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NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over
dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

HANDLEIDING DOWNLOADEN:

www.bresser.de/download/P9111400

Algemene waarschuwing
• Kans op elektrische schokken - Dit toestel bevat elektronische componenten.
Gebruik het toestel enkel zoals voorgeschreven in de handleiding, anders hebt u
kans op een elektrische schok.
• Verstikkingsgevaar - Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastieken zakken en rubberen banden buiten het bereik van kinderen, deze kunnen ingeslikt worden.
• Kans op chemische verbranding - Houd batterijen buiten het bereik van kinderen! Steek de batterijen er correct in. Lekkende batterij vloeistof kan chemische
brandwonden veroorzaken. Zorg er voor dat het niet in contact komt met de huid,
ogen en slijmmembramen. Wanneer er toch contact is, spoel het getroffen deel
overvloedig met water en ga naar de dokter.
• Kans op vuur/explosie - breng het toestel niet in contact met hoge temperatuur.
Gebruik enkel de aanbevolen batterijen. Veroorzaak geen kortsluiting met het
toestel of gooi het in het vuur. Buitensporige warmte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of explosie veroorzaken.
• Demonteer het toestel niet. In geval van defect, contacteer de verkoper. De verkoper zal contact opnemen met de helpdesk en kan deze terug sturen voor herstelling, indien nodig.
• Vervang lege of bijna lege batterijen met een nieuwe, volledige set batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillend vermogen.
Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer het lange tijd niet gebruikt wordt.
Opmerkingen over schoonmaken
• Haal het toestel van de stroomkabel of verwijder de batterijen vooraleer u het
toestel kuist.
• Gebruik enkel droge doeken om de buitenkant van het toestel proper te maken.
Om beschadiging aan de onderdelen te vermijden, gebruik geen kuisproduct.
• Bescherm het toestel tegen stof en vochtigheid.
EC Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaar Bresser GmbH dat het toestel met referentie 9111400 in lijn is met
de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is
beschikbaar op volgend internet adres:
www.bresser.de/download/9111400/CE/9111400_CE.pdf
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Introductie
NL
Deze set bevat 2 walkie talkies. Deze zijn communicatietoestellen die
opereren op een mobiele radio frequentie. Er zijn 8 kanalen evenals een
black-lit LCD scherm die u toestaat gratis te communiceren over een afstand van
verschillende kilometers (tot 6km in open veld).
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Belangrijkste functies

B Antenne
C Licht (knipperlicht)
D Duw om te spreken knop (PTT
knop)
E Microfoon
F Aan/uit knop
G Licht aan/uit knop

H Menu knop
I Monitor en naar beneden knop
J Scan en naar boven knop
1) Spreekgedeelte
1! Riem clip
1@ Batterij compartiment
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Vooraleer u het toestel gebruikt
Verwijder de riem clip
Vooraleer u batterijen in het toestel plaatst, trek de riem clip weg van het toestel.
Batterijen installeren
1. Open het batterij compartiment aan de onderkant van het batterij deksel.
2. Plaats 3x AAA Alkaline batterijen (niet inbegrepen) in het toestel.
3. Plaats de batterijen in het toestel zoals aangegeven in het batterij compartiment.
4. Wanneer de batterijen correct geplaatst zijn, plaatst u opnieuw het deksel en de
riem clip.
Gebruik van het toestel
1. Het toestel aan/uit zetten
Om het toestel aan of uit te zetten, duwt u op de Aan/uit knop
seconden, totdat u een geluid hoort.

