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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
LARM

TRYCK TVÅ GÅNGER INOM 5 SEKUNDER
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Larmsändning sker nu
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vägar tills kvittens erhålles.
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Anm. Larmsändning sker på alla ingående
trafikvägar tills kvittens erhålles.

3

SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
ILANROP

TRYCK VAR FOR SIG INOM 5 SEKUNDER
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Anm. Om inte KG-operatör besvarar anropet inom
15 sekunder sänds nedkoppling. Anropet är
registrerat hos KG och operatören återanropar.
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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
KC-ANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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= ANROPET ÄR NU REG!.STRERAT OCH KC-OPERATOR
ÅTERANROPAR

KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 1
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckning av 1 KG-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
FRÅGE-ANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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= ANROPET ÄR NU REGISTRERAT OCH KC-OPERATÖR
ÅTERANROPAR

KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 2
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckning av 2 ?-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
OMRÅDESANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
OMRÅDESÄNDRING

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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SNABBREFERENS

Utgående anrop till kommunikationscentral

STATUSÖVERFÖRING

TRYCK ÖNSKADE STATUSSIFFROR INOM 15 SEKUNDER
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SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral
FÖRBINDELSEPROV

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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KVITTENS
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KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 7
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckning av 7 FP-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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SNABBREFERENS Utgående anrop till mobil- och handstation
PATRULLANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 4
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekundeL

1.·a intryckningen motsvarar intryckning av 4 PTR-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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SNABBREFERENS

Utgående trafik till mobil- och handstation

INSATSGRUPPANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 5
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckning av 4 PTR-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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SNABBREFERENS

Utgående trafik till mobil- och handstation
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SNABBREFERENS

Utgående trafik till mobil- och handstation

POLISOMRÅDESANROP
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SNABBREFERENS

Utgående trafik till mobil- och handstation

INDIVIDANROP
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SNABBREFERENS Utgående trafik till telefon
TELEFONANROP

TRYCK INOM 5 SEKUNDER
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KORTNUMMER
- Ställ kortnummerväljaren i position 8
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckning av 8 TEL-tangenten.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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DISPLAY

Förklaring av symboler
SPC
(Speaker)

EMG

MSG

[D 1-J 1-3 1-1

[-I

CNV

SPC

ID ID 1-J

r I [ [] 0-1 r--IrIrI
----

I -,

TX BSY

BAT

TX
(Transmitting)

S

BSY
(Busy)

EMG
(Emergency)

MSG
(Massage)

CNV
(Conventional)

LARM
Fast sken vid egen larmsändning.
Blinkar vid mottaget larm.

BAT
(Battery)

"VEM HAR SÖKT" (VHS)
Visas med blinkande sken när ett eller flera
anrop finns lagrade i VHS-kön.
ÖPPEN PASSNING
Visas med fast sken när öppen passning
är inställd.

s
(Silen!)

SAMTAL UPPKOPPLAT
Visas med fast sken när ett samtal är uppkopplat. Blinkar om det varit ett inkommande individanrop som ej besvarats. Blinkar
vid utgående anrop.
SÄNDNINGSINDIKATOR
Blinkar när egen sändning pågår. Fast
sken under tonsändning.
UPPTAGET
Visas med fast sken vid mottaget anrop
och när alla trafikvägar är upptagna.
BATTERI INDIKATOR
Visas med fast sken när laddning eller
batteribyte erfodras. Egen sändning kan
fortfarande ske under en viss tid. När spänningen sjunkit under tillåtet värde blinkar
symbolen. Egen sändning kan då inte
göras, inkommande anrop kan dock fortfarande tas emot men inte besvaras.
"TYST TRAFIK"
Blinkar när "tyst trafik" ställts in.
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TANGENTSATS
Siffertangenterna 0 - 9 med textförkortningar har
dubbla funktioner, används dels för val av anropstyp, dels för sifferinmatning vid nummerval.

( ~ CD

oo)([Moe))

(0) (0) (8)
(~) (~) [B)
(W) (~) (W)
f@D) (8) [E9)

KAN

TRAFIKVÄG
Trycks in för val av trafikväg.
I samtalsläge används tangenten till att
tända och släcka displaybelysningen.

F

FUNKTION
Trycks för inställning av Öppen Trafik och
Tyst Trafik, samt för radering i VHS-kö.

M

MINNE
Används för ändring och lagring av eget
anropsnummer.

MOB

MOBILANROP
Trycks för val av mobilanrop.

1 KC

KC ANROP
Trycks för val av KC anrop.

2?

FRÅGEANROP
Trycks för val av Frågeanrop.

3 OMR OMRÅDESANROP
Trycks för val av Radioområdesanrop.
4 PTR
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PATRULLANROP
Trycks för val av Patrullanrop.

TANGENTSATS
5 GRP

GRUPPANROP
Trycks för val av Gruppanrop.

6 PO

POLISOMRÅDESANROP
Trycks för val av Polisområdesanrop.

7 FP

FÖRBINDELSEPROV
Trycks för val av Förbindelseprov.

8 TEL

TELEFONANROP
Trycks för val av Telefonanrop.

9 RT

RESERVTRAFIK
Trycks för val av Reservtrafik.

ST

STATUSANROP
Trycks för val av Statusanrop.

0 VHS

"VEM HAR SÖKT"
Trycks för visning och "bläddring" i VHSkön.

