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Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for
fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen i hovedenheten. Fjern

batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet
(+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger
ikke med.

4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk
under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

5. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett.Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette

forårsake brann eller elektrisk støt.Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter
kommer inn i enheten.

8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer
unormalt.
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BILDE 01

17. Skanning
16. VOX

20. Lamp-knapp
14. Batterinivå

21. Skanne-knapp
13. Tastaturlåst

7. Ned-knapp
12. Ringeknapp

15. TALK-knapp

1. Antenne

18. Kanal/menyelement

19. CTCSS/menyelement

6. Av/på-knapp

2. TX/RX-ikon
11. MENU-knapp

3. Volum
10. Mikrofon
4. Opp-knapp
5. Monitor-knapp

22. Lampe8. Høyttaler/mikrofon/
ladekontakt
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BILDE 02
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NO – bruksanvisning

ELEMENTBESKRIVELSE (bilde 01, 02)
1. Antenne

2. RX-ikon - vises under mottak

TX-ikon – vises under overføring

3. Volumnivåindikator
4. Volum opp-knapp ( )
5. Løpende mottak (MON)

6. Av/på-knapp ( )

7. Volum ned-knapp ( )
8. Hodetelefontilgang
9. Høyttaler
10. Mikrofon
11. Meny:

Åpne menyinnstillingene
12. Ringeknapp (RINGE)
13. Tastaturlåsindikator
14. Batterinivåindikator
15. Trykk for å snakke (TALK)-knapp
16. VOX-indikator
17. Skanningsindikator:

Vises i skanningsmodus
18. Kanalmenyelement indikasjon
19. CTCSS/menyelementverdi
20. Lamp-knapp
21. Skanne-knapp
22. Lampe
23. Beltefesteklips
24. Beltefeste
25. Batterier (ikke inkludert)
26. Batterikammer for AAA-LR03
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FØR BRUK (bilde 02)
For å sette inn batterier i enheten, fjerner du først beltefestet, løfter opp beltefesteklemmen (23) og trykker
beltefestet oppover (24).
Åpne batterikammeret (26) og sett inn AAA-batterier (25) (ikke inkludert), og sørg for at polene er riktig justert.
Lukk deretter lokket.
BRUK AV TWINTALKER
1. Slå enheten på/av. For å slå enheten på eller av, trykker og hold er du inne av/på-knappen (6) i 3 sekunder

til du hører et bekreftelsespip.
2. Justering av volumet. Trykk på Opp-knappen (4) for å øke volumet, og på Ned-knappen (7) for å

redusere volumet.
Merk: Volumnivåindikatoren (3) vises.
3. Batteriladenivå / lavt batteri-indikator
Batteriladenivået indikeres av antall streker inne i batteriikonet på LCD-skjermen.

Batteriet er fullt
Batteriet er 2/3 ladet
Batteriet er 1/3 ladet
Batteriet er tomt

Når batteriladenivået er lavt, blinker batteriikonet og det høres et pip som indikerer at batteriene må byttes eller
lades.
4. Motta/sende meldinger
Enheten er i "Mottak"-modus når den lyser, som betyr at den er klar til å motta et anrop eller en stemme som
sendes på den valgte frekvensen.
. Når du trykker på ringeknappen (12), bytter enheten til "Overføring"-modus, slik at du kan overføre et

talesignal til den andre enheten.
For å sende en talemelding trykker du på TALK-knappen (15) og snakker i mikrofonen (10). Ikke slipp knappen før
du er ferdig med å sende meldingen.
Hold mikrofonen minst 5 cm fra munnen.
Merk:
- Samme kanal og CTCSS-kode må stilles inn på den andre enheten (se punkt 7).
Når overføringen er fullført og du slipper opp TALK-knappen (15), avgir den andre enheten en lyd (pip) for å
indikere at denne enheten er klar til å sende.
5. Bytte kanal
. Trykk på MENU-knappen (11) én gang: det gjeldende kanalnummer blinker på skjermen.
. Trykk på -knappen (4) eller -knappen (7) for å bytte kanalen.
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte og returnere til standby-modus.
Merk: Hvis det ikke trykkes på en knapp innen 15 sekunder under innstillingen, går enheten tilbake til
standby-modus.
6. CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)
Lisensfri radio opererer på 400~470 MHz frekvensbåndet. I likhet med Twintalker har den 8/20/22 tilgjengelige
radiokanaler. Hvis det er mange radiobrukere i nabolaget ditt, er det en sjanse for at noen av dem bruker samme
radiokanal.
Den har integrerte underkanaler som hindrer mottak av signaler fra andre brukere.
Kommunikasjon mellom to radioer er kun mulig når de bruker samme radiokanalen og når samme underkanal er
valgt.

