7

Een PMR-toestel gebruiken

Om met andere PMR-toestellen te kunnen communiceren, dienen deze allemaal op
hetzelfde kanaal en dezelfde CTCSS-/DCS-code (zie hoofdstuk'"!3.7 CTCSS (Continuous
Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") te zijn afgestemd en zich
binnen het ontvangstbereik te bevinden (tot max. 8 km in open veld). Aangezien deze
toestellen vrij toegankelijke frequentiebanden gebruiken (kanalen), delen alle werkende
toestellen dezelfde kanalen (8 kanalen in totaal). Privacy is daarom niet gegarandeerd.
Iedereen met een PMR die op uw kanaal is afgestemd, kan het gesprek afluisteren. Druk
op de PTT-toets (Tj) als u wilt communiceren (een spraaksignaal uitzenden).
Zodra deze toets wordt ingedrukt, wordt de zend-modus van het toestel ingeschakeld en
kunt u in de microfoon spreken. Alle andere PMR-toestellen binnen het uitzendbereik, die
op hetzelfde kanaal staan afgestemd en in de stand-bymodus (niet zenden) staan, kunnen
uw bericht horen. U moet wachten totdat uw gesprekspartner stopt met zenden voordat u
kunt antwoorden. Na het zenden zal het toestel een geluidssignaal laten horen als het
Roger-signaal is ingeschakeld (zie hoofdstuk "13.12 Roger-pieptoon in/uitschakelen"). U
hoeft enkel de PTT-toets (jj) in te drukken en in de microfoon te spreken om te
antwoorden.
Als 2 of meer gebruikers de PTT-toets (fj) tegelijkertijd indrukken,
ontvangt de ontvanger enkel het sterkste signaal, waarbij alle andere
signalen worden geblokkeerd. Zend daarom alleen uit (door op de PTTtoets (R) te drukken) als het kanaal vrij is.
Het bereik van de radiogolven wordt sterk beïnvloed door obstakels als
gebouwen, betonnen/metalen constructies, de onregelmatigheid van
het landschap, bossen, planten, ... Dat houdt in dat het bereik tussen
twee of meerdere PMR's in sommige extreme gevallen tot een
maximumvan een tiental meterkan beperktzijn. U zult gauw merken dat
de PMR het beste werkt wanneer er een minimum aan obstakels tussen
de gebruikers is.

11

Omschrijving

Zie flap van het voorblad - afbeelding A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LCD-display
Aansluiting koptelefoon
Antenne
Oproeptoets •>))
Menutoets -*$>
- Selecteer de menu-instellingen
Toets Omlaag T
- Verlaag het luidsprekervolume
- Selecteer het vorige menuonderdeel

7.
8.
9.

10.
11.

Contacten van de lader
Microfoon
Toets Omhoog ^
- Verhoog het luidsprekervolume
- Selecteer het volgende menuonderdeel
Aan/uit-toets 6
Spreektoets PTT

12 Informatie LCD-display
Zie flap van het voorblad - afbeelding B
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CTCSS-indicatie
DCS-indicatie
CTCSS/DCS/ Stopwatch seconden / Menuoptie -waarde
Stopwatch 1/100-waarde
VOX-indicatie
Indicatie Dual Channel Mode (DCM)
Indicatie kanaal/menuonderdeel
Indicatie luidsprekervolume
Pictogram toetsenbordvergrendeling
Indicatie batterijniveau
RX-pictogram
- Weergegeven bij ontvangst
TX-pictogram
- Weergegeven bij verzending
Indicatie scannen
- Weergegeven tijdens scanmodus

13 De Twintalker 4810 gebruiken
De displayafbeeldingen op de volgende bladzijden tonen enkel de
pictogrammen of informatie van de functies die in de tekst worden
uitgelegd.

13.1 Het toestel in- en uitschakelen (AAN/UIT)
Inschakelen:
Houd de ^ -toets (fo) 3 seconden ingedrukt. Het toestel
zal gaan "piepen" en de LCD-display zal het huidige kanaal
weergeven.
Uitschakelen:
Houd de ^ -toets (H)) 3 seconden ingedrukt. Het toestel
zal gaan "piepen" en de LCD-display zal zwart worden.
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13.2 Laadniveau batterijen/Indicatie batterij bijna leeg
Het laadniveau van de batterijen wordt aangegeven door het aantal vierkantjes in het
batterij-pictogram op het LCD-scherm.
Batterij vol
UT)

Batterij 2/3 geladen

O Batterij 1/3 geladen
L~D

Batterij leeg

Als het laadniveau van de batterij laag is, gaat het batterij-pictogram knipperen en zal het
toestel piepen om aan te geven dat de batterijset moet worden opgeladen of vervangen.
Herlaad nooit niet-herlaadbare batterijen zoals bijvoorbeeld
alkalinebatterijen.

