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Zendontvanger Model MT 975
NEDERLANDS

1. Antenne
2. Externe Luidspreker/Microfoonstekker
3. Volumeknop AAN/UIT
4. Instelknop
5. Kanaalselectieknoppen
6. Speaker/microfoon
7. Intercomstekker
8. Licht/bereikknop
9. Spreekknop
10. Oproepknop
11. Knop VERGRENDELEN/ENTER
12. Riemclip
13. Batterijcompartiment
14. Sluitlipje
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Gedrukt in China Art.nr. 480-439-P Versie A
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Productkenmerken
• Zendontvanger
met een bereik van max. 12 km
• 8 Kanalen*
1
• 38 CTCSS-privacycodes
18
• 83 DCS-privacycodes
• Geheugen 10 Kanalen
17
• Verlichte LCD-display
• Batterijstroombesparing
16
• Meter Accupeil
• Maximumbereikvergroter
15
• VOX-modus voor ‘handsfree’ transmissies
14
• Geschikt voor Intercom
• Babyfoonfunctie
13
• VibrAlert® Stil Bladeren
• Noodoproep 10 Selecteerbare Tonen
• Scan Kanalen, Privacy Codes, Geheugen
• Dual Watch – programmeerbare scanning op 2 locaties
• Vergrendeling
• Automatische ruisblokkering
• Bevestigingspieptoon die u aan en uit kunt zetten
• Toetstoon die u aan en uit kunt zetten
• Gecombineerde contactbus voor speaker,
microfoon en opladen
• Riemclip
*Gebruik van kanaal 1 en 2 is niet toegestaan in Frankrijk.
Deze situatie kan gewijzigd worden. Neem voor meer informatie
contact op met de Franse instantie die radiolicenties verstrekt.
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1. Pictogram Noodoproep en VibrAlert
2. Vergrendelpictogram
3. Toetstonenpictogram
4. DCS-pictogram
5. Bevestigingspieptoon-pictogram
6. CTCSS-pictogram
7. Pictogram Geheugenkanaal
8. Geheugen Lokatie Nummer
9. Meter Accupeil
10. Privacycodenummers
11. Dual Watch-pictogram
12. VOX-pictogram
13. Stroombesparing
14. Zendpictogram
15. Ontvangpictogram
16. Scanpictogram
17. Babyfoonfunctiepictogram
18. Hoofdkanaalnummer
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Productinformatie
Deze microTALK®-radio is vervaardigd volgens de
vereisten voor radioapparatuur en maakt gebruik
van PMR 446-frequenties zoals toegestaan. Deze
zendontvanger maakt gebruik van de openbare
zendruimte en kan onderhevig zijn aan de plaatselijke
wetgeving en verordeningen. Neem voor nadere
informatie contact op met de plaatselijke instantie
die radiolicenties verstrekt.

Zorgen voor uw radio:
Uw microTALK®-radio zal jarenlang probleemloos
werken als u hem goed onderhoudt. Dit zijn enkele
suggesties:
• Ga voorzichtig met de radio om.
• Bewaar hem op een stofvrije plek.
• Plaats de radio nooit in water of op een vochtige plaats.
• Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen.

Desktop-snellader en
Herlaadbare Accu's
Gedrukt in China Art.nr. 480 439 P Versie A

Om accu's in de radio te plaatsen:
1. Verwijder gordelklem door het
slot van de gordelklem los te
laten en de klem naar boven
te schuiven.
2. Trek aan vergrendellusje om
het accudeksel te verwijderen
(achterkant van de radio).
3. Plaats accu's; let op de
markeringen voor de polariteit.

Riemclip verwijderen

Sluitlipje

4. Vervang het accuvakdeksel en Batterijen plaatsen
de gordelklem.
N.B.: Geschatte werkingsduur
indien volledig opgeladen:
12 uur.
Deze herlaadbare accu's moeten gerecycleerd
worden of weggeworpen in overeenstemming met alle
toepasselijke wetten. Ze mogen niet in de vuilnisbak
gegooid worden. Sommige landen en lokale overheden
eisen recycling en hebben vastgestelde
verzamelprogramma's. Neem contact op met uw lokale
overheid voor verwerking van huisvuil voor instructies.
WAARSCHUWING: Gooi geen accu's in het vuur of stel
ze niet bloot aan hoge temperaturen.
Ze kunnen exploderen.

Om microTALK®-radio(s) te laden:
1. Controleer of de accu's goed
Plaats radio(s)
geplaatst zijn. Zie de instructies
voor de installatie van accu's
hierboven.
2. Plaats radio(s) in de desktopsnellader zoals afgebeeld.
3. Plaats de ronde connector van de adapter in de
stekker achterop de lader.
4. Stop de adapter in de elektrische uitgang. De
wandlader moet dichtbij het toestel geïnstalleerd
worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Indien het laadlicht (één licht per laadbron) niet AAN
is, controleer dan de stand van de radio. De radio
moet rechtop staan. Het lichtje van de laadindicator
zal AAN blijven tot de accu's volledig geladen zijn en
dan uitgaan.

