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Inledning

P400 är en bärbar kommunikationsradio med utökad
funktionalitet. Radion är avsedd att ingå i Ericsson
MRS Mobile Radio System.
Radion är anpassad för överföring av tal och statusmeddelanden.
P400 är utrustad med ett antal grundfunktioner, men
radion kan förprogrammeras med tillvalsfunktioner
på beställning.
Kommunikationsradion är utrustad med följande
grundfunktioner:
individuella och gruppsamtal
programmering och användande av kortnummer
samtal med fullständigt anropsnummer
återuppringning
vem-har-sökt meddelande
öppen passning
vidarekoppling
tidsbegränsning.

Följande tillvalsfunktioner finns:
nödlarm
statusmeddelanden
speciella gruppsamtal
telefonsamtal.
Bruksanvisningen till P400 ger information om handhavande av kommunikationsradion. Alla funktioner,
både grund- och tillvalsfunktioner är beskrivna i
bruksanvisningen. Handhavandet visas kort och
instruktivt med bilder tillsammans med beskrivande
text. I slutet av handboken finns en snabbreferensguide, en kortnummerlista och en statuskodlista.
Radion kan utrustas med diverse tillbehör.
För mer information om tillvalsfunktioner eller
tillbehör, kontakta närmaste Ericsson-representant.
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Översikt över P400
Volymkontroll

Kortnummerväljare

Kontroller

Volymkontroll
När volymen står på minimum är tonsignalerna fortfarande hörbara.
Sändningsknapp
Tryck in sändningsknappen för att tala i radion.
Blå knapp
Visar det senast anropade numret i textfönstret samtidigt som belysningen i
textfönstret och knappsatsen tänds en kort stund.
Kortnummeruäljare
Ger möjligheten att välja ett kortnummer. Vrid knappen till önskat kortnummer.
Larmknapp (röd)
Tryck på larmknappen vid en nödsituation. Om radion inte är utrustad med
larmfunktion, kan knappen vara utan funktion eller användas till prioriterade
anrop eller specialanrop.
TILUFRÅNknapp

4
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Till I Från-knapp
Knappen är placerad på batteripaketet. Radion är påslagen då en gul markering
på till/från knappen syns.

Knappsats
CH Kanalväljare
Används för att välja kanal eller kanalgrupp.
F
Funktionsväljare
Aktiverar funktionerna öppen passning, vidarekoppling och automatik frånkopplad.
M
Minne
Används för att lagra och läsa kortnummer i minnet. Används också för återuppringning av telefonnummer.

NR Nummerväljare
Används för att välja anropsnummer.
0-9 Numeriska tangenter
Används för att mata in kanalnummer och anropsnummer.

S
Statusväljare
Används för att välja statuskoder.
0 ID Vem-har-sökt knapp
Skickar vem-har-sökt information och visar vem-har-sökt kön i radion.

-/- Nedkopplingsknapp
Kopplar ned samtal eller raderar data ur textfönstret.
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Textfönster

Textfält
Visar kanalnummer, anropsnummer och förprogrammerade meddelanden.
Statusfiaggor
Visar vilken funktion som för tillfället är aktiverad.
TX Sändningsindikator
Blinkar då sändning pågår.

Statusflaggor

BSY Upptaget
Visar att kanal eller kanalgrupp är upptagen. Det går inte att göra utgående
anrop på den valda kanalen.
SPC Samtal kopplat
Lyser med fast sken då ett samtal är uppkopplat och blinkar om uppkopplingen
misslyckades.

EMG Nödsituation
Lyser med fast sken då en nödsignal är skickad från radion.

MSG Vem-har-sökt indikator
Lyser med fast sken då ett eller fler anrop finns lagrade i radions kö. Den
blinkar då meddelanden kommer in till radion.
6

S
Automatik frånkopplad
Visar att radion är i läge automatik frånkopplad.
CNV Öppen passning
Lyser med fast sken då radion är inställd för öppen passning. Öppen passning
aktiveras med F knappen.

Vidarekoppling
2
Lyser med fast sken då radion är vidarekopplad till personsökare eller annan
portabel radio. Vidarekoppling aktiveras med F knappen.
BAT Batteri indikator
Lyser med fast sken när batteriet behöver laddas. Radion kan användas cirka
20 minuter innan batteriet är slut. När indikatorn blinkar är batteriet tomt och
radion kan inte längre användas.
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Antennfäste

Övrigt

Antennfäste
För anslutning av antenn. Antennen skruvas fast för hand.
Högtalare I mikrofon
Kombinerad högtalare och mikrofon.

