
Walkie-Talkie Best.nr. 8803
Håndholdt walkie-talkie sæt model R8

Opsætning
Bælteklipsen fjernes ved at trække bælteklipsens låsemekanisme væk fra 
enheden.
Isætning af batterier
Åben batteridækslet.
Isæt 3 x AAA batterier (ej inkl.) som anvist.
Sæt dækslet på igen.
Enheden er nu klar til brug.
Lav-batteri indikator
Når radioen er ved at løbe tør for strøm vil der vises et tomt batteri der blinker i 
displayet. Batterierne skal da skiftes.

USB-opladning af produktet kræver særlige batterier der ikke kan 
tilbydes. USB-porten må derfor ej benyttes til opladning af produktet.
Genopladelige batterier skal være godkendt til opladning med USB-
kabel før de benyttes i walkie-talkien. Dette er på eget ansvar.
Rækkevide op til 5 km
Rækkevidden afhænger af dine omgivelser. Beton- og bymiljø vil betyde 
mindre rækkevidde end ved brug i åbent land.

Betjening af enheden

1- Tænd enheden
Tryk og hold MENU/PWR-knappen til enheden bipper og tænder.
2- Sluk enheden
Tryk og hold MENU/PWR-knappen til enheden bipper og slukker.
Ændre lydstyrken
Der er 8 lydniveauer. De er vist på enhedens skærm. Skru op ved at trykke på 
op-knappen (SCAN) og skru ned ved at trykke på ned-knappen (MONI).

Auto-scan.

Tryk og hold op-knappen i 3 sekunder for at aktivere auto-scan.
Tryk og hold MENU/PWR-knappen for at deaktivere auto-scan.
Monitor (overvåg kanal)
Tryk og hold ned-knappen i 3 sekunder for at aktivere monitor-funktionen.
Tryk og hold ned-knappen i 3 sekunder for at deaktivere monitor-funktionen.

Skift kanaler

Alle lovlige kanaler på frekvensen kan bruges af radioen. Tryk på MENU/PWR-
knappen og tryk op/ned for at vælge kanal. Tryk på PTT-knappen for at vælge 
kanalen. Radioen er 'one-way', der kan kun sendes eller modtages. Sørg for at 
der kun kommunikeres en ad gangen på den valgte frekvens.
OBS: Inden der vælges en kanal, lyt dog og se om den givne kanal allerede er i 

brug af andre.

Brug radioen
Hold radioen 5 cm fra din mund i lodret position. Tal normalt ind i mikrofonen 

mens du holder PTT-knappen inde. Slip knappen når du er færdig med at tale.
Når der sendes signal vil der stå TX på skærmen, når der modtages vil der stå 

RX.

CTCSS/DCS

Tryk to gange på Menu og tryk på op- og ned-knappen for at aktivere CTCSS/
DCS. Continuous Tone-Coded Squelch System tillader at to brugere kan snakke 
privat uden forstyrrelser på en travl kanal. 

CTCSS vil skabe underkanaler fra 1-38 mens DCS vil skabe underkanaler fra 
39-83. Man kan altså eksempelvis kommunikere på kanal 1 CTCSS-kanal 12 for 
at have en egen kanal at kommunikere på.

VOX

VOX-funktionen vil få radioen til at sende når den hører din stemme. Tryk på 
MENU-knappen 3 gange, skærmen viser nu VX-symbol med OFF blinkende. 
Tryk på op- og ned-knapperne for at justere følsomheden fra 1-3, tryk på PTT-
knappen for at aktivere VOX. VOX-funktionen kan også bruges som babyalarm. 
Sørg for dog at følsomheden er skruet  op på 3.

CA 

Call-funktionen lader dig sende en tone til modtageren for at kommunikere 
uden stemme. Tryk på MENU-knappen 4 gange. Skærmen vil vise CALL-
symbolet. Tryk da på op- og ned-knappen for at vælge mellem de forskellige 
toner fra 01-10. 

For at sende en lyd, tryk to gange hurtigt på PTT-knappen. Modtageren vil da 
høre den valgte lyd.

OBS: Det er kun muligt at gøre det én gang hvert minut.

TO

Time-out betyder at radioen stopper med at transmittere. Fabriksindstillingen er 
60 sekunder. Tryk MENU 5 gange og tryk op/ned for at vælge mellem 30 
sekunder og 60 sekunders time-out. Afslut med PTT.

Roger Beep

Der sendes automatisk et 'roger beep' når man er færdig med at snakke for at 
modtageren ved, at de kan starte deres svar. Hvis du vil deaktivere dette kan du 
trykke MENU 6 gange  og trykke op/ned for at vælge mellem RO ON og RO 
OFF. Afslut med PTT.

Klokkesymbol
Klokken betyder at radioen vil give et bip når der trykkes på en knap. Dette kan 
slukkes ved at trykke MENU 7 gange og trykke OP/NED for at vælge den 
ønskede funktion og afslutte med PTT.

DCM

Radioen kan indstilles til at overvåge to kanaler. Man kan dog kun sende på en 
kanal af gangen.
Tryk på MENU-knappen 8 gange, skærmen vil da vise DCM OFF. Tryk op/ned til 
der står DCM ON og vælg kanalen. Afslut med PTT.

Kanal og frekvens (MHz)

Europa (8ch)

Nr.Frekvens Nr.Frekvens Nr.Frekvens
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125

4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875

7 446.08125
8 446.09375

Fejlfinding

Radioen vil ej tænde Sørg for at batterierne er opladet og  
er sat korrekt i radioen

Radioerne snakker ikke sammen Sørg for at radioerne er indstillet på
samme kanal og -underkanal 

Signalet er svagt/støjende Sørg for at radioerne ikke er for langt  
fra hinanden. Sørg for at lyden er skr
uet op.
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