Gebruik enkel de bijgeleverde herlaadbare accu's
en de desktop-snellader om uw microTALK®-radio
opnieuw op te laden. Niet-herlaadbare alkaline
accu's kunnen ook gebruikt worden.
Cobra raadt aan om uw radio UIT te schakelen
tijdens het laden.

Radio Stroom en Volume
Om Uw Radio IN te schakelen:
Draai de Volumeknop AAN/UIT met de klok mee om
uw radio IN te schakelen en het volume aan te passen.
Een reeks tonen geeft aan dat de radio is INgeschakeld.
Uw microTALK®-radio staat nu in de LUISTERMODUS,
klaar om transmissies te ontvangen. De radio staat altijd
in de LUISTERMODUS, behalve wanneer de knoppen
TALK, CALL of MODE worden
Volumeknop
ingedrukt.
AAN/UIT

Zo zet u de radio uit:

– Draai de Volumeknop
AAN/UIT tegen de klok in
voorbij de klik.

Meter Accupeil
De Meter Accupeil zal een Accupictogram tonen met
vier balkjes om aan te geven dat de accu's volledig
opgeladen zijn.
Batterij bijna leeg
Als de accustroom laag is, toont de
Meter Accupeil een knipperend
Accupictogram met slechts één
balkje om aan te geven dat de
accu's opnieuw moeten geladen worden of vervangen.

N.B.: Alleen de geleverde NiMH-batterijen kunnen
worden heropgeladen.

Batterij/stroombesparing
Als er binnen 10 seconden geen transmissies zijn,
schakelt het apparaat
Stroombesparing
automatisch over naar de
stroombesparingsmodus en
verschijnt de tekst POWER SAVER
op de display. Dit is niet van
invloed op het vermogen van het
apparaat om inkomende transmissies te ontvangen.

Communiceren met
een ander
1. Houd de TALK-knop ingedrukt.
2. Houd de microfoon ongeveer
Spreekknop
5 cm van uw mond en spreek
op normale toon.
3. Laat de knop los wanneer
u klaar bent met praten en
wacht op antwoord.
Terwijl de TALK-knop wordt
5 cm van de mond
ingedrukt kunt u geen binnenkomende transmissies
ontvangen.
N.B.: Beide radio’s moeten op
hetzelfde kanaal en
dezelfde privacycode ingesteld
zijn om te kunnen communiceren.
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Op antwoord wachten
Laat de TALK-knop los om
binnenkomende transmissies te
ontvangen. Uw microTALK®
staat altijd in de LUISTERMODUS,
behalve wanneer de knoppen
TALK, CALL of MODE worden
ingedrukt.

Zo verlicht u de display
Luisteren

Licht/bereikknop

Automatische
ruisblokkering/
maximumbereikvergroter

Om het Volume aan te passen
Draai de Volumeknop AAN/UIT
met de klok mee om het volume
te verhogen en tegen de klok in
om het te verlagen.

Druk de LICHT/BEREIKknop in
om de display 10 seconden lang
te verlichten.

Volumeknop
AAN/UIT

Oproepknop
Druk de CALL-knop in en laat
Oproepknop
hem weer los.
De andere persoon hoort een
oproeptoon van twee (2)
seconden. U kunt geen
transmissies ontvangen terwijl u een oproep doet.
N.B.: Beide radio’s moeten op hetzelfde kanaal en
dezelfde privacycode ingesteld zijn om te
kunnen communiceren.

De microTALK®-radio is voorzien van een functie voor
automatisch blokkeren van zwakke transmissies en
ongewenste ruis veroorzaakt door het terrein,
omstandigheden of het bereiken van het
maximumbereik.
U kunt Automatische ruisblokkering tijdelijk
uitschakelen of de Maximumbereikvergroter
inschakelen om alle signalen bij uw radio binnen te
laten komen en het maximumbereik uit te breiden.

Zo schakelt u Automatische
ruisblokkering tijdelijk uit:
– Houd de licht/bereikknop korter dan vijf (5)
seconden ingedrukt.
Als u twee (2) pieptonen hoort, is de Maximumbereikvergroter ingeschakeld (zie hieronder).

Zo zet u de Maximumbereikvergroter aan:
– Houd de licht/bereikknop minimaal vijf (5)
seconden ingedrukt tot u twee (2) pieptonen hoort,
hetgeen aangeeft dat de Maximum-bereikvergroter
is ingeschakeld.

Zo zet u de Maximumbereikvergroter uit:
– Druk de licht/bereikknop kort in of verander van
kanaal.

Kanalen

Ber eik van micr oTALK®

Terwijl de radio aanstaat,
Kanaalknoppen
selecteert u één van de 8
kanalen door op het pijltje
omhoog of omlaag van de
kanaalselectieknop (met de
aanduiding CHANNEL) te
Kanalen
drukken.
U kunt sneller gaan door de
kanaalselectieknop ingedrukt te
houden.
N.B.: Beide radio’s moeten op hetzelfde kanaal en
dezelfde privacycode worden afgestemd (zie
“CTCSS-privacycodes” of “DCS-privacycodes”)
om te kunnen communiceren.

