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HARTELIJK DANK

Wij waarderen het ten zeerste dat u KENWOOD heeft gekozen voor
uw land mobiele radio applicaties. Wij denken dat deze eenvoudig-te-
gebruiken zendontvanger zal voorzien in betrouwbare communicatie
om uw personeel het meest effectief te laten werken.

KENWOOD zendontvangers bevatten het nieuwste in geavanceerde
technologie. Daarom zijn wij er van overtuigd dat u tevreden zult zijn
met de kwaliteit en de functies van dit produkt.

MODELLEN DIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN BESCHREVEN

TK-2202:  8-kanalen VHF FM zendontvanger

TK-3202:  8-kanalen UHF FM zendontvanger

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

◆ Wetgeving verbiedt de werking van radiozenders zonder vergunning
binnen het grondgebied onder rijksbestuur.

◆ Illegale werking wordt gestraft met een boete of met gevangenisstraf of
beide.

◆ Raadpleeg voor onderhoud alleen een bevoegd installateur.

VEILIGHEID:  Het is belangrijk dat de gebruiker de normale risicoís
van de werking van een zendontvanger herkent en begrijpt.
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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 microfoonkabel niet om uw nek als u in de buurt bent van
apparaten waarin de kabel 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, dan
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 accessories
installeert.
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Schakel de zendontvanger uit op de volgende locaties:

• In explosieve omgevingen (ontbrandbaar gas, stofdeeltjes, metaal- of
graanstof, enz.).

• Bij het tanken, of geparkeerd bij een benzinepomp.

• Dicht bij explosieven of detonatieplaatsen.

• In vliegtuigen.

• In medische instellingen, of nabij mensen met pacemakers.

• Haal voor geen enkele reden de zendontvanger uit elkaar of bring
wijzigingen aan.

• Plaats in een rijdend voertuig de zendontvanger niet op of dichtbij de
airbag. Bij het opblazen van de airbag kan de ontvanger gelanceerd
worden en de bestuurder of passagiers raken.

• Ga niet zenden als u het antenne-uiteinde aanraakt, of als enige metalen
delen door de antennebedekking zichtbaar zijn. Zenden op deze manier
kan een hoogfrequentie brandwond 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 verkeersregels in uw gebied.

• Stel de zendontvanger niet bloot aan extreem hete of koude
omstandigheden.

• Ondersteun de accu (of accuhouder) niet met metalen voorwerpen omdat
deze de accupolen kunnen kortsluiten.

• 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 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.

WAARSCHUWING

LET OP
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APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN

Pak de zendontvanger voorzichtig uit. Controleer, voordat u het
verpakkingsmateriaal weggooit, of alle onderdelen aanwezig zijn aan
de hand van de tabel op deze bladzijde. Indien er onderdelen
ontbreken of als tijdens het vervoer beschadigingen zijn ontstaan,
dient u onmiddellijk een klacht in te dienen bij het expeditiebedrijf.

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

metI remmunleedrednO latnaA
edroovejtaalpkedfA

negnitiulsnaa-nooforcim/rekerpsdiul
XX-0860-90B 1

ednavejtaalptiulspO
rekkets-nooforcim/rekerpsdiul

XX-2745-91J 1

melkmeiR XX-3170-92J 1

tesneveorhcS XX-6402-99N 1

gnizjiwnaaskiurbeG XX-3981-26B 1

Riemklem

Afdekplaatje voor de luidspreker/
microfoon-aansluitingen

Schroevenset

Opsluitplaatje van de luidspreker/
microfoon-stekker
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PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN DE (OPTIONELE) ACCU

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

◆ Vermijd kortsluiting van de accuaansluitingen en gooi de batterij niet weg
in open vuur.

◆ Probeer nooit het omhulsel van de accu open te maken.