-/- L

NEDKOPPLING/ MEDLYSSNING
Trycks för nedkoppling efter avslutat samtal.
Tangenten används också för uppkoppling
till medlyssning på inställd trafikväg. I normalläge används tangenten för att tända
och släcka displaybelysningen.

TILL/FRÅN
Till- och frånslag sker med omkopplaren placerad
på batteriet. Skjut omkopplaren uppåt, texten "ON"
visas. Efter tillslag sker följande:
1. Belysningen tänds och det egna ID-numret (fyra
siffror) visas under 2 sekunder.
2. Statussändning till basstationen startas i autosökningsläge och i displayen visas kanal 00.
Anm. Om ID-numret är 0000 sker ingen statussändning.
3. När kvittens erhålls från basstationen hörs en
kort tonstöt och belysningen släcks.

Till och Frånslag
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ÖVRIGA TANGENTER OCH VRED
KORTNUMMERVÄLJARE

TALTANGENT
Tangenten på stationens sida trycks för sändning
av alla anrop utom larm och ilanrop som sänds
automatiskt efter aktivering.
Tangenten trycks alltid in vid tal och släpps vid
lyssning.
"BLÅ KNAPP", ÅTERANROP

"BLÅ KNAPP"

TALTANGENT

Placerad på stationens sida ovanför taltangenten.
Används för återanrop av senast valda anropsnummer. Vid intryckning visas det senast använda
trafikvägs- och anropsnumret samtidigt som belysningen tänds en kort stund.
LARMTANGENT
Placerad på stationens ovandel. Vid larm trycks
tangenten två gånger inom 5 sekunder.
VOLYM KONTROLL
Vred på stationens ovandel. Används för inställning
av volym i högtalare, monoton eller headset.

20

TONSIGNALER
När volymen står på minimum är tonsignalerna
fortfarande hörbara.

ANROP STON
Tonsignal med hög frekvens
under ca 1 sekund.

KORTNUMMERVÄLJARE
LARMTON

Vred på stationens ovandel. Används för val av
kortnummer (även tangenterna 1 - 9 kan användas). Vrid omkopplaren till önskat läge. I displayen
visas den text som svarar mot kortnummerväljarens position.
Position 10 visar det senast utsända anropet.
Position 11 används som neutralläge när taltangenten inte är inkopplad.

Växelvisa tonsignaler med två
frekvenser under ca 1 sekund.
KLAR
Kort tonsignal med hög frekvens
under ca 0, 1 sekund.
UPPTAGETTON
Fem toner med låg frekvens
under ca 0,5 sekunder per ton.
TANGENTPIP

•

- - - - - - - -

Kort pip vid varje tangenttryck på
tangentsatsen.
SPÄRRTON
Toner med låg frekvens från telefonnätet.
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BRA ATT VETA NÄR STATIONEN ÄR IGÅNG
AUTOMATISK TRAFIKVÄG

BRUSSPÄRR

System 80 arbetar med automatiskt val av trafikväg. Det innebär att stationen själv söker en ledig
trafikväg. En eller flera trafikvägar kan dock vara
undantagna från det automatiska trafikvägsvalet för
speciella ändamål. I dessa fall måste du välja trafikväg manuellt.

Under samtal fungerar F-tangenten som till- och
frånkoppling av brusspärren. Om du befinner dig
vid räckviddsgränsen kan hörbarheten bli bättre om
brusspärren kopplas ur.

NORMALLÄGE
Stationen visar i normalläge inställd trafikväg. Normalt visas trafikväg 00 som innebär att autosökning är inkopplad. Om annan trafikväg är inställd
sker utsändning av anrop endast på den inställda
trafikvägen.
Untantag är larmanropet som alltid sänds via autosökning.
AVBROTT VID LARM
Temporärt avbrott av pågående radiotrafik sker
alltid om ett larmanrop inkommer. Samtalet återkommer när larmet upphört.
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UTGÅENDE ANROP
LARM
Larmanropet används i en nödsituation när du
omedelbart måste få kontakt.

Tryck RÖD larmtangent två gånger inom fem
sekunder.
Anropet ges högsta prioritet. Om alla trafikvägar är
upptagna när du anropar gör stationen automatiskt
inbrytning i en upptagen trafikväg.
Anropet återutsänds också till alla radioenheter
över samtliga trafikvägar. Övrig trafik avbryts
temporärt.

Tryck( RÖD) tangent. Belysningen tänds. Trafikväg och
texten LARM visas.
Tryck ( RÖD} tangent. Stationen väljer automatiskt trafikväg eller gör inbrytning i upp(inom 5 sekunder)
tagna trafikvägar. Vald trafikväg
visas i displayen.
Texten LARM ersätts med 90000.
___.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

___.

Larmsändningen sker nu på alla
ingående trafikvägar tills kvittens
erhålles.

___.

När kvittens mottagits tänds
symbolerna SPC och BSY med
fast sken. Larmtoner hörs och
symbolen EMG blinkar.

___.

Invänta KG-operatörens svar.

Kvittens på att anropet gått fram är larmtoner och
blinkande EMG-symbol.

Anmärkning:
Larmsändning sker på alla ingående auto-trafikvägar tills kvittens erhålles (eller tills batteriets
kapacitet gått ner så lågt att inte sändning kan
ske).

