GEBRUIKSAANWIJZING

HARTELIJK DANK

Wij danken u voor uw beslissing KENWOOD te kiezen voor uw landmobiele radiotoepassingen.

BERICHTEN AAN DE GEBRUIKER
◆ De wet verbiedt het gebruik van zendontvangers zonder vergunning op overheidsterreinen.
◆ Onwettige bediening is strafbaar met een boete en/of gevangenisstraf.
◆ Laat onderhoud en reparatie uitsluitend uitvoeren door een vakbekwame technicus.

Veiligheid: Het is belangrijk dat de operator zich bewust is van de gevaren die verbonden zijn
aan het gebruik van een zendontvanger en deze begrijpt.

VOORZORGSMAATREGELEN

•
•
•
•

Laad de zendontvanger en de batterij niet op als ze nat zijn.
Zorg ervoor dat er geen metaalachtige voorwerpen liggen tussen de zendontvanger en de batterij.
Gebruik geen opties die niet gespecificeerd zijn door KENWOOD.
Als het gegoten chassis of een ander zendontvangerdeel is beschadigd, raak dan de beschadigde
delen niet aan.
Reduceer het volume als een hoofdtelefoon is aangesloten is op de zendontvanger.  Let op het
volumeniveau bij het dichtdraaien van de squelch.
Hang de microfoondraad niet om uw nek als u in de buurt bent van apparaten waarin de draad kan
verstrikken.
Plaats de zendontvanger niet op een instabiele ondergrond.
Zorg ervoor dat de antenne niet uw ogen raakt.
Als de ontvanger uren achter elkaar gebruikt wordt voor verzending worden de radiator en het
chassis heet. Raak deze plekken niet aan bij het vervangen van de batterij.
Dompel de zendontvanger niet in water.
Schakel de zendontvanger eerst altijd uit voordat u optionele accessoires installeert.
De lader is een apparaat dat de unit ontkoppelt van de voedingskabel.  U moet eenvoudig bij de
voedingsstekker kunnen komen.

•
•
•
•
•
•
•
•

VHF FM ZENDONTVANGER

TK-2000

WAARSCHUWING

UHF FM ZENDONTVANGE

TK-3000

Schakel de zendontvanger uit op de volgende locaties:
• In explosieve omgevingen (ontbrandbaar gas, stofdeeltjes, metaal- of graanstof, enz.).
• Bij het tanken of wanneer geparkeerd bij een benzinepomp.
• Dicht bij explosieven of detonatieplaatsen.
• In vliegtuigen.  (Ieder gebruik van de zendontvanger moet volgens de instructies en de regels van de
vliegtuigbemanning worden uitgevoerd.)
• Waar beperkingen of waarschuwingen zijn aangegeven met betrekking tot het gebruik van radioapparaten,
met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot, medische apparatuur.
• In de buurt van personen die een pacemaker gebruiken.

KENNISGEVING
Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Beperkingen
Voor deze apparatuur is een licentie nodig en is bedoeld voor gebruik in
onderstaande landen.
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B62‑2427‑20 (E)

•
•
•
•

Informatie over de batterij
De Li-ion-batterij bevat ontvlambare substanties zoals organische oplosmiddelen.  Verkeerd gebruik
van de batterij kan leiden tot breuk van de batterij, waardoor brandgevaar of hoge temperaturen,
verslechtering van de prestatie of andere beschadigingen kunnen optreden. Houd u zich aan de
volgende waarschuwingen.
GEVAAR