VOORBEREIDING

1 Lijn de accu uit met de achterkant
van de zendontvanger en druk
daarna de accu en de
zendontvanger stevig op elkaar
totdat de ontgrendelknop op de
onderkant klikt.

2 Om de accu te verwijderen, tilt u
het veiligheidsklepje op de
onderkant van de zendontvanger
op en drukt u vervolgens op de
ontgrendelknop onder het
veiligheidsklepje.

3 Terwijl u de ontgrendelknop
ingedrukt houdt, trekt u de accu
van de zendontvanger af.

LET OP
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PLAATSEN VAN DE (OPTIONELE) ANTENNE

LET OP

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

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

Antenne

BEVESTIGEN VEN DE RIEMKLEM

Bevestig indien gewenst de riemklem met
behulp van de twee bijgeleverde
schroeven (3 x 8 mm).

Opmerking:  Als de riemklem niet is
aangebracht, kan de bevestigingsplaats ervan
warm worden tijdens ononderbroken zenden
of na langdurig liggen in een warme
omgeving.

Riemklem

Gebruik bij het bevestigen van de riemklem geen lijm die bedoeld is om te
voorkomen dat schroeven los gaan zitten, omdat dit de zendontvanger kan
beschadigen. De acrylaatester in deze lijm kan het achterpaneel van de
zendontvanger doen barsten.
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Als u geen luidspreker/microfoon gebruikt,
bevestigt u het afdekplaatje over de
luidspreker/microfoon-aansluitingen met
behulp van de bijgeleverde schroef (3 x 6
mm).

Opmerking:  Om te voorkomen dat vocht in
de zendontvanger kan binnendringen, moet u
de luidspreker/microfoon-aansluitingen
afdekken met behulp van het bijgeleverde
afdekplaatje.

AFDEKPLAATJE OVER DE LUIDSPREKER/MICROFOON-AANSLUITINGEN
BEVESTIGEN

BEVESTIGEN VAN DE (OPTIONELE) LUIDSPREKER/MICROFOON
(OF HOOFDTELEFOON)

1 Steek de stekker van de luidspreker/
microfoon (of hoofdtelefoon) in de
luidspreker/microfoon-aansluitingen.

2 Bevestig de vergrendelafdekking met
behulp van de schroef (3 x 6 mm).

Opmerking:   De zendontvanger is niet
geheel waterdicht bij gebruik van de
luidspreker/microfoon.

Vergrendelplaatje van de
luidspreker/

microfoonstekker

Afdekking voor de
luidspreker/microfoon-

aansluitingen
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EERSTE KENNISMAKING

Luidspreker

Luidspreker/
microfoon-
aansluitingen

Microfoon

Antenne

PTT (Push To
Talk) -schakelaar
Druk op deze
schakelaar en
spreek in de
microfoon om een
station op te roepen.
Laat de schakelaar
los voor ontvangst.

Zijde 1 toets
Druk op deze toets
om de
programmeerbare
functie te activeren
(pagina 6).

LED-indicator
Wordt rood bij
zenden. Wordt groen
bij het ontvangen
van een signaal.
Knippert rood
wanneer de
accuspanning laag is
tijdens het zenden.

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.

Kanaal-knop
Draai deze knop
om de kanalen 1 - 8
te selecteren.

Accu
(KNB-29N)Zijde 2 toets

Druk op deze toets
om de
programmeerbare
functie te activeren
(pagina 6).
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PROGRAMMEERBARE FUNCTIES

Uw dealer kan iedere toets Zijde 1 en Zijde 2 programmeren met
één van de volgende programmeerbare functies. Raadpleeg de
beschrijving van de toetsen vanaf pagina 8.