Uw microTALK®-radio heeft een bereik van maximaal
12 kilometer. Het bereik hangt af van het terrein en
de omstandigheden.
In een plat, open landschap
Maximumbereik
werkt de radio tot het
maximumbereik.
Het bereik kan worden
beperkt door gebouwen
en begroeiing binnen het
Verminderd bereik
signaalpad.
Bij dicht gebladerte en
heuvelachtig landschap
wordt het signaal verder
Verminderd bereik
beperkt.
Vergeet niet dat u het
maximumbereik uit kunt
breiden met de Maximumbereikvergroter. Zie details hierboven.

Vergrendelingsfunctie
Knop
Met de Knop VERGRENDELEN/
VERGRENDELEN/ENTER
ENTER worden de kanaalknoppen
en de MODE-knop vergrendeld
zodat ze niet per ongeluk kunnen
worden ingedrukt.
Zo gebruikt u de
Vergrendelingspictogram
vergrendelingsfunctie:
– Houd de Knop VERGRENDELEN/
ENTER twee (2) seconden
ingedrukt om de vergrendeling
in of uit te schakelen.
Er klinken twee pieptonen om aan te geven dat
de vergrendeling is in- of uitgeschakeld. Wanneer
de radio in de vergrendelde MODUS staat, wordt
het vergrendelingspictogram weergegeven.
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MODUSFUNCTIES
Externe Luidspreker/
Microfoonstekker
Uw microTALK®-radio kan worden
uitgerust met een externe
speaker/microfoon. U hebt dan
uw handen vrij voor andere taken.
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Privacy Codes

Externe
Luidspreker/
Microfoonstekker

Zo sluit u de externe
luidspreker/microfoon of
lader aan:
1. Open het lipje bovenaan de radio.
2. Steek de stekker in de contactbus.

Intercom
Met de optionele intercom
Intercom
adapter en twee externe
luidsprekers/microfoonaansluitingen
kan één enkele microTALK®radio gebruikt worden als
intercomsysteem. (Ideaal voor
motorrijders.) Neem contact op met uw lokale
verkoper voor verkrijgbaarheid en prijs.

Uw microTalk-radio bevat twee geavanceerde
gecodeerde onderdrukkingssystemen die helpen om
storing van andere gebruikers op elk willekeurig
kanaal te beperken. CTCSS (Doorlopende Toon
Gecodeerd Onderdrukkingssysteem) biedt 38 privacy
codes en DCS (Digitaal Gecodeerde Onderdrukking)
biedt 83 privacy codes. Dit levert een totaal van 121
Privacy Codes op. Beide systemen kunnen gebruikt
worden op alle kanalen, maar beide systemen kunnen
niet tegelijkertijd gebruikt worden op hetzelfde kanaal.
N.B.: Om met succes te communiceren met een
privacy code, moeten zowel de zendende
radio's als de ontvangende radio's afgestemd
zijn op hetzelfde kanaal en op hetzelfde
privacy code systeem (CTCSS of DCS) en
privacy code nummer. Elk kanaal zal het
laatste privacy code systeem en nummer
onthouden dat u selecteert.
N.B.: De privacy code 00 is geen privacy code,
maar zorgt ervoor dat alle signalen gehoord
worden op een kanaal dat ingesteld is op
00 zowel op het CTCSS- en DCS-systeem.

CTCSS-privacycodes
CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
is een geavanceerd tooncoderingssysteem waarmee
u één van 38 privacycodes kunt selecteren om
binnenkomende transmissies van andere gebruikers
op het kanaal te verminderen.