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

De batterij niet uit elkaar halen of anders samenstellen!
De batterij bevat een veiligheidsfunctie en -circuit ter voorkoming van gevaar.  Als deze ernstig worden
beschadigd, kan dit leiden tot hitte- of rookvorming, breuk of brand.
De batterij niet kortsluiten!
De + en –polen niet verbinden met behulp van metaal (zoals een paperclip of ijzerdraad).  Houd of bewaar
de batterij niet in houders die metalen voorwerpen bevatten (zoals ijzerdraad, kettingen of haarspelden).  
Als de batterij kortsluit, veroorzaakt dit een te hoge stroom wat kan leiden tot hitte- of rookvorming, breuk
of brand. Hierdoor worden tevens metalen voorwerpen verhit.
De batterij niet verbranden of blootstellen aan hitte!
Als het isolatiemateriaal smelt, wordt de gasventilator of de veiligheidsfunctie beschadigd.   Hierdoor kan
ook de elektrolyt gaan branden en kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
De batterij niet plaatsen in de buurt van vuur, kachels of andere warmtebronnen (ruimtes met
temperaturen van meer dan 80°C)!
Als de polymeerafscheiding smelt als gevolg van hoge temperaturen, kan er een interne kortsluiting
ontstaan in de afzonderlijke cellen en kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
Leder contact van de batterij met water of vocht vermijden!
Als de batterij nat wordt, droog deze af met een droge doek voor gebruik.  Als het veiligheidscircuit van
de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een extreem hoge stroom (of spanning) en kunnen
er abnormale chemische reacties ontstaan.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij
ontstaan.
De batterij niet opladen in de buurt van vuur of in direct zonlicht!
Als het veiligheidscircuit van de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een extreem hoge stroom
(of spanning) en kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk of
brand bij de batterij ontstaan.
Alleen de gespecificeerde lader gebruiken en neem de oplaadvereisten in acht!
Als de batterij in niet gespecificeerde omstandigheden wordt opgeladen (bij een temperatuur die hoger is
dan de gereguleerde waarde, stroom of spanning die hoger is dan de gereguleerde waarde of met behulp
van een aangepaste lader) kan de batterij overbelast worden of kunnen er abnormale chemische reacties
ontstaan.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
De batterij met geen enkel voorwerp doorsteken, slaan of erop staan!
Hierdoor kan de batterij breken of vervormen waardoor kortsluiting kan ontstaan.  Er kan hitte- of
rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
De batterij niet schokken en er niet mee gooien!
De batterij kan gaan lekken door een harde aanraking en er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij
de batterij ontstaan.  Als het veiligheidscircuit van de batterij is beschadigd, laadt de batterij op met een
extreem hoge stroom (of spanning) en kunnen er abnormale chemische reacties ontstaan.
De batterij niet gebruiken als deze is beschadigd!
Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
Niet direct op de batterij solderen!
Als het isolatiemateriaal smelt, wordt de gasventilator of de veiligheidsfunctie beschadigd.  Hierdoor kan
hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
De polariteit (en polen) van de batterij niet omkeren!
Laden van een omgekeerde batterij kan leiden tot abnormale chemische reacties. In sommige gevallen
kan een onverwacht grote hoeveelheid stroom vrijkomen bij ontlading.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk
of brand bij de batterij ontstaan.

Haal in geen geval de zendontvanger uit elkaar en breng geen wijzigingen aan.
Plaats in een rijdend voertuig de zendontvanger niet op of dichtbij airbags.  Bij het opblazen van de airbag
kan de ontvanger gelanceerd worden en de bestuurder of passagiers raken.
Ga niet zenden terwijl u het antenne-uiteinde aanraakt of als enige metalen delen door de
antennebedekking zichtbaar zijn. Zenden op deze manier kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Als er een abnormale lucht of rook komt van de zendontvanger, schakel dan onmiddellijk de
zendontvanger uit, verwijder de batterij, en neem contact op met uw KENWOOD-dealer.
Gebruik van de zendontvanger tijdens het rijden kan in strijd met de verkeersregels zijn.  Controleer en
volg de bestaande verkeersregels.
Stel de zendontvanger niet bloot aan extreem hete of koude omstandigheden.
Ondersteun de batterij (of batterijhouder) niet met metalen voorwerpen omdat deze de batterijpolen
kunnen kortsluiten.
Er bestaat gevaar voor ontploffing als de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen met
hetzelfde type.
Wanneer u de zendontvanger in ruimtes gebruikt met droge lucht, wordt er gemakkelijk statische
elektriciteit opgebouwd.  Wanneer u de hoofdtelefoon in dergelijke omstandigheden gebruikt, kan de
zendontvanger mogelijk een elektrische schok veroorzaken en deze door uw hoofdtelefoon en naar uw oor
zenden. In deze omstandigheden bevelen wij aan om alleen een luidspreker/microfoon te gebruiken om
elektrische schokken te voorkomen.