Det er to typer underkanaler:
. Kontinuerlig Tone-Coded Squelch System (CTCSS)
Ved bruk av CTCSS sendes en lavfrekvent tone (67 til 250 Hz) sammen med talesignalet. Du kan velge fra 99
tilgjengelige toner. Du står fritt til å velge en av disse 99 tilgjengelige tonene. På grunn av filtrering, er disse
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tonene generelt ikke hørbare slik at de ikke forstyrrer kommunikasjonen.
7. CTCSS
. Trykk på MENU-knappen (11) to ganger: Den gjeldende CTCSS-koden blinker på skjermen.
. Trykk på -knappen (4) eller på -knappen (7) for å bytte til en annen kode.
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte og returnere til standby-modus.
Merk: For å deaktivere CTCSS, velges "AV"-koden for CTCSS i menyen. Når oppføringen er bekreftet, vises
"AV"-koden.
8. Monitorering
Du kan bruke monitoreringsfunksjonen til å sjekke gjeldende kanal for svakere signaler.
. Trykk og hold inne MON-knappen for å aktivere kanalmonitorering.
. Slipp MON-knappen for å deaktivere kanalmonitorering.
Merk: Under kanalmonitorering ignorerer mottakerkretsen i radioene CTCSS-koder.
9. VOX-valg
Radioen har en stemmeaktivert (VOX) overføringsfunksjon. I VOX-modus sender radioen et signal når den
aktiveres av stemmen din eller omgivelseslyden. VOX-drift anbefales ikke hvis du planlegger å bruke radioen i
støyende eller vindfulle omgivelser.
Merk: VOX-modus overstyres når du trykker på TALK-knappen (15).
. Trykk på MENU-knappen (11) tre ganger: gjeldende VOX-innstilling blinker på skjermen, og VOX-ikonet vises.
. Trykk på -knappen (4) for å stille inn VOX-følsomhetsnivået mellom 1 og 3 (nivå 3 er det mest følsomme).
. Trykk på -knappen (7) til "AV" vises på skjermen for å slå av VOX.
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte og returnere til standby-modus.
10. Skanner etter en aktiv radiokanal
. Trykk på SKANNE-knappen (21): "Skanne"-funksjonsindikator (17) vises på skjermen, og kanalen (18)

skanner kontinuerlig fra 1 til 8/20/22.

. Trykk på -knappen (7) for å starte kanalskanningen fra 8/20/22 til 1.
Når en aktiv kanal er funnet, stopper skanningen og du kan lytte til sendingen.
Når sendingen på den funnet kanalen stopper, gjenopptas skanningen automatisk.
MERK: Dersom du trykker på TALK-knappen (15) mens du lytter til kanalen som er funnet, går radioen tilbake til
standby-modus på kanalen som er funnet.

11. Ringetoner
En ringetone varsler andre om at du er i ferd med å snakke.
11.1 Stille inn ringetonen
Twintalker har 10 ringetoner.
. Trykk på MENU-knappen (11) fire ganger: "CA" vises og den gjeldende ringetonen blinker.
. Trykk på -knappen (4) eller på -knappen (7) for å bytte til en annen ringetone.
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte og returnere til standby-modus.
11.2 Sende en ringetone
Trykk kort på RINGE-knappen (12). Ringetonen sendes på den angitte kanalen.
12. Tastetone på/av
Når det trykkes på en knapp, piper enheten kort.
For å stille inn tastetone:
. Trykk på MENU-knappen (11) fem ganger: "to" vises.
. Trykk på for å aktivere (PÅ) eller for å deaktivere tastetoner (AV).
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte valget og gå tilbake til standby-modus.
13. Roger-pip på/av
Når du slipper TALK-knappen, avgir enheten et Roger-pip for å bekrefte at du har sluttet å snakke.
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For å angi Roger-pip:
. Trykk på MENU-knappen (11) seks ganger: "rO" vises.
. Trykk på for å aktivere (PÅ) eller for å aktivere Roger-pip (AV).
. Trykk på TALK-knappen (15) for å bekrefte valget og gå tilbake til standby-modus.

14. Knappelås
Trykk og hold inne MENU-knappen (11) i to sekunder for å aktivere knappelåsmodus. Knappelåsikonet vises på
LCD-skjermen.
Trykk og hold inne MENU-knappen (11) igjen i to sekunder for å deaktivere knappelåsen.
Merk: PTT-knappen (15), ringeknappen (12), MON-knappen (5), Lamp-knappen (20), og på/av-knappen (6) er
fortsatt være funksjonell når knappelåsen er aktivert.
15. Skjermens baklys
For å aktivere baklyset på LCD-skjermen, trykker du på en vilkårlig knapp unntatt på/av-knappen.
LCD-baklyset slås på i 5 sekunder.
16. Øretelefontilkobling
Twintalker kan brukes med den medfølgende øretelefonen.
Kontakten er plassert på oversiden av enheten (8).
Sett ørepluggen inn i kontakten (2,5 mm-kontakt).
Den lille knappen på øretelefonen har samme funksjon som TALK-knappen (15) på enheten.
Når du bruker TALK-knappen (15) fra øretelefonen, må du også bruke mikrofonen fra ørepluggen for å snakke.
Merk: Ikke koble til andre øretelefoner. Dette kan skade enheten din.
17. Batterisparefunksjon
Når enheten ikke har vært brukt på sekunder, aktiveres økonomimodus automatisk. Dette påvirker ikke mottaket
av overførte meldinger, og standardmodusen reaktiveres automatisk når et signal oppdages.
18. INNBYGD LOMMELYKT
Som en ekstra funksjon har radioen en innebygd lommelykt som kan brukes til å sende lyssignaler eller til direkte
bruk.
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil
og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og
for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet
betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes
separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på
resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra
de lokale myndighetene i byen din.

Herved erklærer Denver A/S at radioenhetstypen WTA-448 er i samsvar med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk
deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WTA-448. Gå deretter til produktsiden, så
finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 446.00625 – 446.09375 mhz
Maks. utgangseffekt: 5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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