Door de MODUSfuncties bladeren

N.B.: Als u een CTCSS-privacycode gebruikt, moeten

beide radio’s op hetzelfde kanaal en dezelfde
U kunt door de MODUSfuncties bladeren om de
CTCSS-privacycode afgestemd worden om te
gewenste kenmerken voor de microTALK®-radio
kunnen communiceren. Elk kanaal onthoudt de
te selecteren of veranderen. Wanneer u door de
laatst geselecteerde privacycode.
MODUSfuncties bladert, verschijnen de
Zo selecteert u een CTCSS-privacycode:
radiokenmerken in dezelfde vaste volgorde.
1. Selecteer eerst een kanaal,
CTCSS UIT
Telkens wanneer de radio in een MODUSfunctie is,
druk op de MODUStoets en laat
zal deze terugkeren naar de LUISTERMODUS en de
hem los totdat het CTCSSmeest recent geselecteerde instellingen opslaan indien er
pictogram in het display gaat
gedurende 15 seconden niet op een knop wordt gedrukt.
knipperen. Behalve het CTCSSCTCSS-privacycodes instellen
pictogram zal tevens ofwel UIT
Privacycode kiezen
DCS-privacycodes instellen
ofwel de kleine cijfers naast het
VOX aan/uit-zetten
kanaalnummer in het display
VOX-gevoeligheidsniveau instellen
gaan knipperen.
Stel Geheugenlokaties in
2. Als CTCSS en UIT knipperen,
Kanaalscanning instellen
druk dan op de KANAAL OMHOOG- of KANAAL
Scanning CTCSS-privacycodes instellen
OMLAAG-toets om UIT te verlaten en door te gaan
Scanning DCS-privacycodes instellen
met het selecteren van een privacycode. Of druk,
Stel Geheugenlokatie inscannen
als CTCSS en de kleine cijfers naast het
Stel VibrAlert en/of Noodoproep in
kanaalnummer knipperen, op de KANAAL
Stel Dual Watch AAN/UIT in en
OMHOOG- of KANAAL OMLAAG-toets om een
Programma Lokatie Dual Watch
privacycode te selecteren.
Babyfoon instellen
3. Kies één van de volgende opties:
Signaal Noodoproep instellen
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling
Bevestigingspieptoon aan/uit-zetten
te accepteren en door te gaan naar andere
Toetstonen aan/uit-zetten
functies.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
de nieuwe instelling te accepteren en terug te
keren naar de LUISTERMODUS.
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DCS-privacycodes
DCS (Digital Coded Squelch) is een geavanceerd digitaal
coderingssysteem waarmee u één van 83 privacycodes
kunt selecteren om inkomende transmissies van andere
gebruikers op het kanaal te beperken.
N.B.: Als u een DCS-code gebruikt, moeten beide
portofoons op hetzelfde kanaal en dezelfde DCSprivacycode afgestemd worden om te kunnen
communiceren. Elk kanaal onthoudt de laatst
geselecteerde privacycode.
Zo selecteert u een DCS-privacycode:
1. Selecteer eerst een kanaal, druk DCS UIT
op en laat de MODUStoets los
totdat het DCS-pictogram in het
display gaat knipperen. Naast
het DCS-pictogram zal UIT,
óf de kleine cijfers naast het
Privacycode kiezen
kanaalnummer in het display
gaan knipperen.
2. Als het DCS en UIT
knipperen, druk dan op de
KANAAL OMHOOG- of KANAAL OMLAAG-toets om
UIT te verlaten en door te gaan met het selecteren
van een privacycode. Of druk, als DCS en de kleine
cijfers naast het kanaalnummer knipperen, op de
KANAAL OMHOOG- of KANAAL OMLAAG-toets om
een privacycode te selecteren.
3. Kies één van de volgende opties:
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te
accepteren en door te gaan naar andere functies.
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2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de KANAALselectieknop om de instelling te veranderen.
3. Kies één van de volgende opties:
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te
accepteren en door te gaan naar andere functies.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om de
nieuwe instelling te accepteren en terug te
keren naar de LUISTERMODUS.

10 Geheugenlokaties
Uw microTALK®-radio heeft 10 geheugenlokaties om
de door u meestgebruikte kanalen en kanaal/privacy
code combinaties op te slaan. Deze geheugenlokaties
kunnen individueel geselecteerd worden of kunnen
gescand worden.
Om een geheugenlokatie te programmeren:
1. Druk op de knop MODUS tot Pictogram Geheugen
het pictogram Geheugen en
de geheugenlokatie
knipperen op de display.
2. Druk op de knop KANAAL
OMHOOG of KANAAL OMLAAG om de
geheugenlokatie (0 tot en met 9) te selecteren.
N.B.: Indien een lokatie vroeger reeds geprogrammeerd
is, verschijnt de bijbehorende kanaal/privacy
code op het scherm.
3. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER om een
nieuwe geheugenlokatie in te voeren of een reeds
geprogrammeerde geheugenlokatie te bewerken.
De kanaalnummers knipperen op het scherm.

