal de
transmissie stoppen en hoort u een waarschuwingstoon.
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SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)
Indien de plaats van aankoop VOX heeft geactiveerd, kunt u
hands-free zenden en ontvangen. VOX kan alleen wordt gebruikt
in combinatie met een geschikte headset. Deze functie kan voor
specifieke kanalen worden uitgeschakeld door de plaats van
aankoop. Voer de volgende stappen uit voor het activeren van
VOX en het instellen van het VOX-versterkingsniveau:
1 Verbind de headset met de transceiver.
•

De VOX-functie zal niet functioneren wanneer er geen headset
met de accesoire-aansluiting van de transceiver is verbonden.

2 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld de
Zijde-toets ingedrukt en schakel tegelijk de stroom van de
transceiver in.
•

Houd de Zijde-toets ingedrukt totdat de LED-indicator groen en
rood knippert en u de pieptoon hoort.

3 Draai de Kanaalknop om het VOX-versterkingsniveau in te
stellen.
•

•

Het VOX-versterkingsniveau kan vanaf 1 tot 10 en op UIT worden
gesteld. Kanaalnummers 1 tot 10 staan voor de 1 tot 10 VOXversterkingsniveau's. Met kanaalnummers 11 tot S wordt de
VOX-versterking op UIT gesteld.
Stel het VOX-versterkingsniveau op UIT om de VOX-functie uit te
schakelen.

4 Houd de Zijde-toets 2 seconden ingedrukt om de instelling
op te slaan.
•
•

U hoort een pieptoon.
Spreek met uw normale stemgeluid in de microfoon om te
controleren of de instelling juist is. De LED-indicator licht oranje
op wanneer de VOX-functie functioneert.

5 Schakel de stroom van de transceiver uit en vervolgens weer
in om VOX te activeren.
Opmerking:
◆ Indien een headset met de transceiver is verbonden terwijl de
VOX-functie is ingeschakeld en het VOX-versterkingsniveau
op een hoger, gevoeliger niveau is gesteld, kan de transceiver
transmissie starten wanneer luide signalen worden ontvangen.
◆ Het VOX-versterkingsniveau kan alleen worden ingesteld
wanneer het door de plaats van aankoop is geactiveerd.
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BEDIENING OP DE ACHTERGROND
TIME-OUT-TIMER (TOT)

Time-out-timer voorkomt dat andere mensen een kanaal
gedurende een lange tijd gebruiken. Indien u achtereenvolgend
uitzendt gedurende de periode die door de plaats van aankoop
is ingesteld (standaardinstelling is 60 seconden), zal de
transmissie stoppen en hoort u een pieptoon. Druk op de PTTschakelaar om de pieptoon te stoppen.

ENERGIEBESPARING

Indien de energiebesparing door de plaats van aankoop
is geactiveerd, wordt met de energiebesparingsfunctie de
hoeveelheid stroom die wordt gebruikt gereduceerd wanneer er
geen signaal is en er gedurende 5 seconden geen bediening wordt
uitgevoerd. De energiebesparing wordt uitgeschakeld wanneer
een signaal wordt ontvangen of een bediening wordt uitgevoerd.
Opmerking: Tijdens energiebesparing knippert de LED-indicator
mogelijk groen wanneer u een QT/DQT-signaal ontvangt dat niet
overeenkomt met de in de transceiver ingestelde QT/DQT-toon/code.

WAARSCHUWING VOOR WEINIG BATTERIJSTROOM

Tijdens de werking van de transceiver wordt iedere
30 seconden een waarschuwingstoon voor weinig
batterijstroom weergegeven en knippert de LED-indicator rood
indien de batterij moet worden opgeladen of vervangen.

KANAAL BEZET BLOKKERING

Indien geactiveerd, voorkomt BCL (kanaal bezet blokkering)
interferentie met een kanaal dat reeds in gebruik is. Wanneer
u op de PTT-schakelaar drukt, hoort u een pieptoon en is
transmissie met de transceiver onmogelijk. De pieptoon stopt
wanneer u de PTT-schakelaar loslaat.
Opmerking: Raadpleeg de plaats van aankoop omtrent de werking
van de BCL-functies bij gebruik van QT- of DQT-signalen.