Tryck taltangenten.
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UTGÅENDE ANROP
ILANROP
llanropet används vid brådskande ärenden när
man snabbt vill nå KG-operatören. Anropet innebär
att man läggs först i radioanropskön och att KCoperatören har 15 sekunder på sig att besvara anropet direkt.
Hinner inte operatören svara på den tiden kopplas
anropet ned och du får vänta på att bli återanropad.
Kvittens på att ilanropet gått fram är väntton plus
att symbolerna SPC och BSY lyser med fast sken.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.
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OBS! Tryck på tangenterna var för sig inom 5 sekunder.
Tryck (RÖD} tangent. Belysningen tänds. Trafikväg
och texten LARM visas.
Tryck tangent[0 Den valda trafikvägen (auto eller
(inom 5 sekunder)
manuellt) visas i displayen.
Texten LARM ändras till IL.
___.

Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har
startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår. SPC
och BSY tänds med fast sken.

___.

Anropet är nu registrerat.

Om inte KG-operatör besvarar anropet inom 15 sekunder sänds nedkoppling. Anropet är registrerat hos KC
och operatören återanropar.

UTGÅENDE ANROP
KC-ANROP
KG-anropet används när du vill komma i kontakt
med operatör i Kommunikationscentralen (KG).
Anropet innebär att du läggs sist i radioanropskön
hos KG och får vänta på din tur att bli återanropad.
KG-anropet används även när du vill bli vidarekopplad t. ex. till en extern telefon.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.

Tryck

tangent~

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton

i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten KC kvarstår.

___.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

___.

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.

___.

Anropet är nu registrerat och
KG-operatör återanropar.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.
Återanrop från KG-operatör sker som ett individanrop. (Se inkommande trafik).

Belysningen tänds. Trafikväg
och texten KC visas.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 1 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 1.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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UTGÅENDE ANROP
FRÅGEANROP
Frågeanropet används när du vill komma i kontakt
med en speciell frågeoperatör i KC.
Anropet innebär att du läggs sist i radioanropskön
hos KC och får vänta på din tur att bli återanropad.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.
Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Tryck tangent

0

Belysningen tänds. Trafikväg
och texten FR visas.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)
___.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

___.

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägslnumret
kvarstår i displayen.

___.

Anropet är nu registrerat och
KC-operatör återanropar.

Återanrop från KG-operatör sker som ett individanrop. (Se inkommande trafik).

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.
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Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten FR kvarstår.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 2 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 2.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.

UTGÅENDE ANROP
OMRÅDESANROP
Tryck tangent

(3 OMR)

Områdesanrop används när du vill komma i kontakt med en station vars tillhörighet inte är känd.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Belysningen tänds. Trafikväg
och texten OMR och gällande
områdesnummer visas.
Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten OMR och valt område
kvarstår.

___.

För att göra ett områdesanrop till annat område
måste du först göra en områdesändring (se föregående avsnitt).

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

--.

Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

___.

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.

___.

Symbolen SPC och BSY tänds
med fast sken. Därefter hörs
basstationens områdesanrop i
högtalaren.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.

Tryck taltangenten.

Gör ett muntligt anrop.
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UTGÅENDE ANROP
OMRÅDESÄNDRING
Områdesändring används när man lämnar ett område och vill byta till det nya. Ditt eget "hemmaområde" finns lagrat i stationens personliga kodning. Vid tillslag av stationen tilldelas du alltid ditt
eget "hemma-område".
Områdesändring innebär att gällande område visas
på displayen, därefter har du 5 sekunder på dig att
välja ett eventuellt nytt.
Det nya numret sänds till KG-operatören när taltangenten trycks.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.
Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.
Återgång till "hemma-området" görs på motsvarande sätt. Det sker också automatiskt när stationen
startats efter avstängning.
(Det går ej att ändra till område 0).
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Tryck tangent (3 OMR} Belysningen tänds. Trafikvägsnummer och texten OMR och
gällande områdesnummer visas.
Tryck tangent för
Trafikväg och texten OMR
önskat område (1-9). kvarstår tillsammans med en
(inom 5 sekunder)
valda områdessiffran.
Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten OMR och valt område
kvarstår.

___.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

___.

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.

___.

Områdesändringen är nu registrerad hos KC.

UTGÅENDE ANROP
STATUSÖVERFÖRING
Statusöverföring används när du tyst vill överföra
ett tvåsiffrigt meddelande till KG-operatör.
Meddelandet är normalt din status 01 till 69.
Statussiffrornas betydelse är enligt uppgjord lista.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.
Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.

Tryck tangent@!] Belysningen tänds. Trafikväg
och texten ST tillsammans med
de 2 föregående statussiffrorna
visas.
Tryck önskade
statussiffror.
(inom 15 sek.)

Först tryckta siffra ersätter vänstra statussiffran, den högra ersätts med ett streck. Nästa tryck
ersätter strecket med vald siffra.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten ST och de två nya statussiffrorna kvarstår.

-->

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

--.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

-->

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägslnumret
kvarstår i displayen.

-->

Anropet är nu registrerat hos KC.
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UTGÅENDE ANROP
FÖRBINDELSEPROV
Tryck tangent

Förbindelseprovet används när du vill kontrollera
om det finns radioförbindelse med KC.
Stationen gör anropsförsök en gång på varje autotrafikväg eller tills kvittens erhålls.
Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök
endast en gång på inställd trafikväg.
Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsumret visas i displayen.
Försök igen.
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(0 Belysningen tänds. Trafikväg
och texten FP visas.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten FP kvarstår.

~

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

~

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.

~

När kvittensen mottagits hörs en
kort tonstöt. Displaybelysningen
släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.

~

Radioförbindelse med KC finns.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 7 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 7.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.