b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om de 4. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om een kanaal (1 tot en met 8) te
nieuwe instelling te accepteren en terug te keren
selecteren.
naar de LUISTERMODUS.
5. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER waarna
VOX (stem-geactiveerd uitzenden)
het CTCSS-pictogram en de privacy code nummers
In de VOX-MODUS kan uw microTALK®-radio worden
op het scherm knipperen.
gebruikt zonder knoppen in te drukken. Er wordt dan 6. Kies één van de volgende opties:
automatisch uitgezonden wanneer u praat. U kunt het
a. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
VOX-gevoeligheidsniveau aanpassen aan het volume
OMLAAG om een CTCSS privacy code (01 tot
van uw stem en zo voorkomen dat er een transmissie
en met 38) te selecteren voor het kanaal.
plaatsvindt als gevolg van achtergrondgeluiden.
b. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER om
Zo zet u de VOX-MODUS aan of uit:
te schakelen tussen CTCSS en DCS. Het DCS1. Druk de MODE-knop in totdat
VOX kiezen
pictogram en de privacy code nummers zullen
het VOX-pictogram op de
flikkeren op het scherm. De knop KANAAL
display knippert. Er wordt
OMHOOG of KANAAL OMLAAG kan dan gebruikt
aangegeven of de instelling
worden om een DCS privacy code (01 tot en
momenteel aan- of uitstaat.
met 83) te selecteren voor het kanaal.
2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de
N.B.: Indien “UIT” knippert in plaats van de privacy
KANAAL-selectieknop om VOX in of uit te schakelen.
code nummers, dan is er al een privacy code
ingesteld in het tegengestelde (CTCSS of DCS)
3. Kies één van de volgende opties:
systeem. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling te
KANAAL OMLAAG om de tegengestelde code te
accepteren en door te gaan naar andere functies.
annuleren en selecteer een privacy code uit het
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
actieve systeem voor het geselecteerde kanaal.
de nieuwe instelling te accepteren en terug te
7. Kies één van de volgende:
keren naar de LUISTERMODUS.
a. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER om
Zo stelt u het VOX-gevoeligheidsniveau in:
het kanaal/privacy code in te voeren in de
1. Druk de MODE-knop in totdat
VOX-gevoeligheidsgeselecteerde geheugenlokatie. De radio gaat
het VOX-pictogram knippert en niveau kiezen
dan naar de volgende geheugenlokatie, die
het huidige gevoeligheidsvervolgens knippert.
niveau wordt weergegeven.
b. Druk op de knop MODUS om het kanaal/de
Het huidige gevoeligheidsniveau
privacy code in te voeren in de geselecteerde
wordt weergegeven met de
geheugenlokaties en ga door naar andere functies
letter L en een getal van 1 tot 5, waarbij 5 het
op het kanaal/de privacy code die weergegeven
gevoeligste niveau is en 1 het minst gevoelige.
werden voor u de instelfuncties invoerde.
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c. Druk op de knop TALK om het kanaal/de
privacy code in te voeren in de geselecteerde
geheugenlokatie en verlaat de instelfuncties.
Bij het loslaten van de knop TALK gaat de
radio in de LUISTERMODUS op het kanaal/de
privacy code die u zojuist ingevoerd hebt.
Om een Opgeslagen Geheugenkanaallokatie
opnieuw op te roepen:
1. Druk op de knop MODUS tot het Geheugenpictogram
en het geheugenlokatienummer op het scherm
knipperen.
2. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om een geheugenlokatie (0 tot en met
9) te selecteren.
N.B.: Indien een lokatie vroeger reeds
geprogrammeerd werd, zal de bijbehorende
kanaal/privacy code op het scherm
verschijnen.
3. Druk op de knop TALK om terug te keren naar de
LUISTERMODUS op de geselecteerde geheugenlokatie.
N.B.: Een geheugenlokatie kan steeds opnieuw
geprogrammeerd worden als deze wordt
weergegeven en knippert. Druk op de knop
VERGRENDELEN/ENTER om te beginnen.
Als u bij het opnieuw oproepen van een opgeslagen
geheugenlokatie niet binnen 15 seconden op een
knop drukt, keert uw radio automatisch terug naar
de LUISTERMODUS op het kanaal/privacy code dat
weergegeven werd voor u de instelfunctie opriep.

Om het programmeren van een
geheugenlokatie op te heffen:
1. Druk op de knop MODUS tot het pictogram
Geheugen en de geheugenlokatie op het scherm
knipperen.
2. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om de geheugenlokatie (0 tot en met 9)
te selecteren.
OPMERKING: Indien een lokatie vroeger reeds
geprogrammeerd werd, dan zullen
de bijbehorende kanaal/privacy code
op het scherm verschijnen.
3. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER. De
kanaalnummers knipperen op het scherm.
4. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om het kanaal O te selecteren.
5. Kies één van de volgende opties: Kanaal O
a. Druk op de knop
VERGRENDELEN/ENTER om
het kanaal/de privacy code
in te voeren in de
geselecteerde geheugenlokatie en keer terug
naar het begin van de opties voor de
geheugenlokaties.
b. Druk op de knop MODUS om het kanaal/de
privacy code in te voeren in de geselecteerde
geheugenlokatie en ga naar andere functies van
het kanaal/de privacy code die weergegeven
werden voor u de instelfunctie opriep.
Als u bij het opheffen van het programmeren van een
geheugenlokatie, niet binnen 15 seconden een knop
indrukt, zal uw radio automatisch terugkeren naar de
LUISTERMODUS op het kanaal/privacy code die
weergegeven werd voor u de instelfunctie opriep.
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Kanaalscanning
Uw microTALK®-radio kan automatisch kanalen
scannen (1 t/m 8).
N.B.: De radio negeert specifieke CTCSS- of DCSprivacycodes tijdens het scannen van kanalen.

Zo scant u kanalen:
1. Druk de MODE-knop in totdat
Kanaalscanning kiezen
het scanningpictogram
en kanaal-nummer op de
display knipperen.
2. Druk op het pijltje omhoog
of omlaag van de KANAALselectieknop om met het scannen
van de kanalen te beginnen.
Het scanningpictogram blijft zichtbaar terwijl
kanaalscanning is ingeschakeld. Uw radio blijft alle
kanalen scannen en stopt als er een binnenkomende
transmissie wordt waargenomen. Uw radio blijft 10
seconden lang op dat kanaal.