Tillbehörskontakt

Batteri
Laddningsbart och utbytbart batteripaket.
Tillbehörskontakt.
För inkoppling av diverse tillbehör som monofon, öronsnäcka eller headset.

Högtalare/
mikrofon

Batteri
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Tonsignaler

Anropston
Tonsignal med hög frekvens under 1 sekund.
Vidarekoppling
Vidarekopplingstonen bekräftar att radion är vidarekopplad till personsökare
eller annan portabel radio.
Klar
Klarsignal med hög frekvens under 0, 1 sekund.
Radion har registrerat en förfrågan att sända ett anrop eller ett statusmeddelande.
Upptagetton
Fem toner med låg frekvens och en varaktighet på 0,5 sekund per ton.
Pip (tillval)
Ett pip hörs varje gång man trycker på någon av knapparna på knappsaten.
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Handhavande
TILUFRÅN

Slå på strömmen till P400 genom att skjuta TILLJFRÅN knappen uppåt. Textfönstret och knappsatsen tänds. Radions anropsnummer visas i textfönstret,
följt av kanalnummer.
Val av kanal

Tryck på kanalväljarknappen CH följt av det tvåsiffriga kanalnumret. Det
senast anropade numret på den aktuella kanalen visas i textfönstret.
Inkommande samtal

Inkommande samtal kan vara antingen individuella eller gruppanrop. Gruppanrop innebär att mer än en radio anropas samtidigt.
Individuellt anrop
En tonsignal hörs och textfönstret tänds. Indikatorn SPC (samtal kopplat)
blinkar i textfönstret tillsammans med kanalnumret. Meddelandet CALL visas.
Tryck på sändningsknappen och svara.

Samtalet kopplas ned av sändaren, men kan kopplas ned av den svarande
radion. Tryck på nedkopplingsknappen -/-för att koppla ned samtalet.
10

Gruppanrop
Belysningen i textfönstret tänds. Indikatorn SPC (samtal kopplat), kanalnumret och meddelandet GROUP visas i textfönstret. Lyssna på meddelandet.
Om det behövs, tryck in sändningsknappen och svara.
Samtalet kopplas ned av sändaren, men kan kopplas ned av den svarande
radion. Tryck på nedkopplingsknappen -/-för att koppla ned samtalet.
Utgående samtal
Utgående samtal kan kopplas antingen med kortnummer, kortnummer med
ifyllnad eller med fullständigt anropsnummer.

@Jro~
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Fullständigt anropsnummer
Tryck på CH och lägg till det tvåsiffriga kanalnumret. Tryck på NR följt av det
femsiffriga anropsnumret. Om någon siffra är fel, tryck in CH knappen för att
ändra kanalnummer samt tryck in NR för att ändra anropsnummer.
Tryck in och släpp upp sändningsknappen och vänta på svar. En tonsignal
bekräftar att samtalet är kopplat.
Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett
vem-har-sökt meddelande.
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Kortnummer med kortnummeruäljaren
Vrid kortnummerväljaren till önskat nummer. Motsvarande text visas i textfönstret. Tryck in och släpp sändningsknappen. När samtalet är kopplat visas
SPC i textfönstret. Vänta på svar.
Om den anropade inte svarar, tryck på-/-för att koppla ned samtalet eller tryck
0 ID för skicka ett vem-har-sökt meddelande.

Kortnummer med knappsatsen (1-9)
Tryck på den siffertangent som motsvarar det önskade kortnumret. Kanal och
anropsnummer visas i textfönstret. Samtalet kopplas upp. Vänta på svar.
Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett
vem-har-sökt meddelande.

Kortnummer med ifyllnad
Vrid på kortnummerväljaren eller tryck på den siffertangent som motsvarar
önskat kortnummer. Fyll i de återstående siffrorna. Tryck in och släpp upp
sändningsknappen. Vänta på svar.
Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett
vem-har-sökt meddelande.
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Återanrop med BLÅ knappen
Det är möjligt att göra ett återanrop. Tryck in och släpp BLÅ-knappen. Senaste
anropsnummer visas i teckenfönstret. Tryck och släpp sändningsknappen.
Återanrop med kortnummeruäljaren
Vrid kortnummerväljaren till läge 10. Tryck och släpp sändningsknappen.
Programmering av kortnummer