gedurende 3

2. Volume aanpassen
Om het volume te verhogen, duw op de naar boven  knop om het volume te verhogen. Duw op de naar beneden  knop om het volume te verlagen.
3. Lage batterij indicatie
Het toesel herkent een laag batterij niveau wanneer de batterijen nog maar weinig
capaciteit hebben. Wanneer de batterijen nog maar weinig capaciteit hebben, zal
het batterij icoon knipperen en er wordt een geluid gehoord om aan te geven dat de
batterijen vernieuwd moeten worden.
4. Communicatie ontvangen/uitsturen
Het toestel is in ‘ontvangst’ modus wanneer het AAN staat en niet aan het uitzenden
is. Wanneer er een signaal binnenkomt op het actueel kanaal, zal het LCD scherm
ontvangen.
Wanneer u de PTT (duw om te spreken)-knop indrukt, wisselt het toestel naar ‘uitzend’ modus. Houd het toestel in verticale positie met de microfoon 3 tot 5 cm
weg van uw mond. Terwijl u de PTT-knop induwt, spreekt u in de microfoon op een
normale manier. Laat de PTT-knop los wanneer u klaar bent met spreken.
Opdat anderen uw uitzending kunnen ontvangen, dienen zij op hetzelfde kanaal te
zitten als u.
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Opmerking:
NL
1. De spreekafstand hangt af van de omgeving en het milieu. Het wordt
beïnvloed door obstructies zoals heuvels of gebouwen.
2. Probeer geen 2 toestellen te gebruiken die minder dan 1,5m (5 voet) van elkaar
verwijderd zijn. Anders kan u interferentie ondervinden.
5. Kanalen veranderen
Druk één maal op de MENU-knop, het kanaalnummer zal op het display knipperen.
Druk de naar boven of naar beneden  knop om van kanaal te veranderen.
Druk op de PTT-knop om te bevestigen en terug te gaan naar stand-by modus.
Opmerking: indien er gedurende 15 seconden op geen enkele knop werd geduwd,
zal het toestel terug gaan naar stand-by modus.
6. CTCSS (Continous Tone Coded Squelch System)
knop, de actuele CTCSS code zal oplichten op het display. Druk op de naar boven/
naar beneden  knop om te veranderen naar 38 beschikbare codes.
Duw op de PTT-knop om te bevestigen en terug te keren naar stand-by modus.
Het toestel heeft als licentie-vrije radio op de 400470 MHZ frequentie 8 beschikbare radio kanalen. Indien er veel gebruikers in jouw buurt zijn, kan het zijn dat
hetzelfde radio kanaal gebruikt wordt. Wanneer je CTCSS, een lage frequentie toon
(tussen 67-250Hz) gebruikt, wordt er uitgezonden op het stem-signaal. Er zijn 38 tonen waaruit je kan kiezen. Het staat vrij één van die 38 beschikbare sub-kanalen te
gebruiken. Dankzij filtering zullen deze sub-kanalen niet hoorbaar zijn voor anderen,
waardoor deze de communicatie niet zullen storen.
7. VOX (handenvrije functie)
VOX staat voor ‘Voice Operated Exchange’. Een walkie talkie waarbij de VOX modus op
aan staat is voor geluid geactiveerd. Dit wil zeggen dat de uitzending pas wordt geactiveerd wanneer een bepaald geluidsniveau wordt behaald. Je kan het geluidsniveau
zelf bepalen. Duw 3 maal op de MENU knop, het actuele VOX niveau zal op het display
verschijnen, evenals het VOX icoon. Duw op de naar boven  knop om het VOX gevoeligheidsniveau tussen 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelige niveau) te zetten.
Druk op de naar beneden  tot ‘OFF’ verschijnt op het display om VOX uit te schakelen. Druk op de PTT-knop om te bevestigen en naar stand-by modus terug te keren.
In VOX-modus zal de radio een signaal uitzenden wanneer het geactiveerd wordt
door je stem of een ander geluid rond u. VOX besturing is niet aangeraden wanneer
u uw toestel wilt gebruiken in een rumoerige omgeving.
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Opmerking:
VOX-modus zal worden opgeheven wanneer u op de PTT knop duwt.
8. Scannen voor een actief radiokanaal
Duw en houd de naar boven  knop gedurende 2 seconden ingesrukt: de ‘SCAN’
functie indicator wordt zichtbaar op het display en het kanaal zal continu van 1 tot
8 scannen. Eens een actief kanaal gevonden is, zal het scanproces stoppen en kan
u luisteren naar de transmissie.
Wanneer de transmissie op het gevonden kanaal stopt, zal het scanproces automatisch hervatten.
Opmerking:
Wanneer u op de PTT knop duwt wanneer u aan het luisteren bent naar een gevonden kanaal zal het toestel terug gaan naar stand-by modus op het gevonden kanaal.
9. Monitor
Duw en houd de naar beneden  knop gedurende 3 seconden in om de monitor te
activeren.
Laat de naar beneden  knop los om terug te keren naar de stand-by modus.
10. De beltonen instellen
Het toestel heeft 10 beltonen.
Duw 4 keer op de MENU-knop, “CA” verschijnt op het display en op de actuele beltoon.
Duw de naar boven of naar beneden  knop in om de beltoon te veranderen.
Duw op de PTT knop om te bevestigen en terug te keren naar de stand-by modus.
11. Een beltoon verzenden
Duw één maal snel op de PTT-knop, de beltoon zal overgedragen worden op het
geselecteerde kanaal.
12. ‘Roger’ geluid aan/uit
Wanneer u de PTT-knop los laat, zal het toestel een roger-geluid doorsturen om te
bevestigen dat het spreken gestopt is.
Duw 5 maal op de MENU knop, ‘RO’ zal verschijnen op het display.
Duw op de naar boven of naar beneden  knop om het ‘roger’-geluid aan of uit
te zetten.
Duw op de PTT-knop om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar de standby modus.
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13. Blacklit display
Duw op gelijk welke knop (met uitzondering van de menu-knop) om de
black light van het LCD display te activeren. De black light zal gedurende
5 seconden oplichten.