PROCEED-TOON

Indien door de plaats van aankoop geactiveerd, hoort u de
proceed-toon wanneer u op de PTT-schakelaar drukt.
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KANAALINSTELFUNCTIE
Met deze transceiver kunt u ieder kanaal opnieuw met
verschillende frequenties en QT (Quiet Talk)/ DQT (Digital Quiet
Talk)-instellingen programmeren. De tabel hieronder toont de
standaardkanaalinstellingen.
Kanaalnummer Kanaalinstelnummer

Frequentie
QT/DQTToonnummer
(MHz)
instelling

1

01

446,00625

10

94,8 Hz

2

08

446,09375

08

88,5 Hz

3

03

446,03125

13

103,5 Hz

4

06

446,06875

05

79,7 Hz

5

04

446,04375

17

118,8 Hz

6

02

446,01875

18

123,0 Hz

7

07

446,08125

19

127,3 Hz

8

05

446,05625

07

85,4 Hz

9

01

446,00625

14

107,2 Hz

10

08

446,09375

15

110,9 Hz

11

03

446,03125

16

114,8 Hz

12

06

446,06875

06

82,5 Hz

13

04

446,04375

27

D132N

14

02

446,01875

28

D155N

15

05

446,05625

29

D134N

16

07

446,08125

30

D243N

Opmerking:

◆

U moet een zend-/ontvangstfrequentie voor een kanaal instellen
alvorens een QT/DQT-instelling voor datzelfde kanaal te kiezen.
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ZEND-/ONTVANGSTFREQUENTIES VOOR KANALEN

Veranderen van de zend-/ontvangstfrequentie voor een kanaal:
1 Selecteer het gewenste kanaal met de Kanaalknop.
2 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld de
PTT-schakelaar ingedrukt en schakel tegelijkertijd de stroom
van de transceiver in.
•

Houd de PTT-schakelaar ingedrukt totdat de LED-indicator
oranje oplicht (ongeveer 2 seconden).

3 Laat de PTT-schakelaar los.
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit. Zie de tabel hieronder voor de weergave van
de morsecode.

4 Druk, en houd de Zijde-toets 1 seconde vast, om de tientallen
van het kanaalinstelnummers te wijzigen in 0. Druk op de
Zijde-toets om de tientallen van het kanaalinstelnummers te
wijzigen in 1.
•
•

Kanaalinstelnummers en de bijbehorende operationele
frequenties zijn te vinden in de tabel. {p.9}
Na 1 seconde, zal de zendontvanger een morsecode uitzenden
van de huidige kanaalinstelling.

5 Druk, en houd de Zijde-toets 1 seconde vast, om de eenheden
van het kanaalinstelnummers te wijzigen in 0. Druk op de
Zijde-toets om de eenheden van het kanaalinstelnummers te
wijzigen in (1 ~ 9).
•

De transceiver stuurt na 1 seconde een morsecode van de
1-cijferige huidige kanaalinstelling uit.

6 Druk op de PTT-schakelaar om de instelling op te slaan.
•
•

De LED-indicator knippert rood en u hoort een pieptoon.
De transceiver keert automatisch naar de normale werking terug
wanneer er gedurende ongeveer 6 seconden geen bediening
wordt uitgevoerd.
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Instelnummer

Morsecode

Instelnummer

Morsecode

0

—

5

•••••

1

•—

6

—••••

2

••—

7

—•••

3

•••—

8

—••

4

••••—

9

—•

Kanaalinstelnummer

Zend-/
ontvangstfrequentie

Kanaalinstelnummer

Zend-/
ontvangstfrequentie

00

UIT

01

446,00625 MHz

09

446,10625 MHz

02

446,01875 MHz

10

446,11875 MHz

03

446,03125 MHz

11

446,13125 MHz

04

446,04375 MHz

12

446,14375 MHz

05

446,05625 MHz

13

446,15625 MHz

06

446,06875 MHz

14

446,16875 MHz

07

446,08125 MHz

15

446,18125 MHz

08

446,09375 MHz

16

446,19375 MHz
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QT/DQT-INSTELLINGEN

