Voki-Toki – art. 9111400 (ANL9111400MSP1013NG)
Splošna opozorila
• Nevarnost električnega šoka – naprava vsebuje elektronske dele. V izogib električnemu šoku napravo uporabljajte le, kot je
predpisano v priročniku.
• Nevarnost zadušitve – embalažo (plastične vrečke, gumijaste trakove) hranite izven dosega otrok.
• Nevarnost kemične opekline – baterije hranite izven dosega otrok. Pazite, da so baterije pravilno vstavljene. Kislina iz baterij lahko
ob uhajanju povzroči kemične opekline. Pazite, da kislina iz baterij ne pride v stik s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika
prizadeto mesto nemudoma sperite z večjo količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
• Nevarnost požara ali eksplozije – naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporabljajte le priporočene baterije. Z napravo
ali baterijami ne povzročajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Prekomerna vročina ali nepravilna uporaba lahko povzročita
kratek stik, požar ali eksplozijo.
• Naprave ne razstavljajte. V primeru napake se obrnite na distributerja. Distributer bo stopil v stik s servisno službo in napravo po
potrebi poslal v popravilo.
• Slabe ali prazne baterije zamenjajte z novim kompletom baterij. Ne uporabljajte baterij različnih znamk ali različnih zmogljivosti.
Kadar naprave dolgo ne uporabljate, baterije odstranite.
NAVODILA glede čiščenja
• Pred čiščenjem napravo odklopite z vira energije oz. odstranite baterije.
• Zunanjost naprave čistite le z suho krpo. Ne uporabljajte čistil, da ne poškodujete elektronike.
• Napravo zaščitite pred prahom in vlago.
Izjava o skladnosti ES
Podjetje Bresser GmbH izjavlja, da je oprema s številko 9111400 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o
skladnosti ES je na voljo na: http://archive.bresser.de/download/9111400/CE/9111400_CE.pdf
Uvod
Komplet vsebuje 2 enoti radijske postaje (walkie talkie). Radijska postaja je komunikacijska naprava, ki deluje na mobilnih radijskih
frekvencah. Opremljena je z 8 kanali in LCD zaslonom ter omogoča brezplačno komunikacijo tudi več kilometrov daleč (do 6 km na
odprtem).

Ključne funkcije
1 Antena

5 Tipka za vklop/izklop

9 Tipka iskanje/GOR

2 Svetilka

6 Tipka za vklop/izklop svetilke

10 Zvočnik

3 Tipka za govor (PTT tipka)

7 Tipka MENU

4 Mikrofon

8 Tipka zaslon/DOL

11 Sponka za pritrditev na pas
12 Ohišje za baterije

Pred uporabo
Odstranite sponko za pritrditev na pas. Preden vstavite baterije, najprej umaknite sponko za pritrditev na pas.

Vstavljanje baterij
1. Odstranite pokrov ohišja za baterije. 2. Vstavite 3 alkalne baterija tipa AAA (niso priložene). 3. Baterije vstavite glede na oznake
na ohišju. 4. Namestite pokrov in sponko za pritrditev na pas.
Uporaba radijske postaje
1. Vklop/izklop: Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska.
2.Nastavitev glasnosti :Za povečanje glasnosti pritisnite tipko GOR . Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko DOL.
3.Prikazovalnik zmogljivosti baterije: Kadar naprava zazna, da je zmogljivost baterije nizka, se prižge ikona z baterijo in zasliši
pisk, ki vas opozori, da je potrebna zamenjava baterij.
4.Sprejemanje in oddajanje: Naprava je v načinu sprejemanja, ko je vklopljena in ne oddaja. Ko na izbranem kanalu prejme signal,
se to prikaže na zaslonu.
S pritiskom na tipko PTT naprava preide v način oddajanja. Napravo držite navpično, mikrofon naj bo od vaših ust oddaljen 3-5 cm.
Med držanjem tipke PTT govorite v mikrofon z običajnim tonom glasu. Ko končate z oddajanjem, tipko PTT spustite. Drugi lahko
sprejmejo vaše sporočilo, če imajo vklopljen isti kanal kot vi.
Opomba:
1. Domet je odvisen od vaše okolice. Ovire, npr. vzpetine ali stavbe, domet zmanjšujejo.
2. Radijskih postaj ne uporabljajte manj kot 1,5 m narazen, saj bo komunikacija motena.
5.Menjava kanalov: Pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se bo prižgala številka kanala. Za menjavo kanala pritisnite tipko
GOR/DOL.
Pritisnite tipko PTT za potrditev izbire in vrnitev v način pripravljenosti.
Opomba: če v roku 15 sekund ne pritisnete nobene tipke, naprava preide v način pripravljenosti.
6.Sistem za varnejšo komunikacijo CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System): Dvakrat pritisnite tipko MENU. Na
zaslonu se bo prižgala trenutna koda CTCSS. Za menjavo 38 razpoložljivih kod pritisnite tipko GOR/DOL. Pritisnite tipko PTT
za potrditev izbire in vrnitev v način pripravljenosti. Kot brezlicenčni radio, ki deluje na frekvencah 400-470MHZ, naprava omogoča
komunikacijo na 8 radijskih kanalih. Če je v vaši bližini več naprav, obstaja verjetnost, da drugi uporabniki uporabljajo isti radijski
kanal. S pomočjo sistema CTCSS se poleg zvočnega signala oddaja tudi nizkofrekvenčni ton (67-250Hz). Na voljo je 38 podtonov.
Izberete lahko kateregakoli. Zahvaljujoč filtriranju ti podkanali običajno niso slišni, zato ne motijo komunikacije.
7.VOX (glasovna aktivacija oddajanja): Kratica VOX (Voice Operated Exchange) pomeni, da se radijska postaja aktivira z glasom.
Oddajanje se začne takrat, ko naprava zazna določeno raven zvoka. Raven glasu za aktivacijo oddajanja lahko določite sami.
Trikrat pritisnite tipko MENU in na zaslonu se bodo prikazale ikona VOX in trenutne nastavitve. Pritisnite tipko GOR, da nastavite
raven občutljivosti med 1 in 3 (3 je najobčutljivejša raven). Pritisnite tipko DOL, da se na zaslonu izpiše “OFF” za izklop funkcije
VOX. Pritisnite tipko PTT za potrditev izbire in vrnitev v način pripravljenosti. V načinu VOX radio začne oddajati signal, ko ga
aktivira vaš glas ali drug zvok v vaši bližini. Načina VOX ne priporočamo, če nameravate svojo napravo uporabljati v hrupnem ali
vetrovnem okolju. Opomba: S pritiskom na tipko PTT se način VOX prekine.