13.3 Luidsprekervolume instellen
Druk op de A-toets (§) in de stand-bymodus om het
luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt
weergegeven.
Druk op de V-toets (5) om het luidsprekervolume te
verlagen.

13.4 Een signaal ontvangen
Het toestel is voortdurend in de ontvangst-modus wanneer het AAN staat en niet aan hei
zenden is.
Andere mensen die uw signaal willen ontvangen, moeten op hetzelfde
kanaal zitten.gebruikt.

13.5 Een signaal zenden
Houd de PTT-toets (n) ingedrukt om te zenden. Het TXsymbool wordt weergegeven.
Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10cm
afstand van uw mond en spreek in de microfoon.
Laat de PTT-toets (n) los als u stopt met zenden.
Gebruik de monitorfunctie om de kanaalactiviteit te controleren (zie
hoofdstuk "13.8 Monitor').

13.6 Van kanaal veranderen
Druk eenmaal op de -»£>-toets © , het huidige
kanaalnummer knippert op de display.
Druk op de A-toets @ of op de T-toets @ om van
kanaal te veranderen.
Druk op de PTT-toets (n) om te bevestigen en terug te
keren naar de stand-bymodus.
Als er binnen 5 seconden geen toets ingedrukt wordt, keert het toestel
terug naar de stand-bymodus.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) /
DCS (Digital Coded Squelch)
Licentievrije PMR-radio's die op de frequentieband 445 MHz werken, zoals de Twintalker
4810 PMR, hebben 8 beschikbare radiokanalen. Als er in uw buurt veel PMR-gebruikers
zijn, bestaat de kans dat sommige van die gebruikers op hetzelfde radiokanaal zitten.
Om te voorkomen dat u signalen van andere gebruikers ontvangt, werden er subkanalen
voorzien.
Twee PMR-radio's kunnen enkel met elkaar communiceren wanneer ze op hetzelfde
radiokanaal zitten en wanneer ze precies hetzelfde subkanaal hebben geselecteerd.
Er zijn twee soorten subkanalen:
Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
Digital Coded Squelch (DCS)
Wanneer CTCSS wordt gebruikt, wordt er samen met het stemsignaal een toon met een
lage frequentie (tussen 67 en 250 Hz) uitgezonden. Er kan uit 38 beschikbare tonen
worden gekozen. U bent vrij om een van die 38 beschikbare tonen te kiezen. Door filtratie
zijn die tonen over het algemeen niet hoorbaar, zodat ze de communicatie niet verstoren.
DCS is vergelijkbaar met CTCSS, maar in plaats van een continue toon van een
geselecteerde frequentie te verzenden, wordt er aan het radiosignaal een digitale
datatransmissie toegevoegd. Die digitale code wordt tegen een erg lage snelheid,
ongeveer 134 bits per seconde, verzonden (de code is 23 bits lang). Enkel de laatste
nieuwe PMR's zullen DCS ondersteunen. Er zijn 83 beschikbare DCS-codes die kunnen
worden gebruikt. Aangezien eerdere modellen enkel CTCSS ondersteunen, kunt u beter
DCS gebruiken om te voorkomen dat u tijdens uw PMR-gesprekken andere gebruikers
hoort.
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13.7.1 CTCSS
Druk tweemaal op de O-toets©: "CTCSS" en de huidige
CTCSS-code knipperen op de display.
Druk op de A -toets® of de V-toets® om van code te
veranderen.
Druk op de PTT-toets(jj) om te bevestigen en terug te
keren naarde stand-bymodus.
13.7.2 DCS
Druk driemaal op de -«£>-toets©: "DCS" en de huidige
DCS-code knipperen op de display.
Druk op de A -toets® of de V-toets® om van code te
veranderen.
Druk op de PTT-toets(jj) om te bevestigen en terug te
keren naar de stand-bymodus.
Om CTCSS of DCS uit te schakelen, kiest u code "00" voor CTCSS of
voor DCS in het menu. Wanneer de invoer bevestigd is, verschijnt er
"UIT".