UTGÅENDE ANROP
PATRULLANROP
Patrullanrop används när du vill komma i kontakt
med de andra radiostationerna i den egna
patrullen.
Anropet innebär att du kopplas upp till alla i patrullen. Därefter kan man börja prata. Du hör också en
kvittrande tonfrekvens när KC ropar upp stationerna i patrullen.
Om patrullen redan finns uppkopplad erhålles en
kort tonstöt varefter displayen släcks.
KC gör sedan ett patrullanrop till dig på den trafikväg där patrullen är uppkopplad.

Tryck tangent (4 PTR) Belysningen tänds. Trafikväg
och texten P visas tillsammans
med det egna patrullnumret.
Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

---.

Symbolen SPC blinkar som
indikering pä att sändningen
har startat.

---.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Patrullanropet
frän KC hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsumret visas i displayen.
Försök igen.

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten P tillsammans med det
egna patrullnumret kvarstår.

Du kan nu utväxla samtal med
din patrull.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 4 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 4.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.
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UTGÅENDE ANROP
INSATSGRUPPANROP
Denna typ av anrop används när du vill komma i
kontakt med andra enheter i den insatsgrupp du
tillhör. Anropet innebär att du kopplas upp till alla
enheter i gruppen. Därefter kan du börja prata.
Gruppens anropsnummer visas i displayen och
man hör en kvittrande tonsekvens när KC kallar
upp enheterna i gruppen.
Om du redan tillhör en insatsgrupp så visas även
det gruppnumret. Om du inte har blivit tilldelad
någon grupp visas texten FEL eller ett streck, beroende på stationens individuella kodning.
Om gruppen redan finns uppkopplad erhålls en
kort tonstöt varefter displayen släcks. KC gör
sedan ett gruppanrop till dig på den trafikväg där
gruppen är uppkopplad.
Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsumret visas i displayen.
Försök igen.
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Tryck tangent (5 GRP) Belysningen tänds. Trafikväg
och texten GR visas.
Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten GR tillsammans med det
valda gruppnumret kvarstår.

---.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

---.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Anropet frän KC
hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten.

Gör ett muntligt anrop.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 5 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 5.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.

UTGÅENDE ANROP
VALBARINSATSGRUPP
Detta anrop används när du vill komma i kontakt
med en godtycklig insats- eller huvudgrupp.
Anropet innebär att man väljer en grupp till vars enheter man önskar bli uppkopplad. Därefter kan
samtalet påbörjas.
Om man själv ingår i en insatsgrupp visas numret
på den gruppen. Om du inte har blivit tilldelad
någon grupp visas texten FEL. I annat fall visas ett
streck och man kan mata in önskat gruppnummer.
Om gruppen redan finns uppkopplad erhålls en
kort tonstöt varefter displayen släcks. KC gör
sedan ett gruppanrop till dig på den trafikväg där
gruppen är uppkopplad.

Tryck tangent

[5 GRP)

Tryck siffertangent
vald (7-9).

Vid första intryckningen visas
siffra och ett streck. Vid nästa
tryck visas den valda gruppen.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten GR tillsammans med det
valda gruppnumret kvarstår.

---.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

---.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Anropet från KC
hörs i högtalaren.

Anmärkning: Anropet fungerar bara till bildade
grupper. Användningsområdet bestäms av
stationens individuella kodning.
Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.

Belysningen tänds. Trafikväg
och texten GR visas. Om du
redan tillhör en insatsgrupp så
visas även det gruppnumret.

Tryck taltangenten.

Gör ett muntligt anrop.
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UTGÅENDE ANROP
POLISOMRÅDESANROP
Anropet används när du önskar komma i kontakt
med alla enheter inom samma polisområde.
Anropet innebär att du väljer ett polisområde och
blir uppkopplad till alla enheter inom detta. Därefter
kan meddelandet genomföras. Polisområdet har
nummer 1 till 19. På displayen visas texten PO följt
av ditt nummerval.
Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.

Tryck tangent

(6 PO

Tryck siffertangent
(0-9).

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)
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Belysningen tänds. Trafikväg
och texten PO visas tillsammans
med ditt eget polisområdes första
siffra och ett streck.
Den intryckta siffran ersätter
strecket. För varje förnyad intryckning av en siffertangent flyttas
siffrorna ett steg. De två sist tryckta siffrorna gäller för PO-anropet.
Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten PO och det valda polisområdesnu mret kvarstår.

__.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

__.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Anropet från KC
hörs i högtalaren.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.

)

Tryck taltangenten.

Gör ett muntligt anrop.

UTGÅENDE ANROP
INDIVIDANROP
Individanropet används när du anropar en enskild,
handstation eller fordonsstation.
Anropet innebär att du väljer ett anropsnummer
som innehas av en bestämd individ/station. Individnumret väljs med fyra siffror, valda siffror visas på
displayen. En tonsekvens hörs när KC anropar
stationen. Kvittens på att anropet gått fram är en
kort tonsignal.
Erhålls spärrton är sökt station upptagen av annan
trafik. Hörs tre tonstötar efter uppkoppling är det en
radiostation som har sitt frånvarolarm inkopplat.
Vänta då en stund och försök igen.

Tryck tangent [ Moe)

Belysningen tänds.
Trafikväg och ett streck visas.

Tryck tangent 0-9.
(inom 15 sekunder)

Tryckt siffra läggs in i streckets
position tills fyra siffror valts.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen. Det
inmatade individnumret kvarstår.