NL

14. Oortje aansluiting
Het toestel kan gebruikt worden met een oortje. De aansluiting bevindt zich bovenaan het toestel. Steek het oortje in de aansluiting (2,5mm jack).
15. Besparende batterij functie
Wanneer het toestel niet gebruikt wordt gedurende 6 seconden wordt de besparende batterij functie automatisch ingeschakeld. Dit heeft geen invloed op de ontvangst van de transmissie en de stand-by modus is opnieuw geactiveerd wanneer
een signaal wordt opgevangen.
16. Ingebouwd knipperlicht
Het toestel heeft een ingebouwd knipperlicht dat gebruikt kan worden om lichtsignalen te versturen (zoals morse code) of om iets te verlichten. Duw en houd de
MENU
ingedrukt.
knop met het lampje
17. Vergrendelen en ontgrendelen van uw toestel
Duw en houd de MENU knop ingedrukt voor 3 seconden om uw toestel te vergrendelen/ontgrendelen.
18. Technische specificaties
Frequentie
400-470MHZ
Aantal kanalen
8 kanalen
Sub-code
CTCSS 38
Transmissie sterkte ≤0.5W
Bereik
tot 6 km in open veld
Batterij type
3x AAA Alkaline/heroplaadbare batterijen
Kanaal en frequentie
Kanaal
1
2
3
4

Frequentie
446.00625		
446.01875		
446.03125
446.04375

Kanaal
5
6
7
8

Frequentie
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375
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Afval
Selecteer de verpakking volgens type zoals papier en plastiek. Contacteer de
bevoegde instanties om de andere materialen te recycleren.
Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing hiervan in nationale wetten moeten afgedankte
elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.
Lege batterijen en accu’s moeten door de gebruiker in een batterijenverzamelbak worden weggegooid. Het is verboden batterijen en herlaadbare batterijen
in de gewone vuilnisbak te gooien. Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen volgens de wettelijke voorschriften weggooit — bij een plaatselijk inzamelpunt of in de
detailhandel. Verwijdering in huishoudelijk afval is in strijd met de batterijrichtlijn.
Batterijen die giftige stoffen bevatten worden aangeduid met een teken en een chemisch symbool
Batterij bevat cadmium
Batterij bevat mercury
3
Batterij bevat lood
1
2

Cd¹

Hg²

Pb³

Garantie en service
De reguiere garantieperiode bedraagt 5 jaar en begint op de dag van aankoop. Je
kan onze volledige garantievoorwaarden evenals informatie over verlengde garantie
en details van onze diensten vinden op www.bresser.de/warranty_terms.
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