Bij een binnenkomende transmissie kunt u
kiezen uit de volgende opties:
a. Houd de TALK-knop ingedrukt om op dat kanaal
te communiceren. Uw radio blijft op dat kanaal
en keert terug naar de LUISTERMODUS.
b. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van
de KANAAL-selectieknop om het scannen van
de kanalen te hervatten.
Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt, hervat
uw radio automatisch het scannen van de kanalen.

Privacy Code Scan
Uw microTALK®-radio kan automatisch de Privacy
Codes (ofwel CTCSS 01 tot en met 38 of DCS 01 tot
en met 83) scannen binnen één kanaal. Slechts één
stel privacy codes (CTCSS of DCS) kan per keer
gescand worden.
Om privacy codes te scannen:
1. In LUISTERMODUS, druk op
Kanaal kiezen
de knop KANAAL OMHOOG
of KANAAL OMLAAG om het
kanaal te kiezen waarop u
privacy codes wenst te scannen.
2. Druk op de knop MODUS tot
Privacycodescanning
kiezen
ofwel het pictogram van
CTCSS of van DCS op het
scherm verschijnt en het
pictogram Scannen en kleine
nummers naast het kanaal
op het scherm knipperen.
3. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om te beginnen met het scannen van de
privacy codes binnen het geselecteerde kanaal.
Het pictogram Scannen blijft zichtbaar als het scannen
van de privacy code AAN is. Uw radio blijft doorgaan
met het scannen van privacy codes en stoppen als
een inkomend zendsignaal gevonden wordt. Uw
radio blijft gedurende 10 seconden op dat
kanaal/privacy code.
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Als u bij het instellen van het scannen van de privacy
code binnen 15 seconden geen knop indrukt, keert
uw radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS
op het kanaal/privacy code dat weergegeven werd
voor u de Instelfunctie opriep.
Tijdens een inkomend zendsignaal,
kunt u uit de volgende opties kiezen:
a. Druk op de knop TALK en houd deze ingedrukt
om te communiceren op dat kanaal/privacy
code. Uw radio blijft op dat kanaal/privacy code
en keert terug naar de LUISTERMODUS.
b. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om het scannen van privacy codes te
hervatten.
Indien u meer dan 10 seconden na het ontvangen
van een zendsignaal op de knop TALK drukt tijdens
het scannen, zendt u op de privacy code waarop u
tijdens het scannen voor het laatst een zendsignaal
ontvangen hebt.
Indien u niet op een knop drukt binnen 10 seconden,
dan zal uw radio automatisch het scannen van privacy
codes hervatten.

Tijdens Scannen Geheugenlokatie
(bij het ontvangen van een inkomend
zendsignaal), kunt u kiezen uit de
volgende opties:
a. Druk op de knop TALK en houd deze ingedrukt
om te communiceren op deze geheugenlokatie.
b. Uw radio blijft op deze geheugenlokatie en
keert terug naar de LUISTERMODUS. Druk op
de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL OMLAAG
om het scannen van geheugenlokaties te
hervatten.
Indien u meer dan 10 seconden na het ontvangen
van een zendsignaal op de knop TALK drukt tijdens
het scannen, zendt u op de geheugenlokatie waarop
u tijdens het scannen, voor het laatst een zendsignaal
hebt ontvangen.

Geheugenlokatie scannen

VibrAlert en Noodoproep

Uw microTALK®-radio kan automatisch tot 10
geprogrammeerde geheugenlokaties scannen.
N.B. Indien er één of minder geheugenlokaties in
uw radio geprogrammeerd zijn, dan is de optie
geheugenlokaties scannen niet beschikbaar.
Om minstens twee geheugenlokaties te
programmeren, zie geheugenlokaties
programmeren.
Om geheugenlokaties te scannen:
1. Druk op de knop MODUS
Geheugenlokaties te
tot het pictogram Scannen, scannen
het pictogram
Gerheugen en het
geheugenlokatienummer
op het scherm knipperen.
2. Druk op de knop KANAAL OMHOOG of KANAAL
OMLAAG om het scannen van geheugenlokaties te
starten.
Het pictogram Scannen en het pictogram Geheugen
zijn doorlopend zichtbaar als scannen geheugenlokatie
AAN is. Uw radio blijft doorgaan met het scannen van
geheugenlokaties en stoppen indien er een inkomend
zendsignaal gevonden wordt. Uw radio blijft
gedurende 10 seconden op deze geheugenlokatie.
Als u bij het instellen van het scannen van
geheugenlokatie niet binnen 15 seconden op een
knop drukt, zal uw radio automatisch terugkeren naar
de LUISTERMODUS op het kanaal/privacy code dat
weergegeven werd voor u de instelfunctie opriep.