asrorom
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Ett fullständigt eller en del av ett anropsnummer kan lagras i minnet som ett
kortnummer. Minnet kan lagra upp till 9 nummer. Varje kortnummer motsvarar kortnummerväljarens 1till9 och knappsatsens 1till9. Kortnumren kan
vara förprogrammerade eller sparade av användaren. Det går inte att ändra ett
förprogrammerat kortnummer. I detta fall kommer felmeddelandet ERROR att
visas i textfönstret.
Programmering au kortnummer
Tryck på CH och ange det tvåsiffriga kanalnumret. Tryck därefter på NR
knappen och ange anropsnumret (1 till 5 siffror). Tryck på M och det kortnummer (mellan 1 och 9) där anropsnumret skall lagras.
Tryck på-/-för att återgå till normal funktion.
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Läsning av kortnummer

w~
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Läsning au lagrade nummer
Tryck på M följt av kortnumret (1till9). Det lagrade kanal och anropsnumret
visas i textfönstret under 5 sekunder.
Stega kortnummer
Tryck på M knappen och stega genom alla kortnummer (1 till 9). För varje sifferknapp visas det lagrade anropsnumret i textfönstret. Vid försök att läsa ett
kortnummer där det inte finns något lagrat, kommer felmeddelandet
ERROR att visas i textfönstret. Radion återgår till normal funktion 5 sekunder
efter sista knapptryckningen.
Läsning au kortnummer med kortnummeruäljaren
Vrid kortnummerväljaren för att välja kortnummer (1till9). Motsvarande
anropsnummer visas i textfönstret. Om kortnumret är förprogrammerat visas en
text i stället för anropsnummer. Det går att stega igenom samtliga kortnummer.
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Larmfunktion (tillval)

Om larmfunktionen ingår kan ett nödanrop skickas från radion. Larmfunktionen
kan vara utformad på olika sätt.
Nödanrop
Tryck på larmknappen (röda knappen) om det uppstår en nödsituation. All
kommunikation på den aktuella kanalen avbryts så att förbindelsen till den
larmande radion alltid skall vara upprättad. Indikatorn EMG visas i textfönstret
ända tills förbindelsen kopplas ned.
Telefonsamtal (tillval)

För att göra telefonanrop måste radion vara förprogrammerad med kortnummer
till en telefonväxel.
Telefonsamtal
Välj det kortnummer som går till telefonväxeln. Texten PHONE visas i textfönstret. Vänta på kopplingston. Tryck det önskade telefonnumret.
Återuppringning av det sist slagna telefonnumret
Det senast slagna telefonnumret lagras automatiskt. Välj kortnumret till telefonväxeln. Vänta på kopplingston. Tryck på M knappen för återuppringning.
Det senaste uppringda telefonumret finns kvar i minnet även om man stänger av
radion.
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Vem-har-sökt
Den anropande radion kan till en annan radio skicka den information som
behövs för att anropa tillbaka. Upp till femton samtal kan vara lagrade i varje
radio. All vem-har-sökt information lagras i en kö. Den sist mottagna informationen i kön visas i textfönstret.

(dJ

Sända vem-har-sökt information
Tryck på 0 ID knappen för att skicka vem-har-sökt information. När vem-harsökt informationen är överförd hörs ett pip i radions högtalare och förbindelsen
kopplas ned.
Ta emot vem-har-sökt
Om indikatorn MSG lyser i textfönstret finns ett eller flera vem-har-sökt
meddelanden i kön. Radion fungerar som vanligt även om det finns meddelanden i kön.
Återanrop med vem-har-sökt information
Tryck på 0 ID knappen upprepade gånger för att stega fram till önskat nummer
i kön. Tryck in och släpp upp sändningsknappen. Om kanalen är upptagen tryck
på CH och ändra kanalnummer. Tryck in och släpp upp sändningsknappen.
Tryck på nedkopplingsknappen -/-för att radera numret i textfönstret. Nästa
nummer i kön visas automatiskt. Stäng av radion för att radera hela kön.
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Statusmeddelanden (tillval)

Två-siffriga statusmeddelanden kan skickas till operatör vid sambandscentralen.
Statusmeddelanden används för att upplysa sambandscentralen att personal är
på arbetsplatsen, har gått på lunch osv. Radiosystemet hanterar upp till 99 olika
meddelanden, vilka är förprogrammerade enligt beställarens önskemål.

ro

Läsa status
Tryck på S knappen för att visa det tvåsiffriga statusmeddelandet i textfönstret.
Vänta 5 sekunder för att återgå till normal funktion.

rom~

Sätta ny status
Tryck på S följt av den nya tvåsiffriga statuskoden. Statuskoden lagras i radions
minne tills den blir ändrad på nytt.
Sända ett status
Tryck kortnumret för sändning av status. En kort tonsignal indikerar att statusmeddelandet har blivit mottaget.
Om radion inte klarade att upprätta förbindelse med sambandscentralen kommer
indikatorn SPC att blinka tills någon knapp har blivit nedtryckt.
Om kanalen är upptagen, kommer en upptaget ton att höras.
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Funktionsknapp

ro

Öppen passning
I läge öppen passning är det möjligt att lyssna på all radiotrafik över en viss
kanal. Tryck på CH och ange den kanal som ska övervakas. Tryck på F knappen
tills indikatorn CNV visas i textfönstret och öppen passning är aktiverad.
Tryck på F för att återgå till normal funktion.