_.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

---.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Anropet från KC
hörs i högtalaren. När kvittensen
mottagits hörs en kort tonstöt.

Tryck taltangenten.

Utväxla samtalet.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast
trafikvägsnumret visas i displayen.
Försök igen.
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UTGÅENDE ANROP
TELEFONANROP
Telefonanropet används när man vill komma i kontakt med någon anknytning i polisens interna telefonväxel. Anropet innebär att du själv kan koppla
samtalet vart du vill inom egen växel. Radiostationen kommer att fungera som en vanlig telefon
vad gäller nummertagning.
Kvittens på att du kan börja trycka telefonnumret är
vanlig kopplingston från växeln och att SPG-symbolen visas fast.

Tryck tangent (8 TEL) Belysningen tänds. Trafikväg
och texten TEL visas.
Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) visas i displayen.
Texten TEL kvarstår.

___.

Symbolen SPC blinkar som
indikering på att sändningen
har startat.

___.

Symbolen TX tänds under den
tid som sändning pågår.
Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Om ledig telefonlinje finns hörs en kopplingston.

Får du inget svar görs nedkoppling på vanligt sätt
med tangent [-+- L l .
(Du kan inte själv koppla dig till en telefon utanför
egen växel, detta får du hjälp med av KG-operatören. Använd KG-anropet).

Tryck telefonnummer. Texten TEL ersätts med det valda telefonnumret. När samtliga
siffror valts, vänta på svar.

Får du spärrton i stället för kopplingston finns det
för tillfället ingen ledig telefonlinje.

Tryck taltangenten.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton
i högtalaren. Oisplaybelysningen släcks och endast
kana/numret visas i displayen.
Försök igen.
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Utväxla telefonsamtalet.

Anmärkning:
Om kortnummerväljaren står i position 8 erfodras bara
två tryckningar av ta/tangenten inom 5 sekunder.
1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 8.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av ta/tangenten.

UTGÅENDE ANROP
VAL AV MANUELL TRAFIKVÄG

:t-

[KAN)-+ I

I+ [oVHSH

Belysningen tänds och inmatningssymbolen, ett blinkande
streck visas.

Välj trafikväg genom
att trycka önskade
siffertangenter.

Valda siffror läggs i det blinkande
streckets position.

-•

Användningsområdet bestäms av stationens
individuella kodning.

I

[KAN)

Tryck tangent

Funktionen används när du vill använda en förutbestämd trafikväg som är reserverad för speciella
ändamål. Stationen återgår till automatiskt val av
trafikväg efter en viss tid eller när du avslutar
anropet.

o;)t:'

Tänds symbolen BSY är den
valda trafikvägen upptagen av
annan trafik. Medlyssning är då
möjlig. (se sidan 00).

+[& .. I-+~

-1
I-+ .

=MANUELL TRAFIKVÄG
HAR NU VALTS.
Stationen återgår till automatisk
vald trafikväg efter gjort anrop.
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UTGÅENDE ANROP, ÖVRIGT
FÖRNYAT ANROP

REPETITION AV TELEFONSIFFROR

Om ett utgående anrop misslyckats kan ett förnyat
anrop göras genom att använda sig av den "blå
knappen", ovanför taltangenten. lnmattade siffror
från föregående anrop (individ, grupp, telefon) finns
lagrade "under" den "blå knappen".

Kan göras efter att ha gjort ett förnyat telefonanrop
enligt vidstående exempel "Förnyat anrop".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------,

Tryck "blå knapp".

Senaste utgående anropsinformation visas på displayen.

Tryck taltangenten.
(Inom 5 sekunder)

Anropet sänds.
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Tryck taltangenten.

De tidigare tryckta telefonsiffrorna visas i displayen
samtidigt som de sänds
till KC.

UTGÅENDE ANROP, ÖVRIGT
NEDKOPPLING

LÄNKAT ANROP

Nedkoppling efter avslutat samtal skall alltid göras
av den som avslutar anropet. Tryck tangent (-+- L l .

Kan du inte anropa polisområde, valbar insatsgrupp, annan individ eller telefon kan du alltid
begära att operatören i KC gör vidarekoppling.
Använd KG-anropet. (Se sidan 25 ).

Tryck tangent(+

L)

Om utgående anrop gjorts
eller om individanrop tagits
emot sänds nedkopplingston
ut.

Displaybelysningen släcks
och endast trafikvägsnumret
visas i displayen.
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INKOMMANDE ANROP
LARMANROP
Inkommande larmanrop indikeras med larmtoner i
högtalaren, symbolerna SPC och BSY visas med
fast sken, symbolen EMG visas blinkande. Trafikvägsnumret och texten LARM visas i displayen.
Om du är uppkopplad i samtalsläge när larmanropet kommer blir du tillfälligt uppkopplad i larmsamtal. När larmanropet sedan kopplas ner återgår
du automatiskt till det tidigare samtalsläget.
Inkommande
larmanrop.
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Larmtoner hörs i högtalaren.
Displaybelysningen tänds.
Symbolerna SPC och BSY visas med
fast sken och symbolen EMG börjar
blinka.
Den trafikväg som larmanropet kom in
på samt texten LARM visas med fast
sken.
INVÄNTA LARM-MEDDELANDE.

INDIVIDANROP
(Selektivanrop enbart till din station).
Vid samtal till egen station hörs anropston i högtalaren, symbolen SPC och BSY tänds med fast
sken. Trafikvägsnumret blinkar och texten IND
visas i displayen. Tryck på taltangenten och svara.