Uw microTALK®-radio kan u waarschuwen bij
inkomende signalen met een hoorbare oproeptoon,
of door stil te trillen of beiden.
Om de Oproepinstellingen te wijzigen:
1. Druk op de knop MODUS
VibrAlert + Toon
tot het pictogram van de
Oproepinstellingen op het
scherm knippert. De huidige
instelling (“01” trillen +
toon, “02” enkel trillen of
Enkel VibrAlert
“00” enkel toon) wordt
weergegeven.
2. Druk op de knop KANAAL
OMHOOG of KANAAL OMLAAG
om de oproepinstelling te
wijzigen.
Enkel Toon
3. Kies één van de volgende
opties:
a. Druk op de knop MODUS
om de nieuwe instelling in
te voeren en ga door naar de andere functies.
b. Druk op de knop VERGRENDELEN/ENTER om
de nieuwe instelling in te voeren en keer terug
naar de LUISTERMODUS.
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Dual Watch
Met Dual Watch kunt u tegelijkertijd twee (2)
Dual Watch-locaties in de gaten houden:
Dual Watch-locatie 1 – dit is altijd de
kanaalinstelling/privacycode die werd
weergegeven voor het openen van de
MODUSfuncties. Zie de secties “Kanalen,”
“CTCSS-privacycodes” en “DCS-privacycodes”
voor nadere bijzonderheden.
Dual Watch-locatie 2 – wordt in de radio
opgeslagen. Deze kan worden bewerkt en/
of opnieuw worden opgeroepen als u DUAL
WATCH in de toekomst inschakelt.

Zo programmeert of bewerkt u
Dual Watch-locatie 2 en schakelt u de
Dual Watch-MODUS in:

Dual Watch kiezen

1. Houd de MODE-knop ingedrukt
totdat het Dual Watch-pictogram
en kanaalnummer op de display
knipperen.
2. Kies één van de volgende opties:
a. Een kanaal kiezen of bewerken:
1) Druk op de KANAAL OMHOOG- of KANAAL
OMLAAG-toets om een kanaal (1 t/m 8)
te selecteren.
b. Een kanaalinstelling/privacycode kiezen
of bewerken:
1) Druk op het pijltje omhoog of omlaag van
de kanaalselectieknop om een kanaal te
kiezen (1 t/m 8).
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N.B.: Als u bij het instellen van Dual Watch 15
seconden lang geen knoppen indrukt, keert uw
radio automatisch terug naar de LUISTERMODUS
op het laatste kanaal of de laatste
kanaalinstelling/privacycode die werd
weergegeven vóór het openen van
MODUSfuncties.
3. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om de
DUAL WATCH-MODUS in te schakelen.

Bij een binnenkomende transmissie kunt u
kiezen uit de volgende opties:
a. Houd de TALK-knop ingedrukt om op deze Dual
Watch-locatie te communiceren. Uw radio blijft
op deze Dual Watch-locatie en keert terug naar
de LUISTERMODUS.
b. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van de
KANAAL-selectieknop om Dual Watch te
hervatten.
Als u in Dual Watch op de TALK-knop drukt en niet
binnen 10 seconden na het ontvangen van een
transmissie, dan zendt u uit op de Dual Watch-locatie
waarop u het laatst een transmissie hebt ontvangen.
De radio keert dan terug naar de LUISTERMODUS.
Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt,
wordt Dual Watch automatisch hervat.

Knop
2) Druk de MODE-knop
Zo zet u Dual Watch uit:
VERGRENDELEN/ENTER
in om het kanaal in te
Kies één van de volgende opties:
stellen. De cijfertjes
a. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
naast het kanaalterug te keren naar de LUISTERMODUS op Dual
nummer op de display
Watch-locatie 1 of op de locatie waarop u
knipperen.
tijdens Dual Watch het laatst een transmissie
3) Druk op de KANAAL OMHOOG- of KANAAL
hebt ontvangen.
OMLAAG-toets om een CTCSS-privacycode
b. Druk de TALK-knop in om terug te keren naar
(01 t/m 38) of DCS-privacycode (01 t/m
de LUISTERMODUS op Dual Watch-locatie 1 of
83) te selecteren.
op de locatie waarop u tijdens Dual Watch het
3. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om Dual
laatst een transmissie hebt ontvangen.
Watch-locatie 2 in te stellen en de DUAL WATCHc. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar
MODUS in te schakelen (zie hieronder voor details).
de volgende beschikbare MODUSfunctie.
N.B.: Druk op de MODUStoets om Dual Watch te
beëindigen en door te gaan naar de volgende
beschikbare MODUSfunctie.
Als u bij het instellen van locatie 2 van Dual
Watch 15 seconden lang geen knoppen indrukt,
keert uw radio automatisch terug naar de
LUISTERMODUS op locatie 1 van
Dual Watch..
Zo zet u Dual Watch aan:
N.B.: Locatie 2 van Dual Watch moet geprogrammeerd worden om Dual Watch aan te zetten.
1. Stel de Dual Watch-locatie 1
Kanaal kiezen
(kanaal/privacycode) in die u
in de gaten wilt houden (zie
de secties “Kanalen”, “CTCSSprivacycodes” en “DCSprivacycodes” voor nadere bijzonderheden).
2. Druk de MODE-knop in totdat het Dual Watchpictogram en kanaalnummer op de display
knipperen.
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Babyfoon

10 instellingen voor oproeptonen

Als de babyfoonfunctie aanstaat dan zendt een radio
die in de buurt van een baby staat uit naar een ander
apparaat op hetzelfde kanaal en met dezelfde
privacycode, telkens wanneer er geluid wordt
waargenomen. De babyfoon gebruikt hetzelfde
gevoeligheidsniveau als u voor de VOX-functie hebt
ingesteld. Indien u geen VOX-gevoeligheidsniveau
hebt ingesteld (zie paragraaf “VOX (stem-geactiveerd
uitzenden)” van deze handleiding), wordt automatisch
het maximale gevoeligheidsniveau 5 gebruikt.