Vidarekoppling
Vid inkommande anrop vidarekopplar radion till en personsökare eller en
annan bärbar eller mobil radio.
Anropsnummret till personsökaren/radion bör lagras som kortnummer 9.
Tryck på F knappen tills dess indikatorn 2 visas i textfönstret. En tonsignal
bekräftar att funktionen är aktiverad.
Tryck på F för att återgå till normal funktion.

Automatik frånkopplad (tillval)
Tryck på F knappen tills dess indikatorn S visas i textfönstret och funktionen är
aktiverad.
Tryck på F för att återgå till normal funktion.
18

Tidsbegränsning

Normalt hanteras tidsbegränsningar av basstationen. Följande tidsbegränsningar finns i P400:

Sändnings begränsning
Om en sändning (sändningsknappen intryckt) överskrider en minut avbryts
sändningen.
Tryck in och släpp sändningsknappen för att fortsätta sändningen.

Nollaktivitetsbegränsning
Om ett samtal är uppkopplat och det inte har förekommit någon aktivitet de
senaste 30 sekunderna, kopplas samtalet ner.
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Handhavande av batteri och tillbehör
Byte av batteripaket

Ta bort batteriet från radion
Stäng av radion. Håll radion med baksidan vänd mot dig. Tryck in låsknappen
med den lediga handens tumme och skjut batteriet bakåt mot dig.
Montera batteriet på radion
Kontrollera att TILUFRÅN kontakten står i läge FRÅN. Sätt batteriets utskärning mot radions utskärning och skjut in batteriet ända tills låsmekanismen
klickar i läge.
Laddning av batteripaket

OBS! Batteriet måste urladdas helt ett par gånger per år!

Laddning au batteripaket med snabbladdare
Kontrollera att batteriladdaren är kopplad till ett 220 V - nätuttag.
Stäng av radion. Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara
vänd mot framsidan på laddaren.
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Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i
drift. När den gröna READY lampan lyser, är batteriet färdigladdat. READY
lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.

Laddning au batteripaket med kompaktladdare
Anslut strömförsörjningen till uttaget i laddarens undersida och anslut batterieliminatorn till vägguttaget. Om laddaren skall brukas i fordon, kan en kabel för
strömförsörjning 12 V= från cigarettändaruttaget användas.
Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara vänd mot framsidan på laddaren.
Lampan märkt CHARGING lyser med ett konstant sken då laddaren är i drift.

Laddning au batteripaket i fordonskassett.
Kontrollera att laddaren är ansluten till en strömkälla på 12 V =.
Stäng av radion. Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara
vänd åt framsidan på laddaren.
Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i
drift. När den gröna READY lampan lyser är batteriet färdigladdat. READY
lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.
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Användning av fordonskassett
Blå frigöringsknapp
Låsspak

Kontrollera att laddaren är ansluten till en strömkälla på 12 V= och att extern
högtalare, mikrofon och antenn är anslutna.
TILL/FRÅN knappen på radion kan stå i valfritt läge. Ställ radion i batteriladdaren med framsidan av radion vänd åt framsidan på laddaren.
Skjut låsspaken mot radion. När den röda RADIO ENGAGED lampan lyser är
radion inkopplad till fordonskassetten. All kommunikation sker via den externa
högtalaren och mikrofonen.
Vrid VOLUME ratten till läge ON för att slå på strömmen till fordonskassetten
ochjustera volymen.

Volym- ~,,,,\ MikrofonkontroV
kontakt
Antennkontakt
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Kontakt för
högtalare och
strömförsörjning

Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i
drift. När den gröna READY lampan lyser är batteriet färdigladdat. READY
lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.
Den röda XMIT lampan lyser varje gång sändningsknappen på mikrofonen är
intryckt.
Tryck ner den blå knappen och skjut låsspaken från radion för att koppla bort
radion från fordonskassetten. Den röda RADIO ENGAGED lampan slocknar då
radion är frånkopplad.