13.8

Monitor

U kunt de monitorfunctie gebruiken om op het huidige kanaal te zoeken naar zwakkere
signalen.
Druk tegelijkertijd op de *> -toets© en V-toets® om de monitorfunctie in te
schakelen.
Druk de ->(>-toets ® in om de monitorfunctie uitte schakelen.
In de monitorfunctie luistert het ontvangstcircuit in de PMR niet naar
CTCSS- of DCS-codes.

13.9 VOX-selectie
De PMR is in staat spraakgestuurd (VOX) te zenden. In de VOX-modus zendt de radio een
signaal uit als hij wordt geactiveerd door uw stem of een ander geluid in de omgeving. De
VOX-modus wordt niet aangeraden als u van plan bent de radio in een lawaaierige of
winderige omgeving te gebruiken.
De VOX-modus zal worden opgeheven als u op de PTT-knop Qj) drukt.

Druk viermaal op de •*£> -toets © , de huidige VOXinstellingen knipperen in de display en het VOX-pictogram
wordt weergegeven.
Druk op de A-toets ® om het VOX-gevoeligheidsniveau
in te stellen tussen 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelige
niveau).
Druk op de T-toets® totdat 'UIT' op de display verschijnt
om VOX uit te schakelen.
Druk op de PTT-toets (R) om te bevestigen en terug te
keren naar de stand-bymodus.

13.10 Kanaalscan
De functie kanaalscan zoekt in een eindeloze lus naar actieve signalen op kanaal 1 tot 8.
Zodra een actief kanaal wordt gevonden, kunt u de CTCSS-code of de DCS-code zoeken
die werd ingesteld door de gebruiker die op het kanaal uitzendt.
13.10.1 Scannen naar een actief radiokanaal
Druk vijfmaal op de •*£> -toets (j): "SC" en het huidige
kanaal knipperen op de display.
Druk op de A -toets© of de V-toets© om de
kanaalscan te starten.
Zodra een actief kanaal wordt gevonden, wordt de scan stopgezet en kunt u naar de
transmissie luisteren.
Wanneer de transmissie op het gevonden kanaal stopt, wordt de scan automatisch hervat.
Als u op de PTT-toets (n) drukt terwijl u naar een gevonden kanaal
luistert, gaat de PMR terug naar de stand-bymodus op het gevonden
kanaal.
13.10,2 Scannen naar een CTCSS-code
Wanneer er een actief kanaal wordt gevonden, drukt u op de PTT-toets(fj) om het
gevonden actieve kanaal te selecteren. Nu hebt u de mogelijkheid om de CTCSS-/DCScode te zoeken die door de gevonden gebruiker wordt gebruikt.
Druk zesmaal op de -«£> -toets©: "SC" en "CTCSS 00"
knipperen op de display voor het geselecteerde
radiokanaal.
Druk op de A -toets® of de V-toets© om de CTCSSscan te starten.
Zodra er op het kanaal transmissie is, wordt de CTCSS-code (indien gebruikt)
gedetecteerd en weergegeven.
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Als u op de PTT-toets ^ drukt terwijl u naar een gevonden
CTCSS-code luistert, gaat de PMR terug naar de standbymodus op het kanaal met de CTCSS-code.
Als er geen CTCSS-code wordt gedetecteerd, is het mogelijk
dat DCS door de gebruiker werd geselecteerd. In dat geval
kunt u naar de DCS-code scannen, (zie 13.10.3)
13.10.3 Scannen naar een DCS-code
Druk zevenmaal op de •*£> -toets ®: "SC" en "DCS 00"
knipperen op de display voor het geselecteerde
radiokanaal.
Druk op de A -toets® of de V-toets® om de DCSscan te starten.
Zodra er op het kanaal transmissie is, wordt de DCS-code (indien gebruikt) gedetecteerd
en weergegeven.
Als u op de PTT-toets
drukt terwijl u naar een gevonden DCS-code
luistert, gaat de PMR terug naar de stand-bymodus op het kanaal met
de DCS-code.
13.11 Oproeptonen
Met een oproeptoon laat u anderen weten dat u wilt praten.
13.11.1 De oproeptoon instellen
De Twintalker 4810 is voorzien van 15 oproeptonen.
«r~~~\
Dmk achtmaal op de -«O-toets® , "CA" wordt
_ !^J \n en de huidige oproeptoon weerklinkt.
• 1-1
'
•
Druk op de A-toets @ of op de T-toets (e) om van
^-' ' /
oproeptoon te veranderen.
Druk op de PTT-toets @ om te bevestigen en terug te
keren naar de stand-bymodus.
13.11.2 Een ooroeptoon zenden
Druk kort op de »)))-toets @ . De oproeptoon wordt gedurende 3 seconden op het
ingestelde kanaal uitgezonden.
13.12 Roger-pieptoon in/uitschakelen
Nadat u de PTT-toets hebt losgelaten, zendt het toestel een Roger-pieptoon uit om te
bevestigen dat u klaar bent met praten.