GEVAAR

•

•

De batterij niet omgekeerd laden of aansluiten!
De batterij heeft positieve en negatieve polen. Als de batterij niet soepel kan worden aangesloten op een
lader of bedieningsapparaat, forceer deze dan niet en controleer de polariteit van de batterij.  Als de batterij
omgekeerd op de lader is aangesloten, wordt deze omgekeerd geladen wat kan leiden tot abnormale
chemische reacties.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
Een gebroken en lekkende batterij niet aanraken!
Als de elektrolytvloeistof van de batterij in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen onmiddellijk uit met zoet
water zonder in uw ogen te wrijven.  Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.  Als u geen actie onderneemt,
kan dit leiden tot problemen met uw ogen.
WAARSCHUWING

•
•
•

•

De batterij niet langer opladen dan de gespecificeerde duur!
Als de batterij nog niet volledig is opgeladen, zelfs als de vastgestelde duur is verstreken, stopt u het
opladen.  Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
De batterij niet in een magnetron of hogedrukhouder plaatsen!
Er kan hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.
Gebroken en lekkende batterijen uit de buurt van vuur houden!
Als de batterij lekt (of een onaangename geur afgeeft), verwijder deze dan onmiddellijk uit brandbare
omgevingen.  Elektrolyt dat uit de batterij lekt kan vlam vatten en kan leiden tot rookvorming, breuk of
brand bij de batterij.
Geen afwijkende batterij gebruiken!
Als de batterij een onaangename geur afgeeft, een andere kleur heeft, vervormd is of anderszins afwijkend
overkomt, verwijder deze dan uit de lader of het bedieningsapparaat en gebruik de batterij niet.  Er kan
hitte- of rookvorming, breuk of brand bij de batterij ontstaan.

Informatie over het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten en batterijen (voor landen
die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)
Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal huisvuil
worden weggegooid.
Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden gerecycled bij een
voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt zijnde recylingfaciliteiten.
Het juist recyclen en weggooien van afval spaart natuurlijke bronnen en reduceert schadelijke invloed
op uw gezondheid en het milieu.
Opmerking: De “Pb” aanduiding onder het batterijsymbool betekent dat deze batterij lood bevat.
Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.
Copyrights Firmware
JVCKENWOOD Corporation behoudt het recht op en het eigenaarsschap van auteursrechten voor
firmware die zijn ingebed in KENWOOD-productgeheugens.
© 2019

3

Schuif de batterij of een
zendontvanger voorzien van een
batterij in de oplaadsleuf van de
lader.
• Zorg ervoor dat de
metalen contactpunten
van de batterij stevig in de
aansluitingspunten van de
Oplaadsleuf
oplader passen.
• De indicator licht rood op en
het opladen begint.
Indicator
4 Nadat het opladen klaar is,
brandt de indicator knipperend
groen. Haal de batterij of de
zendontvanger uit de lader.
• Het opladen van de batterij duurt ongeveer 3 uur.
• Als de batterijlader gedurende een lange tijd niet gebruikt
gaat worden, trekt u de netspanningsadapter uit het
stopcontact.

APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN
Pak de zendontvanger voorzichtig uit.  In het geval hieronder
opgenomen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, dient u
onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder.