8.Iskanje aktivnega radijskega kanala: Pritisnite in držite tipko GOR2 sekundi. Na zaslonu se prižge indikator iskanja (SCAN)
in začne se iskanje radijskega kanala med 1 in 8 (22). Ko naprava najde aktiven kanal, se iskanje ustavi in lahko prisluhnete
komunikaciji. Ko oddajanje na najdenem kanalu preneha, se iskanje avtomatično nadaljuje. Opomba: če med poslušanjem
najdenega kanala pritisnete tipko PTT, se naprava vrne v način pripravljenosti na najdenem kanalu.
9.Zaslon: Za vklop zaslona pritisnite in držite tipko DOL3 sekunde. Spustite tipko DOL za vrnitev v način pripravljenosti.
10. Nastavitev klicnega tona: Naprava ponuja 10 klicnih tonov. Štirikrat pritisnite tipko MENU. Na zaslonu se pojavi “CA” in trenutni
ton. Za menjavo tona pritisnite tipko GOR/DOL. Pritisnite tipko PTT za potrditev izbire in vrnitev v način pripravljenosti.
11. Oddajanje klicnega tona: Enkrat na hitro pritisnite tipko PTT in klicni ton bo oddan na izbranem kanalu.
12. Vklop/izklop piska za konec oddajanja (Roger): Ko spustite tipko PTT, se zasliši pisk, s katerim potrdite, da je oddajanje
končano. Petkrat pritisnite tipko MENU, da se na zaslonu prikaže “RO”.Pritisnite tipko GOR/DOLza vklop in izklop piska.
Pritisnite tipko PTT za potrditev izbire in vrnitev v način pripravljenosti.
13. Osvetlitev zaslona: S pritiskom na katerokoli tipko (razen MENU) se LCD zaslon osvetli. Osvetlitev traja približno 5 sekund.

14. Povezava s slušalko: Napravo lahko uporabljate s slušalko. Vtičnica se nahaja na vrhu naprave. Slušalko vtaknite v vtičnico
(vhod 2,5 mm).

15. Funkcija varčevanja z baterijo: Ko naprava 6 sekund ni v uporabi, se avtomatično aktivira način varčevanja z baterijo. To ne
vpliva na sprejemanje. Ko naprava zazna signal, se način pripravljenosti avtomatično ponovno vklopi.
16. Svetilka: Naprava ima vgrajeno svetilko, s katero lahko svetite ali pošiljate svetlobne signale (npr. Morsejevo abecedo). Pritisnite
in držite tipko.
17. Zaklepanje in odklepanje naprave: Napravo zaklenete in odklenete, če 3 sekunde držite tipko MENU.
18. Tehnične specifikacije
Frekvenca
Št. kanalov
Pod-kode
Oddajna moč
Domet
Tip baterij

400-470MHZ
8 kanalov
CTCSS 38
≤0.5W
do 6 km na odprtem
3x AAA alkalne/akumulatorske baterije
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Odlaganje
Embalažo ustrezno zavrzite (glede na vrsto, npr. papir, karton). Za natančnejša navodila glede ločevanja odpadkov se posvetujte
z lokalno komunalno službo.
Elektronskih naprav ne odlagajte med odpadke iz gospodinjstva! Skladno z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta o
odpadni električni in elektronski opremi in njeno prilagoditvijo v slovensko zakonodajo se elektronske naprave zbirajo ločeno in
reciklirajo na okolju prijazen način.
Skladno s predpisi, ki urejajo baterije in akumulatorske baterije, je njihovo odlaganje med običajne gospodinjske odpadke strogo
prepovedano. Poskrbite, da baterije odvržete skladno z zakonom. Odlaganje med gospodinjske odpadke predstavlja kršitev
direktive o baterijah.
Baterije, ki vsebujejo toksine, so označene z znakom in kemijskim simbolom.

Cd¹ Hg²

Pb³

1 baterija vsebuje kadmij
2 baterija vsebuje živo srebro
3 baterija vsebuje svinec

Garancija
Običajna garancijska doba je 2 leti od dneva nakupa. Za podaljšanje garancije, kot je navedeno na embalaži, je potrebna registracija
na naši spletni strani. Garancijske pogoje, informacije glede podaljšanja garancijske dobe in podrobnosti o naših storitvah si lahko
preberete na www. bresser.de/warranty_terms.