Met Quiet Talk (QT) en Digital Quiet Talk (DQT) worden ongewenste
signalen op uw kanaal geweigerd. U hoort een oproep uitsluitend
wanneer u een kanaal ontvangt dat een overeenkomende QT-toon of
DQT-toon bevat. Indien een oproep met een andere toon of code wordt
ontvangen, zal de squelch niet openen en hoort u de oproep niet. Op
dezelfde wijze moet bij het verzenden met gebruik van QT of DQT het
ontvangende station de overeenkomende toon of code hebben om uw
oproep te kunnen horen.
Vergeet niet dat andere mensen nog steeds uw oproepen kunnen horen
wanneer zij dezelfde toon of code op hun transceiver hebben ingesteld.
De tabel toont de standaard QT/DQT-instellingen voor ieder kanaal. {p.11}
Veranderen van de QT/DQT-instellingen voor een kanaal:
1 Selecteer het gewenste kanaal met de Kanaalknop.
2 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld de
Zijde-toets ingedrukt en schakel tegelijk de stroom van de
transceiver in.
•

Houd de Zijde-toets ingedrukt totdat de LED-indicator oranje
oplicht (ongeveer 2 seconden).

3 Laat de Zijde-toets los.
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit (zie de tabel voor de weergave van de
morsecode). {p.8}

4 Druk, en houd de Zijde-toets 1 seconde vast, om de
tientallen van het toonnummers te wijzigen in 0. Druk op de
Zijde-toets om de tientallen van het toonnummers (0 ~ 3) te
veranderen.
•
•

De tabel hieronder toont de toonnummers en de
overeenkomende QT-tonen/ DQT-codes.
De transceiver stuurt na 1 seconde een morsecode van de
10-cijferige toonnummerinstelling uit.

5 Druk, en houd de Zijde-toets 1 seconde vast, om de
eenheden van het toonnummers te wijzigen in 0. Druk op
de Zijde-toets om de eenheden van het toonnummers te
wijzigen in (1 ~ 9).
•

De transceiver stuurt na 1 seconde een morsecode van de
1-cijferige toonnummerinstelling uit.
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6 Druk op de PTT-schakelaar om de instelling op te slaan.
•
•

De LED-indicator knippert rood en u hoort een pieptoon.
De transceiver keert automatisch naar de normale werking terug
wanneer er gedurende ongeveer 6 seconden geen bediening
wordt uitgevoerd.

Toonnummer

QT/DQTinstelling

Toonnummer

QT/DQTinstelling

Toonnummer

QT/DQTinstelling

01

67,0 Hz

14

107,2 Hz

27

D132N

02

71,9 Hz

15

110,9 Hz

28

D155N

03

74,4 Hz

16

114,8 Hz

29

D134N

04

77,0 Hz

17

118,8 Hz

30

D243N

05

79,7 Hz

18

123,0 Hz

31

D311N

06

82,5 Hz

19

127,3 Hz

32

D346N

07

85,4 Hz

20

131,8 Hz

33

D315N

08

88,5 Hz

21

136,5 Hz

34

D351N

09

91,5 Hz

22

141,3 Hz

35

D423N

10

94,8 Hz

23

146,2 Hz

36

D664N

11

97,4 Hz

24

151,4 Hz

37

D431N

12

100,0 Hz

25

156,7 Hz

38

D723N

13

103,5 Hz

26

162,2 Hz

00

UIT
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KANAALCONTROLEFUNCTIE

Bevestigen van uw kanaalfrequentie-instelling:
1 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld de
PTT-schakelaar ingedrukt en schakel tegelijkertijd de stroom
van de transceiver in.
•

Houd de PTT-schakelaar ingedrukt totdat de LED-indicator
oranje oplicht (ongeveer 2 seconden).

2 Laat de PTT-schakelaar los.
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit. Zie de tabel voor de weergave van de
morsecode. {p.8}

3 Draai binnen 6 seconden de Kanaalknop om het gewenste
kanaal te selecteren.
•
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit.
De transceiver keert automatisch naar de normale werking terug
wanneer er gedurende ongeveer 6 seconden geen bediening
wordt uitgevoerd.