Bijgeleverde accessoires

•
•
•
•
•
•
•

Antenne................................................................................... 1
Batterijlader/ netspanningsadapter (KSC-35S)....................... 1
Li-ion-batterij (KNB-63L).......................................................... 1
Afdekking voor de luidspreker/microfoon-aansluitingen.......... 1
Riemklem (KBH-18)................................................................. 1
Schroef (M3 x 6 mm).................................................................... 1
Gebruiksaanwijzing................................................................. 1

VOORBEREIDING
Plaatsen/verwijderen van de batterij

Opmerkingen:
◆ Als er iets abnormaals gebeurt tijdens het opladen, werkt de
indicator als volgt:
De indicator knippert rood: de batterij is of defect of de
batterijcontactpunten steken niet juist in de polen van de oplader.
De indicator knippert afwisselend groen en oranje: de batterij
is niet op de juiste starttemperatuur voor opladen.  Verwijder
de batterij uit de oplader en wacht totdat deze een normale
temperatuur heeft bereikt voordat u hem opnieuw oplaadt.
◆ De omgevingstemperatuur moet tijdens het opladen 5°C tot
40°C zijn.  Als u de batterij buiten dit temperatuurbereik oplaadt,
is het mogelijk dat de batterij niet volledig wordt opgeladen.
◆ De levensduur van de batterij is ten einde als de gebruikstijd
afneemt ondanks dat de batterij volledig en correct is geladen.
Vervang de batterij.
◆ Bij gebruik van de zendontvanger met een Li-ion-batterij op
plekken met een omgevingstemperatuur van -10°C en lager kan
de gebruiksduur korter zijn.
◆ Let op de milieuaspecten bij het wegdoen van batterijen.

LET OP

◆ Vermijd kortsluiting van de batterijaansluitingen en gooi de
batterij niet weg in open vuur.
◆ Probeer nooit het omhulsel van de batterij te verwijderen.

1
Vergrendelingshevel

2
Vergrendelingshevel

Voor het plaatsen van de
batterij, lijn de batterij uit met de
zendontvanger en druk daarna
de batterij op zijn plaats totdat de
vergrendelingshevel vast zit.

Voor het verwijderen
van de batterij duwt u de
vergrendelingshevel omhoog
en trekt u de batterij uit de
zendontvanger.

RICHTING
Luidspreker
Antenne

•

4

5

Wanneer u een juist signaal ontvangt, hoort u geluid uit de
luidspreker.
Druk voor het maken van een oproep de PTT-schakelaar in en
houd deze ingedrukt. Spreek vervolgens op normale wijze in
de microfoon.
• Houd de microfoon ongeveer 3 tot 4 cm van uw lippen
verwijderd.
Laat de PTT-schakelaar los om te ontvangen.
Opmerking:  Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, stopt
de verzending en klinkt er een waarschuwingstoon.

LED-indicatorstatus
Kleur
indicatielampje

Betekenis

Brandt rood

Zenden

Brandt groen

Ontvangen van een oproep

Wisselt tussen
rood en groen

Afstellingsmodus VOX-versterkingsniveau

Knippert rood

De batterijspanning is laag tijdens het zenden

Knippert groen

Scannen

Instelling squelchniveau
Om het squelchniveau in te stellen voert u de volgende stappen uit:
1 Zet de zendontvanger uit.
2 Draai de Kanaal-knop om de “S”-positie te selecteren.
3 Houd de toets Zijde ingedrukt en schakel de zendontvanger AAN.
4 Houd de toets Zijde ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
• De LED-indicator wisselt tussen rood en groen.
5 Laat de toets Zijde los.
6 Draai de Kanaal-knop rechtsom om het squelchniveau te
verhogen en linksom om het niveau te verlagen.
• U kunt het squelchniveau instellen tussen niveau 1 tot 9.  
Hoe hoger u het niveau instelt, des te sterker de signalen
moeten zijn om te kunnen worden ontvangen.
• Er treedt een fout op als u de posities “10” ~ “S” selecteert.
7 Houd de toets Zijde 2 seconden ingedrukt om de instelling op
te slaan.
• Een pieptoon klinkt.
8 Schakel de zendontvanger UIT en vervolgens weer AAN om de
nieuwe instellingen te activeren.

SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)
Batterij

Plaatsen van de antenne
Antenne

Schroef de antenne op de aansluiting
aan de bovenkant van de zendontvanger
door de antenne aan de onderkant vast
te houden en rechtsom vast te draaien.