Användning av bälteshållare

Fäst radion i bälteshållare
Håll radion upp och ned. Placera svängfästet i bälteshållarens uttag. Vrid
radion 180 grader och kontrollera att den sitter fast i hållaren.
Ta bort radion från bälteshållare
Vrid radion tills den är upp och ned (180 grader). Lyft upp radion från bälteshållaren.
Användning av läderfodral eller plastfodral

Sätta radion i fodral
Placera radion i fodralet med batteriet neråt. Knappsatsen skall vara vänd bort
från fodralet. För att låsa radion i fodralet måste svängfästet passa in i uttaget i
fodralets baksida.

olo

Ta ur radion från fodral
Vik ut radion från fodralet så att svängfästet går fritt från uttaget i fodralet.
Lyft upp radion ur fodralet.

M
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Montering och byte av svängfäste

Montering av svängfäste
Placera plattan i spåren och skjut in plattan tills den klickar i läge.
Urtagning av svängfäste
Sätt en skruvmejsel under stålplattan och vrid lite lätt. Skjut samtidigt plattan
ut ur hållaren.
Anslutning av kommunikationstillbehör

Kontakten på tillbehöret skall monteras så att styrpinnen kommer in i styrhålet
på radions tillbehörskontakt.
Skruva till kontakten med en skruvmejsel eller ett mynt.

24

Tillbehör

Snabbladdare

Laddare

Snabbladdare
Strömförsörjning 220V - 50-60 Hz
Batteriet laddat till 80 % efter 1 timme.
Batteriet laddat till 100 % efter 3 timmar.
Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batteriet.
Snabbladdare för 5 batterier

Snabbladdare for 5 batterier
Laddar upp till 5 batterier samtidigt.
Strömförsörjning 220V - 50-60 Hz
Batterierna laddade till 80 % efter 1 timme.
Batterierna laddade till 100 % efter 3 timmar.
Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batterierna.

Kompaktladdare

Kompaktladdare
Batteriet är laddat efter 14 timmar. Laddaren kan
användas som underhållsladdare. Laddaren levereras
med batterieliminator.
Strömförsörjning 12 V=.
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Fordonskassett med laddare
Fordonskassetten levereras med mikrofon och högtalare. Mikrofonen är utrustad med sändningsknapp.
Strömförsörjning 12V =, negativ jord.
Batteriet laddat till 80 % efter 1 timme.
Batteriet laddat till 100 % efter 3 timmar.
Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batteriet.

ERICSSON
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I

Monofon

Öronsnäcka
Kommunikationstillbehör

Monofon
Monofonen är en kombinerad mikrofon och högtalare
och är utrustad med sändningsknapp, volymknapp
(hög/låg) och uttag för öronsnäcka.
Headset.
Headsetet består av hörlurar, mikrofon och kabel med
sändningsknapp.

Headset

Öronsnäcka.
Öronsnäckan ersätter högtalaren. Öronsnäckan är
lämplig då man använder hjälm.
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Läderfodral

Plastfodral

Tillbehör för att bära radion

Svängfäste för att fästa radion i bälteshållare
Bälteshållare med ögla
Bälteshållare med klämma
Fodral av plast
Fodral av läder
Axelrem till läderfodral
Batterier

Bälteshållare

Axelrem

)

0
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Batteri cirka 1200 mA, standard
Batteri cirka 1700 mA, tillval

Snabbreferensguide

Kortnummer med kortnummerväljaren
Kortnummerväljare + sändningsknapp
Kortnummer med knappsatsen
Knapp 1-9
Kortnummer med ifyllnad
Kortnummerväljare eller knapp 1-9 +återstående
siffror+ sändningsknapp
Fullständigt anropsnummer
CH +kanalnummer+ NR+ anropsnummer +
sändningsknapp
Återanrop med BLÅ knapp
Blå knapp+ sändningsknapp
Återanrop med kortnummerväljare
Kortnummerväljare (10) + sändningsknapp

Programmering av kortnummer
CH +kanalnummer+ NR+ anropsnummer + M +
kortnummer
Läsning av lagrade nummer
M +kortnummer
Stega kortnummer
M+ 1,2 ... 9
Läsning av kortnummer med kortnummerväljaren
Vrid kortnummerväljaren
Nödanrop
Tryck på larmknappen (röd knapp)
Telefonsamtal
Kortnummer + kopplingston + telefonnummer
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Äteruppringning av det sist uppringda telefonnumret
Kortnummer+ kopplingston + M

Vidarekoppling
F (upprepade gånger)

Sända vem-har-sökt information

Automatik frånkopplad
F (upprepade gånger)

om

Äteranrop med vem-har-sökt information
0 ID+ (CH +kanalnummer)+ sändningsknapp
Läsa status

s

Sätta ny status
S + ny statuskod
Sända ett status
kortnummer
Öppen passning
(CH +kanalnummer)+ F (upprepade gånger)
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