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Fejlfinder Guide 
 
SYMPTOM LØSNING 
Tænder ikke * Check at batteriet er installeret korrekt. 

* Batteriet er tør for strøm og skal oplades. 
Svagt signal * Juster lydstyrken. 

* Modtage signalet kan være dårligt eller 
uden for rækkevidde.  
* Hvis dette sker, tryk på M (monitor) 
knappen. 
* Tjek kanal og underkanal. Både kanal og  
  underkanal skal stå på samme frekvens. 

Kan ikke skifte * Deaktiver tastaturlås funktionen, hvis  
underkanal  tastaturlås ikonet er vist i displayet.  
Rækkeevnen er * Batteriet kan være løbet tør for strøm. 
begrænset  * Oplad batteriet, hvis batteriniveau er lavt. 

* Check TX Power H/L indstillingen. Se    
  diagrammet under effektiv rækkeevne. 
* Den maksimale rækkeevne vil variere  
  afhængig af omgivelser og tærren. Åbent 
  areal vil give den mest optimale      
rækkeevne. 
* Hvis walkien bæres tæt på kroppen, i en 
lomme eller bælte, kan dette også forringe 
rækkeevnen. 
* Tjek kanal og underkanal. Både kanal og 
  underkanal skal stå på samme frekvens. 

Lydforstyrrende * Når der skal transmitteres, tal med en 
normal problemer tone og i 5 cm afstand fra 
mikrofonen. 
* Hvis der modtages juster lydstyrken til et  
  passende niveau. 
* En modtagende walkie der er placeret for 
tæt på walkien kan også give problemer, 
andre walkier skal være placeret mindst 2 
meter fra den sendende walkie.    
* En modtagende walkie der er placeret for 
langt væk fra walkien kan også give 
problemer, den modtagende walkie skal 
være placeret inden for 10 km ved åbent 
areal og højeste TX-power fra den 
sendende walkie.    

Ingen   
Komminikation  * Check underkanal indstillingen. Både den 

   transmitterende og den modtagende  
   walkie skal være indstillet på samme    
   underkanal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Vises når tastaturlåsen er aktiveret 
B. Kanal nr. Kan ændres fra 1 til 8, bestemt af brugeren 
C. Vises når tastatur lyden er slået til 
D. Viser om VOX funktion er aktiv 
E. CTCSS ikon (vises ikke på denne model) 
F. Underkanal. Kan ændres fra 1 til 38, bestemt af 

brugeren 
G. Batteri ikon. Blinker, når batteriet er ved at være 

fladt. 
H. Skifter bib ikon 
I. Strømbespare ikon 
J. Viser transmissionsdistance lav 
K. Vises når stopur funktionen er aktiveret 
L. Blinker når der søges efter kanaler eller 

underkanaler (CTCSS) 
M. Vises når dobbelt kanalovervågning er aktiveret 
N. Vises når der modtages 
O. Vises når der transmitteres 
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