Microfoon

Opmerking:  De antenne is geen handvat,
geen sleutelhanger en geen luidspreker/
microfoon bevestigingspunt. Door de
antenne op deze manieren te gebruiken
beschadigt u de antenne en verminderen
de prestaties van uw zendontvanger.

Kanaalknop
Draai de knop om van zend-/ontvangstkanaal te veranderen.
• Als uw dealer de functie [S-Selecteur] heeft
ingesteld, draai de kanaalknop en selecteer de
“S”-positie om te scannen.
LED-indicator
Raadpleeg de statustabel voor de LED-indicator.
Aan/uitschakelaar/volumeknop
Draai rechtsom om de zendontvanger aan te zetten. Om de
zendontvanger uit te zetten, draai deze linksom totdat u een klik
hoort. Draai deze knop om het volumeniveau te veranderen.
PTT (Push-to-Talk)-schakelaar
Druk op de schakelaar, houd deze ingedrukt en spreek
vervolgens in de microfoon om te verzenden.
Toets Zijde
Druk op deze toets om de programmeerbare functie te
activeren.
Luidspreker/microfoonaansluitingen
Steek de luidspreker/microfoonstekker of die van de
hoofdtelefoon in deze aansluiting.

Bevestigen van de riemklem
1

Verwijder de batterij zoals hierboven
beschreven.
Voor het plaatsen van de riemklem,
lijn de geleiders van de riemklem uit
op de uitsparingen op de achterkant
van het batterijcompartiment en
schuif de riemklem op zijn plaats
totdat de vergrendelingshevel vast zit.

2
Riemklem

3

Als u de riemklem wilt verwijderen,
duw de vergrendelingshevel naar de
zendontvanger toe en schuif tegelijk
de riemklem omhoog.

Vergrendelingshevel

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES
Uw dealer kan de toets Zijde programmeren met een van de
volgende functies.

■ Geen
Er is geen functie geprogrammeerd.

■ Autodraaien

plaatsen van het kapje over de luidspreker/
microfoon-aansluitingen
Als u geen luidspreker/microfoon
gebruikt, bevestigt u het afdekplaatje
over de luidspreker/microfoonaansluitingen met behulp van de
bijgeleverde schroef (M3 x 6 mm).
Opmerking: Om te voorkomen dat vocht
in de zendontvanger kan binnendringen,
moet u de luidspreker/microfoonaansluitingen afdekken met behulp van
het bijgeleverde afdekplaatje.

Met DTMF-autodraaien kunt u een privéoproep maken met een
andere partij.

■ Monitoren
Druk kort op deze toets om de signalen QT of DQT uit te
schakelen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar
de normale bediening.

■ Monitoren tijdelijk
Houd deze toets ingedrukt om de signalen QT of DQT uit
te schakelen. Laat de toets los om terug te keren naar de
normale bediening.

■ Scannen
Druk op deze toets om scannen van de zendontvangerkanalen
te starten.

■ Squelch uit

Afdekking voor de
luidspreker/microfoonaansluitingen

Druk kort op deze toets om achtergrondgeluid te horen. Druk
nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale
bediening.

■ Squelch uit tijdelijk

Batterij opladen

Houd deze toets ingedrukt om achtergrondgeluid te horen.
Laat de toets los om terug te keren naar de normale bediening.

De batterij werd niet opgeladen in de fabriek. Laad de batterij op
voordat u deze gebruikt.

BASISBEDIENING

LET OP: Schakel een zendontvangapparaat dat is uitgerust met een
batterij altijd UIT voordat u het zendontvangapparaat in de lader steekt.

1
2

Steek de netspanningsadapter in
de aansluiting op de achterkant van
de batterijlader.
Steek de netspanningsadapter in
een stopcontact.

1
2

3

Draai de Aan/uit-schakelaar/ Volumeknop rechtsom om de
zendontvanger in te schakelen.
• Indien geactiveerd door uw dealer klinkt er een pieptoon.
Druk op de toets die is geprogrammeerd met de functie
[Monitor] of [Squelch uit] om achtergrondgeluid te horen.
Draai vervolgens aan de Aan/uit-schakelaar / Volumeknop om
het geluidsvolume af te stellen.
Draai aan de Kanaal-knop om uw kanaal te selecteren.