• Toetsvergrendeling

• Toetsvergrendeling (statusgeheugen)

• Monitor

• Monitoren tijdelijk

• Geen (geen functie) (standaardinstelling voor de toets Zijde 1)

• Scannen

• Scannen + Tijdelijk wissen

• Scrambler

• Squelch uit

• Squelch uit tijdelijk (standaardinstelling voor toets Zijde 2)

• Talk-around

• Tijdelijk wissen
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BASISBEDIENING

1 Draai de Aan/Uit-/Volume-knop
rechtsom om de zendontvanger AAN
te zetten.

• Indien geactiveerd door uw dealer
klinkt er een pieptoon.

2 Houd de toets ingedrukt die is
geprogrammeerd met de Monitoren-
of Squelch uit-functie om
achtergrondgeluid te horen en draai
vervolgens aan de Aan/Uit-/Volume-
knop om het volumeniveau in te
stellen.

3 Draai de Kanaal-knop om het
gewenste kanaal te kiezen.

• Wanneer u een juist signaal
ontvangt, hoort u geluid uit de
luidspreker.

4 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.

5 Laat de PTT-schakelaar los om te
ontvangen.

Opmerking:  Wanneer de spanning van de
accu te laag wordt, stopt de verzending en
klinkt er een waarschuwingstoon. Zie
“Waarschuwing voor weinig lading” op pagina
14.

1

1

1

741824
ノート
741824 : Marked
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GEAVANCEERDE BEDIENINGEN

De volgende functies zijn programmeerbaar door uw dealer, zoals
beschreven op pagina 6.

TOETSVERGRENDELING

Houd de toets die is geprogrammeerd voor Toetsvergrendeling
gedurende 1 seconde ingedrukt om de toetsen van de zendontvanger
te vergrendelen/ontgrendelen. De volgende toetsen/functies kunnen
toch nog worden gebruikt wanneer Toetsvergrendeling is
ingeschakeld:  Toetsvergrendeling, Monitoren, Monitoren tijdelijk,
PTT, Squelch uit, Squelch uit tijdelijk, en Volume.

Als de toets is geprogrammeerd als “Statusgeheugen” en u de
zendontvanger UIT en weer AAN schakelt, blijven de toetsen
vergrendeld. Anders zal, wanneer de zendontvanger UIT en weer
AAN wordt geschakeld, de Toetsvergrendeling worden geannuleerd.

MONITOREN/SQUELCH UIT

U kunt de toets die is geprogrammeerd voor Monitoren of Squelch
uit gebruiken om naar zwakke signalen te luisteren die u bij normale
bediening niet kunt horen, om kanaalsignalering uit te schakelen, en
om het volumeniveau in te stellen wanneer er op het gekozen kanaal
geen signalen worden ontvangen.

• Squelch uit:  Druk kort op de toets om het achtergrondgeluid te
horen. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de
normale bediening.

• Squelch uit tijdelijk:  Houd de toets ingedrukt om het
achtergrondgeluid te horen. Laat de toets los om terug te keren
naar de normale bediening.

• Monitoren:  Druk kort op de 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:  Druk op de toets en houd deze ingedrukt
om de signalen QT of DQT uit te schakelen. Laat de toets los om
terug te keren naar de normale bediening.
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SCANNEN

Scannen is nuttig om signalen op de zendontvangerkanalen te
volgen. Tijdens het scannen zoekt de zendontvanger naar een
signaal op ieder kanaal en stopt alleen wanneer er een signaal
beschikbaar is.

De zendontvanger blijft op een actief kanaal totdat het signaal niet
langer aanwezig is. Uw dealer stelt de vertragingstijd in tussen het
uitvallen van het signaal en het hervatten van de scanfunctie. Als het
apparaat een signaal ontvangt tijdens de vertragingstijd, blijf het op
hetzelfde kanaal.

Opmerking:  U kunt de scanfunctie alleen gebruiken als uw dealer tenminste 2
kanalen heeft geprogrammeerd en deze niet zijn vergrendeld voor scannen.

