GEBRUIKSAANWIJZING

INTRODUKTIE
De Alecto FR-20 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het
mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met
andere (Alecto) portofoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 standaard.
De Alecto FR-20 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen
zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van
conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

DISPLAYFUNCTIES
Kanaalscanfunctie

Kanaalnummer

batterijnivo

toetsen geblokkeerd

indicatie ‘ontvangen’

volume

indicatie ‘zenden’

VOEDING
De FR-20 wordt gevoed door middel van 4 penlite batterijen, formaat AAA,
1,5V (excl). Batterijen zijn niet meegeleverd.
Open het batterijen compartiment door het klipje aan de onderkant open te
klikken
Paats de batterijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polariteit
(+ en -).

FR-20
GEBRUIKEN

INSTELLINGEN & EXTRA FUNCTIES

aansluiting headset
(2.5mm plug)*

In/uitschakelen:

2 SEC

Volumeregelaar

PTT-toets:
(= Push To Talk)
zenden:

Oproeptoets

ontvangen:

Squelch:
(monitorfunctie)
Toetsblokkering:
uitschakelen:

inschakelen:

2 SEC

KORT

in/uitschakelen:

Wordt de set gedurende een lange tijd niet gebruikt dan is het raadzaam
om de batterijen uit de portofoons te nemen. Dit voorkomt het leeglopen en
eventueel gaan lekken van de batterijen.

2 SEC

(ingeschakeld:
,
en
zijn
geblokkeerd en het symbool
licht op in het display)

(Squelch uitschakelen =
monitor inschakelen)

*: Geschikte Headsets: Profoon HSM-10, HSM-20, HSM-60 en HSM-70.

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:
, de kanaalaanduiding gaat knipperen
1. druk 1x op toets
2. druk op toets of om het gewenste kanaal te selecteren
3. druk op de PTT toets ter bevestiging
WIJZIGEN OPROEPTOON:
, ‘CA’ knippert in het display
1. druk 2x op toets
om de oproeptoon te wijzigen, ter controle
2. gebruik de toetsen of
klinkt deze toon uit de luidspreker (‘OF’ = toon uit’)
3. druk op de PTT toets ter bevestiging
Indien u de optie ‘OF’ kiest, wordt nog wel de oproeptoon uitgezonden
(toon-1) maar klinkt die niet uit de luidspreker van uw eigen portofoon.
TOETSTOONTJES:
Toetstoontjes zijn de toontjes die klinken zodra u een toets indrukt. Als
volgt kunt u deze toontjes in- of uitschakelen:
, ‘toon’ of ‘toof’ knippert in het display
1. druk 3x op toets
om de functie in te schakelen (‘toon’ in het
2. gebruik de toetsen of
display) of uit te schakelen (‘toof’ in het display)
3. druk op de PTT toets ter bevestiging
ROGER-BEEP:
Indien deze functie is ingeschakeld, klinkt er bij de ontvangende post een
dubbele beep-toon zodra u stopt met zenden. Nu weet de ontvanger dat hij
terug kan gaan zenden.
in- / uitschakelen Roger-beep:
, ‘roon’ of ‘roof’ knippert in het display
1. druk 4x op toets
om de functie in te schakelen (‘roon’ in het
2. gebruik de toetsen of
display) of uit te schakelen (‘roof’ in het display)
3. druk op de PTT toets ter bevestiging
KANAALSCAN:
Met de scanfunctie worden achtereenvolgens alle kanalen afgeluisterd.
en
tegelijk in, het scannen wordt gestart
1. druk de toetsen
om het scannen te continueren indien op een kanaal
- druk op toets
alleen ruis ontvangen wordt
- druk op de PTT toets om het scannen te beëindigen

GEBRUIKERSTIPS
ALGEMEEN:
De FR-20 is een zend/ontvanger die werkt met radiogolven in de 446 MHz
band. De signaaloverdracht kan gestoord worden door externe invloeden
zoals bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draadloze telefoons,
e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, dan
biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.
Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle landen van de EU. Als
u de FR-20 wilt meenemen naar landen buiten de EU, informeer dan eerst
naar de plaatselijke beperkingen van het gebruik van PMR446 apparatuur
aldaar.
Let op dat het signaal van de FR-20 ook door andere portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan worden.

ONDERHOUD:
- Reinig de FR-20 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct zonlicht en niet in een vochtige
omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in de FR-20.
- Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de
portofoon op een andere locatie.
MILIEU:
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit
product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar
moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij uw plaatselijk depot
voor klein chemisch afval. Gooi uitgewerkte accu’s of lege
batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de FR-20 aan te brengen. Service mag
alleen geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.
Tijdens een onweersbui de FR-20 nooit buiten gebruiken.
HEADSET:
Ook bij het gebruik van een headset dient u de PTT toets in te drukken om
te zenden.
VOEDING:
Het batterijsymbool in het display geeft de lading aan van de geplaatste
batterijen:
batterijen vol
batterijen leeg, svp vervangen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werkfrequentie:
Kanaalafstand:
Voeding portofoon:
Bereik:
Gebruiksduur:

446.00625 MHz tot 446.09375 MHz
12.5 KHz
4x AAA 1,5V batterij
tot 3Km
zenden: 3 uur
standby: 8 dagen
Gewicht portofoon: 140 gr. (incl. batterijen)
Afmetingen:
100(135) x 60 x 35(40)mm
Voldoet aan:
EN 300 296-2 V1.1.1
EN 301 489-5 V1.3.1
EN 60065:2002

RADIOVERBINDING:
Het bereik van de FR-20 is tot 3Km. Dit bereik is afhankelijk van lokale
omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een vrij zicht
heeft naar de ontvanger.

STORINGSTABEL

GARANTIEBEWIJS

Doet niets:
- batterijen leeg, deze vervangen
Slechte of geen ontvangst:
- batterijen zwak of leeg, deze vervangen
- kanaalinstelling staat fout ingesteld (de zender en de ontvanger dienen
beide op hetzelfde kanaal te zijn ingesteld)
- de afstand tussen de zender en de ontvanger is te groot, verklein de
afstand
Ruis en andere bijgeluiden:
- andere zender aanwezig, wissel van kanaal
- storing door andere apparaten, schakel de andere apparaten uit (indien
mogelijk)
Hoge fluittoon:
- de zender staat te dicht bij de ontvanger of het volume van de ontvanger
staat te hard, vergroot de afstand of verlaag het volume
In het geval de storing hiermee
niet is verholpen, neem dan de
batterijen uit de handset en plaats
deze na enkele minuten terug.

Service

Help

In het geval de storing nu nog niet
is verholpen, neem dan contact op
met de Alecto servicedienst op
telefoonnummer 073 6411 355.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:

Bewaar hier
uw kassa- of
aankoopbon

Op de Alecto FR-20 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van
defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter
uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft
deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze
telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (telefoon: 073 6411 355).
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en
de aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade,
is uitgesloten.

NL: 073 6411 355
INT: +31 (0) 73 6411 355

ver1.2

