ALAN 100 PLUS KÄYTTÖOHJE

Pikavalintakanavat: Tehdasohjelmoidut kanavat 9 ja 19. CH asento on normaali kanavanvalinta-asento
Kanavanäyttö: Näyttää mikä kanava on valittuna
Vastaanoton merkkivalo: Kun puhelin ottaa vastaan lähetettä, RX merkkivalo palaa
Lähetyksen merkkivalo: Kun puhelin lähettää, TX merkkivalo palaa
Kanavanvalinta: Valitaan haluttu kanava ylös/alas-näppäimillä
FM/AM-kytkin: Valitaan halutaanko liikennöinnissä käyttää FM-modulaatiota (4W) vai AM-modulaatiota (1W)
On/Off/äänevoimakkuussäädin: Virta-kytkin/äänenvoimakkuussäädin
Kohinasalvansäätö: Säädetään kohinasalvan taso halutuksi
Mikrofoniliitin: Kytketään laitteen mukana tullut mikrofoni

ASENNUS
Turvallisuus ja mukavuus ovat ensisijaisia tavoitteita asennettaessa mitä tahansa ajoneuvovarustusta.
Kaikki säätimet pitää olla helposti käyttäjän ulottuvilla vaarantamatta ajoneuvon hallintaa.
Asenna radiopuhelin oikealle paikalle käyttäen mukana tulevaa kiinnitysrautaa tai erikseen saatavaa
asennustelinettä. Lisäkaiuttimeksi käy 4 Ohm / 3-10W kaiutin.
JÄNNITTEEN KYTKENTÄ
Käyttöjännite on 13.8 VDC
Varmista että napaisuus tulee oikein päin.
Punainen johto = positiivinen napa (+)
Musta johto = negatiivinen napa (-)
ANTENNIN ASENNUS
1.
2.
3.
4.
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Asenna antenni mahdollisimman korkealle
Mitä pitempi antenni, sen parempi kuuluvuus
Jos mahdollista, asenna antenni aina keskelle asennettavaa pintaa
Vie antennikaapeli mahdollisimman kaukaa häiriötä antavista lähteistä. Kuten auton sytytys ja laturi
Varmista että antenninmaadoitus on kunnolla tehty. (Metalli vasten metalli)
Vältä vahingoittamasta antennikaapelia asennuksen aikana
Antenni asennus ja viritys kannattaa aina tarkistaa S.W.R mittarilla

VAROITUS !!
Älä koskaan lähetä puhelimella ilman että oikeantyyppinen antenni on kytketty puhelimeen.
KUINKA KÄYTTÄÄ ALAN 100 PLUS LA-PUHELINTA
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Kytke mikrofoni puhelimeen kiinni
Tarkista että antenni ja antennijohto on kunnolla liitetty kiinni
Käännä SQUELCH-säädin (kohinasalpa) vastapäivään kokonaan auki
Kytke puhelimeen virrat päälle ja säädä haluamasi äänenvoimakkuus
Valitse haluamasi kanava
Säädä kohinasalpa niin että vastaanottimen taustakohina juuri ja juuri lakkaa kuulumasta
Lähettääksesi, paina mikrofonin PTT-näppäintä ja puhu normaalilla äänellä noin 10cm päästä mikrofoniin
Vastaanottaaksesi, vapauta PTT-näppäin

Pyydä lisätietoja, anna palautetta !
Keskushuolto:

Kauko-Telko Oy
Radiopuhelinhuolto
Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo
Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 3301

Maahantuoja:

Kauko-Telko Oy
Radiopuhelimet
Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo
Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 5280
Sähköposti: radiopuhelimet@telkogroup.com
Internet:
www.radiopuhelimet.fi

