Pikakäyttöohje, Lafayette Micro 5
Akun asennus
Aseta akku radiopuhelimen akkukoteloon ja lukitse pidikkeellä.
Akun lataaminen
Lataus tulee suorittaa huoneenlämpötilassa.
Latausaika: enintään 4 tuntia.
Verkkolaturi (NA-50):
1 Kytke laturin pistoke laitteen päällä olevaan liittimeen.
2 Työnnä laturin pistotulppa verkkopistorasiaan.
3 Latauksen aikana näytöllä näkyy CHG.
4 Lataus päättyy automaattisesti, kun akku on täyteen ladattu.
Näytölle vaihtuu teksti RDY.
Autolaturi (BA-50):
1 Kytke laturin pistoke laitteen päällä olevaan liittimeen.
2 Työnnä laturin pistotulppa auton lisälaitepistorasiaan.
3 Latauksen aikana näytöllä näkyy CHG.
4 Lataus päättyy automaattisesti, kun akku on täyteen ladattu.
Näytölle vaihtuu teksti RDY.
Pöytälaturi (LF-50):
1 Kytke verkko-/autolaturin pistoke pöytälaturiin.
2 Työnnä laturin pistotulppa verkkopistorasiaan/auton lisälaitepistorasiaan. Pöytälaturiin syttyy vihreä merkkivalo.
3 Aseta akku pöytälaturiin. Merkkivalo palaa punaisena
latauksen aikana.
4 Kun akku on täynnä, lataus päättyy ja punainen
merkkivalo sammuu.
Antennin asennus Kierrä antenni kiinni radiopuhelimeen yläosaan.
Älä koskaan lähetä ilman antennia.
Tehdasasetukset Palauttaa toiminnot, asetukset ja pikavalinnat
tehdasasetuksiin.
-painiketta
Kun radiopuhelimen virta on katkaistuna, pidä
ja MONI-painiketta alhaalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

rE vilkkuu arvojen palautuksen aikana.
Näyttö sammuu, kun toiminto on valmis.
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ja
painettuna 2 sekunnin ajan.
Virran kytkeminen: Pidä
Radiopuhelin näyttää ”mallin” ja siirtyy sitten normaalitilaan.
Nyt voit käyttää radiopuhelinta lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrä säädintä myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja vastapäivään sen vähentämiseksi.
Säädetty äänenvoimakkuus näkyy 2 sekunnin ajan, sen jälkeen radiopuhelin palaa normaalitilaan.

Lähettäminen: Pidä puhepainiketta alhaalla muutamia sekunteja, puhu
sitten normaalilla puheäänellä. Näytöllä näkyy. PWR ja HI/MID/LO
lähetyksen aikana.

Kuuntelu: SQ näkyy ja rEC vilkkuu näytöllä vastaanoton aikana.
Kierrä säädin sopivalle äänenvoimakkuudelle.

painettuna 2 sekunnin ajan vaihtaaksesi
Kanavanvaihto: Pidä
kanavatilaan. Kierrä säädin halutulle kanavalle. Kanavatila pysyy näkyvissä 5 sekunnin ajan, sen jälkeen radiopuhelin palaa normaalitilaan.

Virran katkaisu: Pidä
painettuna ja kun LOCK sammuu näytöltä,
pidä vielä
painettuna, kunnes virta katkeaa.
Kanava ja äänenvoimakkuus jäävät muistiin.

Puh. 09 5211 /Radiopuhelimet www.lafayette.eu
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