U kunt kiezen uit 10 verschillende oproeptooninstellingen om een unieke oproepmelding uit te
zenden.
Zo verandert u de
Oproeptoon kiezen
oproeptooninstelling:
1. Druk de MODE-knop
in totdat de letter C en het
huidige oproeptoonnummer
(1 t/m 10) worden
weergegeven. De huidige oproeptoon klinkt twee
(2) seconden lang.
2. Druk op de KANAAL OMHOOG- of KANAAL OMLAAGtoets om de andere oproeptooninstellingen
te horen.
3. Kies één van de volgende opties:
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling
te accepteren en door te gaan naar andere
functies.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
de nieuwe instelling te accepteren en terug te
keren naar de LUISTERMODUS.

Zo zet u de babyfoon aan:
1. Druk de MODE-knop in totdat
Babyfoon kiezen
het babyfoonpictogram op de
display knippert. Er wordt
aangegeven of de instelling
momenteel uitstaat.
2. Druk op het pijltje omhoog of omlaag van
de KANAAL-selectieknop om de instelling aan
te zetten.
3. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om de
inschakeling te accepteren en over te schakelen
naar de BABYFOONMODUS.
N.B.: Als u de MODE-knop indrukt wordt de BABYFOONINSTELLING als Uit geaccepteerd en gaat
u door naar andere MODUSfuncties.
Als er gedurende 15 seconden geen
knoppen worden ingedrukt, wordt de
BABYFOONINSTELLING als Uit geaccepteerd en
keert de radio terug naar de LUISTERMODUS.

N.B.: Beide radio’s moeten op hetzelfde kanaal en
dezelfde privacycode ingesteld zijn om te
kunnen communiceren.

Zo beëindigt u de BABYFOONMODUS:
Kies één van de volgende opties:
a. Druk de TALK-knop in om terug te keren naar
de LUISTERMODUS.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in
om terug te keren naar de LUISTERMODUS.
c. Druk de MODE-knop in om door te gaan naar
de volgende beschikbare MODUSfunctie.

Bevestigingspieptoon
Wanneer u de TALK-knop loslaat hoort de luisteraar
een toon. Daardoor weet die persoon dat u klaar
bent met praten en dat hij/zij nu kan praten. Deze
functie kan aan en uit worden gezet.

Zo zet u de bevestigingspieptoon
aan of uit:
Wanneer u de microTALK®-radio voor het eerst aanzet,
is de bevestigingspieptoon ingeschakeld.
1. Druk de MODE-knop kort in
Bevestigingspieptoon
kiezen
tot het pictogram voor
bevestigingspieptoon knippert
op de display. Er wordt
aangegeven of de instelling
momenteel aan- of uitstaat.
2. Druk op de KANAAL OMHOOG- of KANAAL OMLAAGtoets om de bevestigingspieptoon (“Roger Beep”)
aan
of uit te zetten.
3. Kies één van de volgende opties:
a. Druk op de MODUStoets om de nieuwe
instelling te accepteren en door te gaan naar
andere functies.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
de nieuwe instelling te accepteren en terug te
keren naar de LUISTERMODUS.
De gekozen instelling wordt opgeslagen wanneer u de
radio uit- en weer aanzet. Wanneer de bevestigingspieptoon is ingeschakeld, wordt het pictogram voor
bevestigingspieptoon weergegeven.
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Toetstonen
Als Toetstonen aanstaat, geeft uw radio een pieptoon
telkens wanneer u op een knop drukt of een
instelling verandert.

Zo zet u de toetstonen aan of uit:
Wanneer u de microTALK®-radio voor het eerst
aanzet, is Toetstonen ingeschakeld.
1. Druk de MODE-knop in totdat
Toetstoon kiezen
het toetstonenpictogram op de
display knippert. Er wordt
aangegeven of de instelling
momenteel aan- of uitstaat.
2. Druk het pijltje omhoog of
omlaag van de KANAAL-selectieknop in om
Toetstonen aan of uit te zetten.
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3. Kies één van de volgende opties:
a. Druk de MODE-knop in om de nieuwe instelling
te accepteren en terug te keren naar de
LUISTERMODUS.
b. Druk de Knop VERGRENDELEN/ENTER in om
de nieuwe instelling te accepteren en terug te
keren naar de LUISTERMODUS.
De gekozen instelling wordt opgeslagen wanneer u
de radio uit- en weer aanzet. Wanneer Toetstonen
is ingeschakeld, wordt het toetstonenpictogram
weergegeven.

CONFORMITEITSVERKLARING,
GARANTIE & KLANTENSERVICE

THIS PAGE TO INCLUDE

Page 10

Nederlands