De Roger-pieptoon instellen.
• Druk negenmaal op de -^-toets (j). 'rO' verschijnt op de display.
• Druk op •* om de Roger-pieptoon in te schakelen (ON) of T om
de Roger-pieptoon uitte schakelen (OFF).
• Druk op de PTT-toets (n) om te bevestigen en terug te keren naar
de stand-bymodus.

13.13 Toetstoon in/uitschakelen
U hoort een korte pieptoon bij het indrukken van een toets.
Toetstoon instellen.
• Druk tienmaal op -•$>. tO' verschijnt op de display.
• Druk op A om de toetstonen in te schakelen (ON) of T uitte
schakelen (OFF).
• Druk op de PTT-toets (ff) om te bevestigen en terug te keren naar
de
stand-by modus.

13.14 Functie Dual Channel Monitor
In stand-by is de PMR ingesteld op één ingesteld kanaal met een CTCSS-/DCS-code. De
PMR ontvangt enkel signalen die op hetzelfde kanaal en met dezelfde CTCSS-/DCS-code
worden verzonden.
De functie Dual Channel Monitor (DCM) stelt u in staat een tweede kanaal met CTCSS-/
DCS-code te monitoren.
Druk elfmaal op de -•£>-toets©,"DCM OFF" knippert op
de display.
Druk op de A -toets (§) of op de V-toets ($) om van
kanaal te veranderen.
Druk op de -O-toets © om de kanaalkeuze te bevestigen
en naar CTCSS-selectie te gaan. (Druk nogmaals op de
-•£>-toets © om naar DCS-selectie te gaan)
Druk op de A -toets (?) of op de T-toets © om de
CTCSS-code of DCS-code te veranderen.
Druk op de PTT-toets (jj) om te bevestigen en terug te
keren naar de stand-bymodus.
Selecteer "OFF" bij het instellen van het DCM-kanaal om
de functie uitte schakelen.
Als de functie Dual Channel Monitor is ingeschakeld, schakelt de PMR opeenvolgend
tussen het stand-bykanaal + CTCSS-/DCS-code en het Dual Channel + CTCSS-/DCScode.
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13.15 Toetsvergrendeling
Houd de -«£> -toets © gedurende drie seconden ingedrukt
om de toetsvergrendelingsmodus in te schakelen. Het
pictogram toetsvergrendeling verschijnt op het LCDscherm.
Druk opnieuw op de •<£> -toets© en houd deze gedurende
drie seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling uit te
schakelen.

De PTT-toets(Q), de -)))-toets@ en de (b-toets® blijven werken
wanneer de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

13.16 Stopwatch-functie
De Twintalker 4810 beschikt over een stopwatch die tot 59'59"99 telt.
Houd de »)))-toets(4) drie seconden ingedrukt; de
stopwatchdisplay verschijnt.
Druk op de A -toets© om de stopwatch te starten.
Druk op de A -toets© om de stopwatch te stoppen.
Druk op de V-toets© om de stopwatch weer op nul te
zetten.
Houd de •)))-toets @ gedurende drie seconden ingedrukt
om de stopwatch uitte schakelen.

13.17 Achtergrondverlichting display
Om de achtergrondverlichting van de LCD-display te activeren, drukt u op een willekeurige
toets, behalve op de PTT-toets (Tj) of de »)))-toets(4).
De LCD-achtergrondverlichting zal gedurende 6 seconden oplichten.

14 Aansluiten van een oortelefoon
De Twintalker 4810 kan worden gebruikt met de bijgesloten oortelefoon.
De aansluiting bevindt zich onder het rubberen beschermflapje aan de bovenkant van het
toestel (f).
Open het rubberen beschermkapje om de aansluiting vrij te maken om de oortelefoon aan
te sluiten. Het rubberen beschermkapje kan niet van de PMR worden verwijderd omdat het
aan het toestel vasthangt.
Steek de juiste stekker in de aansluiting (2,5 mm stekkerbus).
De kleine toets op de oortelefoon heeft dezelfde functie als de PTT-toets(Q) van het
toestel.

Bij gebruik van de PTT-toets(Tj) op de oortelefoon, moet u ook de microfoon op de
oortelefoon gebruiken.
Sluit geen andere oortelefoons aan. Dit kan uw toestel beschadigen.
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