Druk kort op de toets die is geprogrammeerd voor Scannen of
Scannen + Tijdelijk wissen om het scannen te beginnen.
• Het scannen begint vanaf het huidige kanaal en gaat vervolgens

door de kanalen in oplopende richting.
• Het LED-indicator knippert groen.
• Wanneer een kanaal een overeenkomend signaal ontvangt, licht

het LED-indicator groen op.
Druk nogmaals op de toets die is geprogrammeerd voor Scannen of
Scannen + Tijdelijk wissen om het scannen te stoppen.

■ Prioriteitskanaal scannen
Als deze functie is ingeschakeld, wordt er op één van de
volgende manieren een prioriteitskanaal ingesteld:
• Uw dealer kan een prioriteitskanaal instellen op uw

zendontvanger.
• U kunt uw eigen prioriteitskanaal selecteren vóór het scannen

met behulp van de Kanaal-knop.
Als uw zendontvanger een prioriteitskanaal bevat, schakelt het
apparaat tijdens het scannen automatisch over naar het
prioriteitskanaal wanneer het hier een oproep ontvangt, zelfs als
deze oproep binnenkomt op een standaardkanaal.

De zendontvanger blijft op het prioriteitskanaal totdat het signaal
uitvalt. Uw dealer stelt de vertragingstijd in tussen het uitvallen
van het signaal en het hervatten van de scanfunctie.
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■ Tijdelijk Wissen
Als een toets is geprogrammeerd met de functie Tijdelijk wissen
of Scannen + Tijdelijk wissen, kunt u tijdelijk specifieke kanalen
verwijderen van de scanreeks tijdens het scannen. Als het
apparaat tijdens het scannen stopt bij een kanaal, kunt u dat
kanaal uit de scanreeks verwijderen door gedurende 1 seconde
de toets ingedrukt te houden die is geprogrammeerd voor
Tijdelijk wissen of Scannen + Tijdelijk wissen.

• Als er een prioriteitskanaal is ingesteld, kunt u het niet
wissen.

• U kunt een kanaal niet verwijderen als daarna minder dan 2
kanalen overblijven voor scannen.

• Om het verwijderde kanaal weer in de Scanlijst op te nemen,
moet u de Scanfunctie verlaten of de zendontvanger UIT en
weer AAN zetten.

■ Retourkanaal
Als u tijdens het scannen op de PTT-schakelaar drukt om te
zenden, selecteert de zendontvanger het retourkanaal. Uw dealer
kan het retourkanaal programmeren met behulp van één van de
volgende methoden:

• Geselecteerd:  Het laatst gekozen kanaal wordt aangewezen
als het nieuwe retourkanaal.

• Geselecteerd + Talkback:  Als u het kanaal tijdens het
scannen heeft gewijzigd, wordt het nieuw geselecteerde
kanaal aangewezen als het nieuwe retourkanaal. De
zendontvanger zendt echter ook op het kanaal waarop het
scannen tijdelijk werd onderbroken.

• Prioriteit:  Als uw dealer een Prioriteitskanaal heeft
geprogrammeerd, is dat automatisch het retourkanaal.

• Prioriteit + Talkback:  als uw dealer een Prioriteitskanaal
heeft geprogrammeerd, is dat automatisch het retourkanaal.
De zendontvanger zendt echter ook uit op het kanaal waarop
het scannen tijdelijk werd onderbroken.
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SCRAMBLER

Met de Scrambler kunt u een gesprek voeren in volledige privacy.
Wanneer de Scrambler is ingeschakeld, kunnen eventuele andere
personen die naar uw kanaal luisteren uw gesprek niet verstaan. De
zendontvanger vervormt uw stem zodat iemand die naar uw gesprek
luistert niet kan verstaan wat u zegt.

Om uw oproep te kunnen verstaan terwijl u de Scrambler gebruikt,
moeten de andere leden in uw groep ook de Scrambler hebben
ingeschakeld op hun zendontvangers. Hiermee wordt de stem van
iedereen vervormd tijdens het zenden en weer hersteld wanneer u
het bericht ontvangt op uw eigen zendontvanger.