Inkommande
individanrop.

Displaybelysningen tänds.
Anropston hörs i högtalaren.
Symbolerna SPC och BSY visas
med fast sken.
Texten IND visas i displayen och
den trafikväg som anropet togs
emot på visas blinkande.

Tryck taltangenten Det blinkande trafikvägsnumret
och svara.
visas med fast sken.

INKOMMANDE ANROP
NUMERISK ÖVERFÖRING

GRUPPANROP
(Anrop till en grupp av stationer).
Inkommande gruppanrop indikeras genom att symbolerna SPC och BSY samt det trafikvägsnummer
som anropet kom in på visas med fast sken.
Inga toner hörs i högtalaren. På displayen visas
även vilken typ av anrop det gäller.
Om du behöver besvara gruppanropet så tryck taltangenten och tala.

Anrops typ

Text i display

PATRULL
KATEGORI
POLISOMRÅDE
OMRÅDE
TYP
HUVUDGRUPP
INSATSGRUPP
ALLAN ROP
(STATUS

PTR
KAT
POMR
OMR
TYP
HGRP
IGRP
ALL
STAT)

Operatören i KC kan sända ett 2-siffrigt meddelande. Detta meddelande kan vara:

lnformationskod
lnsatsgruppnummer
Huvudgruppnummer
Borttagande av grupp

01 - 69
71 - 79, 81 - 89, 91 - 99

70, 80,
00

Vid inkommande anrop visas först STAT en kort
stund och därefter den 2-siffriga koden blinkande.
Koden kvarstår blinkande tills manuell nedkoppling
sker. Om ny kod tas emot visas den nya på samma
sätt.
Den 2-siffriga koden kan lagras i VHS-kön om
stationens individuella kodning anger det. Finns
koden tidigare i VHS-kön raderas den gamla och
den nya läggs först i kön.
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INKOMMANDE ANROP
BILDANDE AV INSATSGRUPP

Utsändning av VHS-anrop

Bildande och borttagande av insatsgrupper sker av
huvudoperatören i KC. Bildande sker genom
överföring av insatsnumret till din radiostation.
(Se "Numerisk Överföring" på föregående sida).

För utsändning av presenterat nummer trycks enbart taltangenten.

VHS-KÖ (Vem Har Sökt)
Blinkande MSG-symbol indikerar att anrop finns
lagrat i VHS-kön.

Radering i VHS-kö
"Bläddra" i VHS-kön tills du har det nummer i
displayen som skall raderas.
Tryck tangent ( T I .

Numret i VHS-kön börjar
blinka som indikering på att
det skall raderas.

Trycktangent(TI.

Blinkande nummer raderas
och om inte VHS-kön är tom
visas föregående nummer i
kön 0. S. V.

För att presentera innehållet i VHS-kön kan du
"bläddra" fram anropen enligt följande:
Trycktangent(OvHs).

Senaste mottagna status eller
individanrop visas i displayen.

Trycktangent(OvHs).

Föregående anrop i kön visas.

Tryck tangent (o VHS).

Föregående i kön, o. s. v. tills
du nått slutet i kön då endast
inställd trafikväg visas.
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Radering av status i VHS-kö
Tryck taltangenten.Statusnumret raderas och om
inte VHS-kön är tom visas föregående nummer i
kön 0. S. V.

INKOMMANDE ANROP
MEDLVSSNING
Du har möjlighet att lyssna (25-30 sek.) på radiotrafiken på valfri trafikväg och sedan "gå in" i pågående samtal. Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval genom att trycka tangent KAN och därefter
önskat trafikvägsnummer.
Visas symbolen BSY pågår samtal på trafikvägen,
tryck på tangent [-+- L l för att lyssna.
Du kan när som helst "gå in" i pågående samtal.
Tryck taltangenten och prata. När taltangenten
släpps första gången sänds det egna anropsnumret ut till KG-operatören.
Koppla ned som vanligt med tryck på tangent[-+- L l .

TYST PASSNING
Tyst passning kan erhållas genom att trycka tangent (I) och därefter till inom fem sekunder.
Symbolen S visas med blinkande sken och texten
TYST visas i displayen. Högtalaren kopplas inte in
för något anrop. Vid inkommande anrop sänds
status 89 om inte annat är kodat.

Inställning av tyst passning

Tryck tangent

(I).

(!!].

Tryck tangent
(inom 5 sekunder)

Displaybelysningen tänds.
Inställd trafikväg och texten
FUNKV visas i displayen.
Symbolen S tänds med blinkande sken och texten TYST
visas i displayen.

Inkommande anrop under tyst passning
Vid inkommande anrop tänds belysningen och
informationen om anropet visas i displayen.
Högtalaren förblir stängd.
Du kan koppla ner ett inkommande anrop genom
att trycka tangent trycka tangent [-+- L l .
Det tysta passningsläget kvarstår.
Om du önskar "gå in" i samtalet trycks taltangenten
varvid man "går ur" det tysta passningsläget.
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INKOMMANDE ANROP
Tillfällig lyssning under tyst passning
Du kan tillfälligt lyssna på det inkomna anropet
genom att trycka tangent UJ varvid högtalaren
öppnas.
En förnyad intryckning av tangent UJ stänger
högtalaren igen. OBS! Brusspärren kan inte kopplas ur under tyst passning.

gen sänder på den inställda trafikvägen. Du kan
alltså höra alla samtal på denna trafikväg. Vid normal trafik öppnar högtalaren bara vid anrop till den
egna stationen.
Vid öppen passning på en trafikväg fortsätter stationen att passa anrop till egna stationen på samtliga trafikvägar när inte samtal förekommer på den
inställda trafikvägen.