Bevestigen van uw kanaal QT/DQT-instelling:
1 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld de
Zijde-toets ingedrukt en schakel tegelijkertijd de stroom van
de transceiver in.
•

Houd de Zijde-toets ingedrukt totdat de LED-indicator oranje
oplicht (ongeveer 2 seconden).

2 Laat de Zijde-toets los.
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit. Zie de tabel voor de weergave van de
morsecode. {p.8}

3 Draai binnen 6 seconden de Kanaalknop om het gewenste
kanaal te selecteren.
•
•

De transceiver stuurt een morsecode van de huidige
kanaalinstelling uit.
De transceiver keert automatisch naar de normale werking terug
wanneer er gedurende ongeveer 6 seconden geen bediening
wordt uitgevoerd.
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PROGRAMMEERBARE FUNCTIES
De plaats van aankoop kan de Zijde-toets met een “Drukken”
functie en een “Ingedrukt houden” functie programmeren.
De standaard “Drukken” functie is [Squelch tijdelijk uit]
en standaard “Ingedrukt houden” functie is “Geen” (geen
functie geprogrammeerd). Hieronder vindt u een lijst met
programmeerbare functies en details over de werking.
■ Oproepwaarschuwing
Met oproepwaarschuwingstonen kunt u uzelf introduceren
en andere mensen vertellen dat u hun oproept. De plaats van
aankoop kan 1 tot 10 oproepwaarschuwingstonen voor de
transceiver instellen. Indien ieder persoon een andere toon
gebruikt, is het gemakkelijk te herkennen wie een oproep
uitzendt. Voor het voeren van een gesprek, houdt u de als
oproepwaarschuwing geprogrammeerde toets ingedrukt.
Laat de toets los om de toon te stoppen.
■ Toetsvergrendeling
Houd deze toets 1 seconde ingedrukt om de toetsen van
de transceiver te vergrendelen/ontgrendelen. De volgende
bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de
toetsvergrendeling is geactiveerd:
•
•
•
•
•
•
•

Kanaalinstelfunctie
VOX-instelfunctie
Functie voor alles terugstellen
Kanaalknop
Kanaalknop S-positie (Scannen)
Scannen
Scannen tijdelijk wissen

■ Monitor
Druk op deze toets om de QT- of DQT-signalering te
annuleren. Druk nogmaals op deze toets om naar de normale
werking terug te keren.
■ Monitoren tijdelijk
Houd deze toets ingedrukt om de QT- of DQT-signalering te
annuleren. Laat deze toets los om naar de normale werking
terug te keren.
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■ Scannen
Druk op deze toets om het aftasten van de
transceiverkanalen te starten. (Door de Kanaalknop in de
“S”-stand te stellen begint het scannen ook, indien dit door
de plaats van aankoop is geactiveerd.)
Prioriteit scannen: Indien door de plaats van aankoop
geactiveerd, is het prioriteitskanaal een kanaal dat bij het
scannen voorrang krijgt. Het prioriteitskanaal wordt door de
plaats van aankoop ingesteld.
Geselecteerd prioriteit scannen: Indien door de
plaats van aankoop geactiveerd, is het geselecteerde
prioriteitskanaal een kanaal dat bij het scannen voorrang
krijgt. Het geselecteerde prioriteitskanaal is het kanaal dat u
met de Kanaalknop heeft geselecteerd alvorens het scannen
te starten. (Geselecteerd prioriteit scannen functioneert niet
wanneer het scannen wordt gestart door de Kanaalknop op
“S” te stellen.)
Retourkanaal: Tijdens het scannen wordt door een druk
op de PTT-schakelaar het retourkanaal van de transceiver
automatisch ingesteld wanneer u de transmissie start. De
plaats van aankoop kan het retourkanaal op een van de
volgende manieren instellen:
•
•
•
•
•