Om de Scrambler in te schakelen, drukt u op de toets die is
geprogrammeerd voor de Scrambler.
Om de Scrambler uit te schakelen, drukt u nogmaals op de toets die
is geprogrammeerd voor de Scrambler.

TALK-AROUND

Het is mogelijk dat u soms een serviceonderbreking krijgt (door
stroomstoring, enz). Tijdens een dergelijke onderbreking kunt u de
communicatie voortzetten met de Talk-around mogelijkheid, mits
deze is geprogrammeerd door uw dealer.

Door talk-around kunt u direct met andere zendontvangers
communiceren zonder gebruik van een repeater. Als daarentegen het
station dat u wilt bereiken te ver weg is, of er liggen geografische
obstakels in de weg, dan is het mogelijk dat u dit station niet kunt
bereiken.

Schakel talk-around in of uit door op de toetst te drukken die is
geprogrammeerd als Talk-around.

• Bij gebruik van talk-around wordt de ontvangstfrequentie zowel
gebruikt voor zenden als ontvangen, en wordt het
decodeersignaal gebruikt voor zowel coderen als decoderen.
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SPRAAKGESTUURD ZENDEN (VOX)

Met VOX kunt u hands-free zenden. Uw dealer moet deze functie
eerst inschakelen en deze kan alleen worden gebruikt als u een
ondersteunende hoofdtelefoon gebruikt.

Wanneer u VOX gebruikt moet u een VOX-versterkingsniveau
instellen. Door deze instelling kan de zendontvanger geluidsniveaus
herkennen. Als de microfoon te gevoelig is, begint deze met zenden
wanneer er achtergrondgeluid klinkt. Als de microfoon niet gevoelig
genoeg is, zal hij uw stem niet oppikken wanneer u begint te spreken.
Zorg ervoor dat het VOX-versterkingsniveau op een geschikte
gevoeligheid is afgesteld om probleemloos te zenden.

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 (pagina 4).

• De VOX-functie kan niet worden
ingeschakeld als geen
hoofdtelefoon is aangesloten op
de accessoireaansluiting van de
zendontvanger.

2 Houd, met de zendontvanger
uitgeschakeld, de toets Zijde 1
ingedrukt tijdens het aanzetten van de
zendontvanger.

3 Houd de toets Zijde 1 ingedrukt totdat
u een pieptoon hoort.

• Het LED-indicator knippert oranje.

• Wanneer u de toets Zijde 1 loslaat,
geeft de zendontvanger het VOX-
versterkingsniveau aan.

1
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4 Druk op de toets Zijde 1 om het VOX-
versterkingsniveau te verhogen en op
de toets Zijde 2 om het te verlagen.

• De VOX-versterking kan worden
ingesteld op niveau 1 t/m niveau
10 en op UIT.

• De zendontvanger kondigt het
VOX-versterkingsniveau aan
terwijl u het instelt. Als u UIT heeft
geselecteerd, klinkt er een
pieptoon.

5 Druk op de PTT-schakelaar om de
instelling op te slaan.

• Een pieptoon klinkt.

• De zendontvanger geeft het
nieuwe VOX-versterkingsniveau
aan.

6 Schakel de zendontvanger UIT en
vervolgens weer AAN om de VOX-
functie in te schakelen.

1

Opmerkingen:

◆ Als een luidspreker/microfoon 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.

◆ Wanneer u de VOX-functie gebruikt, moet u de optionele accessoire KHS-
1 of KHS-21 gebruiken.
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BEDIENINGEN OP DE ACHTERGROND

TIME-OUT-TIMER (TOT)
Het doel van de Time-out-Timer is te voorkomen dat iemand
gedurende lange tijd een kanaal bezet houdt.