ÖPPEN PASSNING

Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval (se
sidan 37}. Vald trafikväg visas i displayen. Ställ in
öppen trafikvägspassning med tryck på tangenten
UJ . Vid samtal på trafikvägen kan du när som
helst "gå in" och samtala i pågående samtal.
Tryck taltangenten.
Vid inkommande selektivanrop på annan trafikväg
erhålls normal indikering på detta. Det gäller dock
inte om stationen redan har öppnat på den inställda trafikvägen.
Återgå till normal passning genom att först trycka
på tangent UJ och därefter på tangent [+ L l .

Öppen passning kan väljas på en valfri trafikväg.
Vid öppen passning öppnar högtalaren så fort nå-

OBS! Öppen trafikvägspassning kvarstår normalt ej
efter avstängning av stationen.

Borttagande av tyst passning
Tryck tangent

UJ.

Tryck tangent (+ L) .
(inom 5 sekunder)
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Displaybelysningen tänds,
inställd trafikväg och texten
TYST visas i displayen.
Symbolen S visas blinkande.
Belysningen, symbolen S och
texten TYST släcks.

INKOMMANDE ANROP
Inställning av öppen passning
Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval.
Tryck tangent

CD.

Den valda trafikvägen och
symbolen CNV visas i
displayen.
Belysningen släcks efter en
viss stund.

Borttagning av öppen passning

Tryck tangent

CD.

Tryck tangent (+ L ) .
(inom 5 sekunder)

Belysningen tänds och den
valda trafikvägen och symbolen CNV visas i displayen.
Belysningen och symbolen
CNV släcks. Den valda
trafikvägen ersätts med 00.
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OVRIGT
EGET ANROPSNUMMER
Radiostationens anropsnummer finns lagrat i stationens individuella kodning. Ändring av anropsnumret kan ske om kodningen är gjord för s. k. nollplugg.

Visning av eget anropsnummer
Eget anropsnummer kan visas i displayen genom
att trycka tangent 00
Belysningen tänds och gällande anropsnummer
visas under ca 5 sekunder.

Ändring av eget anropsnummer
Tryck tangent 00 . Gällande anropsnummer
visas i displayen. Tryck tangent 00 ytterligare en
gång inom 5 sekunder. Anropsnumret ersätts av ett
streck. Mata nu in nytt anropsnummer och tryck på
taltangenten. Det nya numret registreras hos KC.
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Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i
högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Tryck tangent

00·
00.

Displaybelysningen tänds,
gällande anropsnummer visas
i displayen under ca 5 sekunder.

Tryck tangent
(inom 5 sekunder)

Anropsnumret ersätts med ett
streck.

Tryck tangent 0 - 9.
(inom 15 sekunder)

Den tryckta siffran läggs in i
streckets position tills fyra siffror
valts.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller
manuellt) och inmatat anropsnummer visas i displayen.
Symbolen SPC blinkar.
När kvittens mottagits hörs en
tonstöt. Displaybelysningen
släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen.

ÖVRIGT
RESERVTRAFIK
Denna funktion används om det datorstödda systemet är ur funktion. Reservtrafik sker med två
reservbasstationer. Dessa har dock begränsad
funktion och räckvidd.

Selektivt anrop (i reservtrafik)

Trycktangent(9RT ). Texten RT visas i displayen.
Tryck taltangenten
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen och texten
RT kvarstår i displayen.
Symbolen SPC blinkar som indikering på att anropssändningen
har startat. Symbolen TX tänds
under den tid sändningen pågår.

Operatör i KC meddelar när reservtrafik gäller och
att selektiva anrop skall användas. Samtidigt lämnas uppgift om på vilken trafikväg anropen skall
ske.
Nu behöver du inte själv ställa in stationen för
öppen passning.
När KG-operatör anropas, ställ först in anropstrafikvägen, därefter görs anropet , om trafikvägen är
ledig.

Operatör i KC meddelar när reservtrafik gäller och

Anrop sänds med tryck på tangent [9RT l och därefter taltangenten. I displayen visas texten RT.

att a~rop ske! i ?ppen tr~fi~.' Samtidigt lämnas
uppgift om pa vilken trafikvag anropen skall ske.

Välj trafikvägsom vid manuellt trafikvägsval.

Ställ in stationen för öppen passning på angiven
trafikväg. Symbolen BSY visas när reservbas-

Symbolerna SPC och BSY tänds
med fast sken. Invänta KCoperatörens svar.

Öppen trafik (i reservtrafik)
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ÖVRIGT
stationen är uppkopplad på den valda trafikvägen.
Muntligt anrop kan nu göras. Visas. inte symbolen
BSY kan försök göras med ett selektivt anrop.
Alla anrop i öppen trafik sker muntligt. Tryck taltangenten och prata.

TIDSBEGRÄNSNINGAR

Larmanrop (i reservtrafik)

- Om en sändning (med taltangenten intryckt)
överskrider tre minuter, avbryts sändningen.
Tryck in och släpp ut taltangenten för fortsatt
sändning.

Vid öppen trafik görs larmanropet muntligt. Annars
görs larmanropet på vanligt sätt genom att trycka
larmtangenten två gånger inom fem sekunder.
(Se larmanrop sidan 23 ).