Geselecteerd: U zendt altijd uit op het kanaal dat voor het
scannen is geselecteerd.
Geselecteerd + Talkback: Hetzelfde als “Geselecteerd” maar
indien u momenteel bij een kanaal bent gepauzeerd, zendt u op
dat kanaal uit.
Prioriteit: U zendt altijd op het prioriteitskanaal uit.
Prioriteit + Talkback: Hetzelfde als “Prioriteit” maar indien
u momenteel bij een kanaal bent gepauzeerd, zendt u op dat
kanaal uit.
Vast kanaal + Talkback: Deze instelling wordt alleen gebruikt
wanneer het scannen start door de Kanaal-knop in de “S”positie te stellen. U zendt altijd op een vooraf bepaald kanaal
(door de plaats van aankoop ingesteld) uit, maar indien u
momenteel bij een kanaal bent gepauzeerd, zendt u op dat
kanaal uit.
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■ Scannen tijdelijk wissen
Wanneer bij het scannen bij een ongewenst kanaal wordt
gepauzeerd, kunt u de kanaal van de scanning-reeks wissen
door een druk op deze toets.
■ Squelch uit
Druk op deze toets om de achtergrondruis te horen. Druk
nogmaals op deze toets om naar de normale werking terug
te keren.
■ Squelch tijdelijk uit
Houd deze toets ingedrukt om de achtergrondruis te horen.
Laat deze toets los om naar de normale werking terug te
keren.
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FUNCTIE VOOR ALLES TERUGSTELLEN
Met deze functie worden alle frequenties, QT/DQT-instellingen
en het VOX-versterkingsniveau naar de standaardwaarden
teruggesteld.
Terugstellen van de transceiver:
1 Houd met de stroom van de transceiver uitgeschakeld
de PTT-schakelaar en Zijde-toets ingedrukt en schakel
tegelijkertijd de stroom van de transceiver in.
•

Houd de PTT-schakelaar en Zijde-toets ingedrukt totdat de
LED-indicator oranje oplicht (ongeveer 2 seconden).

2 Laat de PTT-schakelaar en Zijde-toets los.
•

U hoort een pieptoon en alle kanaalfrequenties, QT/DQTinstellingen of VOX-versterkingsniveau worden naar de
standaardwaarden teruggesteld.

Opmerking:

◆

De kanaalfrequenties en QT/DQT-instellingen kunnen niet tegelijk
met het VOX-versterkingsniveau worden teruggesteld.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem

Oplossing
•

Stroom van transceiver kan
niet worden ingeschakeld.

De gebruikstijd van de
batterij vermindert wanneer
de batterij herhaaldelijk
wordt opgeladen.

Spreken met of horen van
andere mensen in uw groep
onmogelijk.

Andere personen (dan
mensen uit uw groep) zijn op
het kanaal.

•

Batterij is leeg. Laad de batterij op of
vervang.
Batterij is mogelijk niet goed geplaatst.
Verwijder de batterij even en plaats
opnieuw.

•

Eind van de levensduur van de batterij.
Vervang de batterij door een nieuwe.

•

Controleer of u dezelfde frequentie
en QT/DQT-instellingen als de andere
mensen in uw groep gebruikt.
Andere mensen in uw groep zijn
mogelijk te ver weg. Zorg dat u binnen
het bereik van andere transceivers
bent.

•

•

Verander de QT/DQT-instellingen.
Controleer of alle mensen uit uw groep
de instellingen met hun transceivers in
overeenstemming met de nieuwe QT/
DQT-instellingen hebben veranderd.

Opmerking:

◆

Raadpleeg een erkend KENWOOD onderhoudscentrum voor
reparatie indien u het probleem niet kunt oplossen. De transceiver
kan voor onderhoud naar de erkende KENWOOD plaats van
aankoop of een ander erkend KENWOOD onderhoudscentrum
worden geretourneerd.
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OPTIONELE ACCESSOIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KSC-35S (Snelle lader)
KSC-356 (Multi-lader)
KMB-35 (Laderadapter voor zes apparaten)
KNB-63L (Li-ion batterij)
KNB-65L (Li-ion batterij)
KBH-18 (Riemklem)
KHS-1 (Headset)
KHS-21 (Headset)
KMC-21 (Luidspreker/ microfoon)
KMC-45 (Luidspreker/ microfoon)
EMC-11 (Clip-microfoon met oortelefoon)
EMC-12 (Clip-microfoon met oortelefoon)
KVC-22 (Gelijkstroom autoladeradapter)
KPG-22U (Interfacekabel voor programmeren: USB)
BT-16 (Alkaline batterijhouder)
KWR-1 (Waterbestendige tas)

N-18

© 2016