Als u continu uitzendt voor een periode die langer is dan de door uw
dealer geprogrammeerde tijd (standaard 1 minuut), zal de
zendontvanger stoppen met zenden en klinkt er een
waarschuwingstoon. Om de toon te stoppen, moet u de PTT-
schakelaar loslaten.

Uw dealer kan ook een waarschuwingsfunctie programmeren om u te
waarschuwen voordat de TOT verloopt. Voortdurende uitzending
tijdens de tijd die uw dealer heeft ingesteld, zorgt ervoor dat er een
waarschuwingstoon klinkt.

KANAAL BEZET BLOKKERING (BCL)
Mits geactiveerd, voorkomt BCL dat u andere partijen stoort die
hetzelfde kanaal gebruiken als u. Als u de PTT-schakelaar indrukt
terwijl het kanaal in gebruik is, zendt uw zendontvanger een
waarschuwingstoon uit en de transmissie word tegengehouden (u
kunt niet zenden). Laat de PTT-schakelaar los om een einde te
maken aan de toon en terug te gaan naar de normale
ontvangstmodus.

Opmerking:  Vraag uw dealer voor uitleg over hoe BCL werkt bij het gebruik
van QT of DQT-signalering.

WAARSCHUWING VOOR WEINIG LADING

De Waarschuwing voor weinig lading waarschuwt u wanneer de accu
moet worden opgeladen of vervangen.

Als tijdens het gebruik van de zendontvanger de acculading te laag
wordt, klinkt er iedere 30 seconden een waarschuwingstoon en het
LED-indicator knippert rood. Vervang de accu of laad deze opnieuw
op.
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BATTERIJBESPARING

Mits geactiveerd door uw dealer, vermindert de
batterijbesparingsfunctie het stroomgebruik wanneer geen signaal
wordt ontvangen en geen handelingen worden uitgevoerd (geen
toetsen worden ingedrukt en geen schakelaars worden bediend).

Als het kanaal niet actief is, en er wordt gedurende 5 seconden geen
handeling uitgevoerd, schakelt de batterijbesparing in. Wanneer een
signaal wordt ontvangen, of een handeling wordt uitgevoerd, schakelt
de batterijbesparing uit.

Opmerking:  Wanneer de batterijbesparing actief is, kan het LED-indicator
groen knipperen wanneer uw zendontvanger een QT/DQT-signaal ontvangt
dat niet overeenkomt met de QT/DQT-toon/codeinstelling van uw
zendontvanger.

KANAALAANKONDIGING

Als u het kanaal verandert met de Kanaal-knop, kondigt de
zendontvanger het gekozen kanaalnummer aan met een stemgeluid
nadat u stopt met het veranderen van het kanaal.
(Kanaalaankondiging kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld door
uw dealer.)

QUIET TALK (QT)/DIGITAL QUIET TALK (DQT)
Uw dealer kan QT- of DQT-signalering op uw zendontvangerkanalen
hebben geprogrammeerd. Een QT-toon/ DQT-code is een subaudio-
toon/ code waardoor u oproepen van andere partijen kunt negeren
(niet horen) die hetzelfde kanaal gebruiken.

Als een kanaal is ingesteld met een QT-toon of DQT-code, zal de
squelch alleen openen als een oproep met een overeenkomende
toon of code wordt ontvangen. Op dezelfde manier zullen door u
uitgezonden signalen alleen gehoord worden door partijen van wie de
QT/DQT-signalering overeenkomt met uw zendontvanger.

Als een oproep met een andere toon of code wordt gedaan op
hetzelfde kanaal dat u gebruikt, wordt de squelch niet geopend en kunt
u de oproep niet horen. Hierdoor kunt u deze oproepen negeren (niet
horen). Ondanks dat het met het gebruik van QT- of DQT-signalering
lijkt alsof u uw eigen privé-kanaal hebt, kunnen anderen nog steeds uw
oproepen horen als ze op hun zendontvanger dezelfde toon of code
instellen.




