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DC-70 Smart

Käyttöopas



• Virran kytkeminen s.3
• Normaalitila s.4
• Kanavatila s.5
• Pikavalinnan/suosikin: esivalinta s.6
• Pikavalinta/suosikki: oma s.7
Tunniste
• Tunniste s.9
• Funktio: kantamatesti s.10
• Funktio: radion haku s.11
• Funktio: tekstiviesti/SMS s.12
• Funktio: yksityiskutsu s.13

Äänet
• Diskantti s.22
• Kaiutin s.23
• Kompanderi s.24
• Kuiskaustila s.25
• Merkkiäänet s.26
• Min. voimakkuus s.27
• Näppäinääni s.28
• Puheen salaus s.29
Radio
• Hälytys s.31

Sisällysluettelo
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• Funktio: yksityiskutsu s.13
• Tunniste on/off s.14
• Yhteystiedot s.15
• Nimi s.16
Asetukset
• Jahtikanava s.18
• Kieli s.19
• Tehdasasetukset s.20

• Hälytys s.31
• Kanavat s.32
• Kohinasalpa s.33
• Kontrasti s.34
• Lähtöteho s.35
• Skannaus s.36
• Ääni s.37
Perustila
• Perustila s.39



Virran kytkeminen

+

2sek

Normaalitila
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3sek

2sek

Normaalitila

Kanavatila
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• Äänenvoimakkuus säädettävissä erikseen kaiuttimelle ja liitetylle tarvikkeelle
• Paina lähetysnappia kaksi kertaa niin radio tekee kantamatestin näytöllä

olevalle nimelle
• Paina ylös / alas nuoli lukeaksesi SMS tekstiviestejä
• Pidä avainnappia painettuna 1 sek. palauttaaksesi SMS-ja hälytystilan



Kanavatila

8sek

Valikko

Normaalitila

Pikavalinta

Suosikki
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Seuraavat toiminnot: Vaihda kanavaa
Siirry valikkotilaan
Valitse pikavalinta tai suosikki



Pikavalinnan/suosikin: esivalinta

Pikavalinta

Automaattinen

Manuaalinen

Ääni

Suosikki

Nimi
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• Pikavalinta: kanavan ja äänen valinta
• Suosikki: Nimi tunnistetoimintojen asetukset



Pikavalinta/suosikki: oma

Suosikki 1

Pikavalinta

2sek

2sek

2sek

Suosikki 2
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• Pikavalinta on oikopolku eniten käyttämääsi valikkoon.
• Suosikki on oikopolku usein käyttämääsi valikkoon.
• Pikavalinta/suosikki voidaan valita, kun näkyy merkki



Tunniste
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Tunniste
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• Valitse yksilöllinen nimi väärinkäsitysten välttämiseksi
• Muut toiminnot aukeavat vasta kun nimi on asetettu



Kantamatesti
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• Hiljainen kantamatesti valikosta valitulle kontaktille
• Kantaman testaamiseen puhumatta radioon
• Kantama vahvistetaan näytölle ilmestyvän OK-tekstin ja oman

kaiuttimen piip –äänen avulla



Radion haku
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• Korkea volyymi ja vilkkuva näyttö helpottavat kadonneen henkilön tai
radion etsintää.



Tekstiviesti
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• Voit lähettää 15 valmiiksi tallennettua viestiä tai kirjoittaa uusia viestejä
• Edellisen viestin lähettäjän nimi näkyy ensimmäisenä kontaktilistassa



Yksityiskutsu
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• Toimintoa käytetään kahdenkeskiseen kommunikaatioon, muita häiritsemättä
• TONE-toiminnon tulee olla aktivoituna KAIKISSA radioissa, jotta toiminto toimii



Tunniste ON/OFF 
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Toiminto sulkee kaikki tunnistetoiminnot paitsi NIMI ja tunniste ON/OFF



Yhteystiedot

• Toiminto näyttää vastaanotetut nimet ja sen avulla voit valita vastaanottajia
tunnistetoiminnoissa

• Viimeksi vastaanotettu nimi näkyy listassa ensimmäisenä



Nimi
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• Valitse yksilöllinen nimi, väärinkäsitysten välttämiseksi. 
Jahtiporukassa ei tulisi olla kahta samaa nimeä.



Asetukset
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Jahtikanava

Normaalitila

Normaalitila

Normaalitila
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• Jahtikanavan avulla rajoitat tunnistetoiminnot omaan jahtiporukkaan
• Kirjoita jahtikanavalla nimi ja valitse kanava/tone, niin uusi jahtikanava on luotu.
• Jahtikanavan asetukset voidaan lähettää muille, mikäli kaikki radiot ovat samalla kanavalla normaalitilassa.



Kieli
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Toiminnon avulla valitset radion kielen



Tehdasasetukset

Normaalitila
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Äänet
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Diskantti
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Toiminnon avulla säädät äänen sopivaksi kuulollesi



Kaiutin
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Toiminnon avulla voit aktivoida kaiuttimen, vaikka radiossa
olisi tarvike kiinnitettynä



Kompanderi
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• Toiminnon avulla tehostetaan kuuluvuutta pidemmillä matkoilla
• Jotta kompanderi toimii sen on oltava aktivoituna kaikissa radioissa



Kuiskaustila
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Toiminnolla säädetään mikrofonin herkkyyttä (ympäristöön nähden) 
asetukset 1-5
Asetus 1 meluisaa ympäristöä varten ja asetus 5 kuiskaustilaa varten



Merkkiäänet
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Merkkiäänten asetukset: Akkuvaroitus
Kantamatesti
Radion haku
Vastaanotettu SMS 



Min. voimakkuus
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Alhaisin asetus 0 = kaiutin pois päältä, pienin voimakkuus = 1



Näppäinääni
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Näppäinäänten tason säätö



Puheen salaus
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• Toiminnolla voidaan suojata radion kommunikaatio
• Toiminnon on oltava aktivoituna kaikissa radioissa, muuten toiminto ei toimi



Radio
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Hälytys
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• Käytetään hälytykseen hätätilanteissa
• Jos radio on nimetty, hälyttävän nimi näkyy kaikissa radioissa



Kanavat
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Toiminnolla suljetaan, avataan ja poistetaan jahtikanavia



Kohinasalpa
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• Säädä kohinasalpa ympäristön mukaan
• Kohinasalpa vähentää huminaa ja häiriöitä saapuvista signaaleista.
• Normaaliasetus on 1, joka on paras herkkyys ja kantama



Kontrasti

34

Säädä näytön kontrasti sopivaksi käyttäjälle



Lähtöteho
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• Lähtötehon säätämiseen: 1-3 tai 5+W.
• Vähennä lähtötehoa välttääksesi ylikuuluvuutta ja vähentääksesi akun kulutusta



Skannaus

Kaikki
kanavat

Valitut kanavat
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Toiminnolla voidaan hakea kaikilla kanavilla tai vain valituilla kanavilla



Ääni

Käsin

Automaattinen
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• TONE –toimintoa käytetään kommunikaation rajoittamiseen vain omaan
jahtiporukkaan

• Kaikissa radioissa tulee olla aktivoituna sama TONE, muuten kommunikaatio ei onnistu
• TONE –toiminnolla voidaan myös poistaa puheen jälkeinen kohina
• TONE –taajuusasetus voidaan lähettää yhdestä radiosta ja tallentaa toiseen tai 

useampaan radioon



Perustila

38



Perustila

39

• Käytä perustilaa välttääksesi väärien asetusten teko
• Perustilassa voidaan vain säätää volyymia, kanavaa ja 

pikavalintaa/suosikkia
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