Start av stationen i reservtrafik
Vid reservtrafik kan inte KC kvittera ditt startmeddelande. Det är heller inte möjligt att ändra eget
anropsnummer (gäller all kodning).
Koppla ned radiostationen med I-+- L) -tangenten
så är stationen klar för reservtrafik.
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För att inte blockera en eller flera trafikvägar i
radiosystemet finns tidsbegränsningar programmerade. Normalt finns dessa i basstationerna, i
P 405 finns dock följande automatik inlagd:

- Om ett anrop är uppkopplat och det inte har förekommit någon bärvåg de senaste 30 sekunderna, kopplas anropet ned.

TIPS NÄR DET BLIR FEL
INGEN RADIOFÖRBINDELSE

DISPLAYEN VISAR "FEL"

I vissa fall kan du befinna dig i s k radioskugga
vilket medför att förbindelse inte kan upprättas.
I regel hjälper det att förflytta sig ett kort stycke.

Visas FEL på displayen har antingen en felaktig
manöver gjorts eller också är inte manövreringen
tillåten. Sök upp rubriken för det anrop du vill göra
och följ instruktionen.

I ytterkanten av täckningsområdet uppsöker du en
högre belägen plats.
Inuti byggnader blir resultatet bättre om du närmar
dig ett fönster eller förflyttar dig till öppningar mot
det fria.
Är du osäker på om du har radioförbindelse eller
inte kan du alltid göra ett förbindelseprov.
(Se sidan 30 ).

DÅLIG RADIOFÖRBINDELSE
Om förbindelsen "hackar" kan det hjälpa att koppla
ur brusspärren. När stationen är uppkopplad i
samtal fungerar 0
-tangenten för in- och
urkoppling av brusspärren.

SPÄRRTON
Spärrton kan erhållas vid flera typer av anrop:
- Alla trafikvägar är upptagna. Gör ett nytt försök
direkt.
- Alla trafikvägar för relätrafik är upptagna. Vänta
en stund och gör ett nytt anropsförsök. Är anropet mycket viktigt kan du anropa operatör i KC och
be om hjälp. (Se KC eller IL-anrop).
- Telefonanrop. Antalet telefonlinjer mellan radiosystemet och telefonväxeln är begränsat för att
inte blockera hela radiosystemet 1ned telefontrafik.
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TILLBEHÖR
BATTERIER

Byte av batteri.

Byte av batteri
- Stäng av radiostationen med omkopplaren på
batteriet. Håll stationen med baksidan vänd mot
dig. Tryck in låsknappen med den lediga
handens tumme och skjut batteriet bakåt mot
dig.
- Vid montering av nytt batteri kontrollera först att
omkopplaren står i lägen FRÅN.
Sätt batteriets spår mot stationens motsvarande
uttag och skjut in batteriet tills låsmekanismen
klickar i läge.

V
.I
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TILLBEHÖR
LADDNING AV BATTERI

Laddning i snabbladdare.

Med snabbladdare
1. Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till
220 V nätuttag.
2. Stäng av radiostationen. Ställ stationen eller enbart batteriet i laddaren. Framsidan måste vara
vänd mot framsidan på laddaren.
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- Den röda lampan märkt CHARGE lyser med
konstant sken då laddaren är i drift.
3. När den gröna lampan märkt READY lyser är
batteriet laddat till 80% (ca 1-2 tim.). Laddaren
övergår därefter automatiskt till underhållsladdning. Batteriet är fulladdat efter ca 3-4 tim.

OBS! Batterier skall urladdas helt ett par
gånger per år.
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TILLBE HOR
ANVÄNDNING AV BÄLTESHÅLLARE
- För att fästa radiostationen i bälteshållaren hålls
den upp och ned. Placera svängfästet i bälteshållarens uttag. Vrid stationen 180 grader och
kontrollera att den sitter fast.

J11
~

Placering; bälleshälla'
e.

~
~(i

- För losstagning görs på motsvarande sätt, vrid
stationen tills den är upp och ned. Lyft stationen
från bälteshållaren.

ANVÄNDNING I BÄRVÄSKA
- Placera stationen i bärväskan med batteriet
nedåt. Tangentsatsen skall vara vänd utåt.
För att låsa stationen i bärväskan måste svängfästet passa in i uttaget på bärväskans baksida.
- För losstagning viks stationen ut från bärväskan
så att svängfästet går fritt från uttaget.
Lyft därefter upp stationen ur bärväskan.
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Vicka tryckknappen så
tungan passas in under
tryckknappsfästets fläns.
i~
För losstagning vickas
1Q;
tryckknappen på motsatt
~o-sätt.

TILLBEHOR
MONTERING OCH BYTE AV SVÄNGFÄSTE

Montering i svängfäste. OBS!
Fjädern skall lyftas.

- Placera fästet i spåren och skjut in det tills den
klickar i läge.
- För borttagning placeras en skruvmejsel under
fästet och vrids lite lätt. Skjut samtidigt fästet ut
ur hållaren.

Anslutning av tillbehörskontakt.

ANSLUTNING AV TILLBEHÖR
J

IJ)

<~:.:.c_~~-

Olika tillbehör som t. ex. monoton, öronsnäcka,
headset m. m. kan anslutas till tillbehörskontakten
på radiostationens sida.
- Kontrollera att tillbehörskontaktens styrpinne
passar i hålet på stationens uttag. Tryck i kontakten och skruva fast den med en skruvmejsel eller
ett mynt.
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