Met VOX kunt u hands-free zenden.  Deze functie kan worden in- of
uitgeschakeld door uw dealer.
Om VOX te activeren en het VOX-versterkingsniveau in te stellen,
voert u de volgende stappen uit:
1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de zendontvanger.
• De VOX-functie kan niet worden ingeschakeld als geen
hoofdtelefoon is aangesloten op de accessoireaansluiting
van de zendontvanger.
2 Draai de Kanaal-knop om een andere dan de “S”-positie te
selecteren.
3 Houd met de zendontvanger uitgeschakeld de toets Zijde
ingedrukt tijdens het aanzetten van de zendontvanger.
4 Houd de toets Zijde ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
• De LED-indicator wisselt tussen rood en groen.
5 Laat de toets Zijde los.
6 Draai de Kanaal-knop rechtsom om het VOXversterkingsniveau te verhogen en linksom om het niveau te
verlagen.
• De VOX-versterking kan worden ingesteld op niveau 1 t/m
niveau 10 en op UIT (selecteer de “11” ~ “S”-positie).
• Wanneer u in de zendontvanger spreekt, gaat de LED
oranje branden wanneer u een VOX-versterkingsniveau
bereikt dat uw stem herkent.
7 Houd de toets Zijde 2 seconden ingedrukt om de instelling op
te slaan.
• Een pieptoon klinkt.
8 Schakel de zendontvanger UIT en vervolgens weer AAN om de
VOX-functie in te schakelen.
Opmerking: Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de zendontvanger
terwijl de VOX-functie is ingeschakeld en het VOX-versterkingsniveau
staat ingesteld op een hoger, gevoeliger niveau, kunnen luider ontvangen
signalen ertoe leiden dat de zendontvanger begint te zenden.

BEDIENINGEN OP DE ACHTERGROND
Time-out-timer (TOT)

De time-out-timer wordt gebruikt om te voorkomen dat gebruikers
lange tijd een kanaal gebruiken. Als u continu uitzendt voor de
door uw dealer geprogrammeerde duur (standaard 1 minuut), stopt
de zending en klinkt er een waarschuwingstoon. Om de toon te
stoppen, laat u de PTT-schakelaar los.

Ladingbesparing

Mits geactiveerd door uw dealer, vermindert de
batterijbesparingsfunctie het stroomgebruik wanneer geen signaal
aanwezig is en er wordt gedurende 5 seconden geen bediening
uitgevoerd.  Wanneer een signaal wordt ontvangen, of een
handeling wordt uitgevoerd, schakelt de batterijbesparing uit.
Opmerking: Wanneer de ladingbesparing actief is, kan de LED-indicator
groen knipperen wanneer uw zendontvanger een QT/DQT-signaal
ontvangt dat niet overeenkomt met de QT/DQT-toon/codeinstelling van
uw zendontvanger.

Waarschuwing voor weinig lading

De Waarschuwing voor weinig lading laat tijdens het gebruik van de
zendontvanger iedere 30 seconden een waarschuwingstoon horen
en de LED-indicator knippert rood wanneer de batterij opnieuw
geladen of vervangen dient te worden.

Kanaal bezet blokkering (BCL)

Mits geactiveerd voorkomt de BCL dat u interferentie veroorzaakt
op een kanaal dat reeds in gebruik is. Als u op de PTT-schakelaar
drukt, klinkt er een waarschuwingstoon en de zendontvanger zendt
niet. Laat de PTT-schakelaar los om de toon te stoppen.
Opmerking: Vraag uw dealer voor uitleg over hoe BCL werkt bij het
gebruik van QT of DQT-signalering.

QT/DQT-SIGNALERING

QT/ DQT wordt gebruikt om gespreksgroepen te scheiden zodat
gebruikers alleen oproepen horen van hun eigen groep.

