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Raadiojaamal on komplektis
1600 mAh aku.
Kasutades jaama 10% saa-
tel olles ja 90% ooterezhii-
mil peaks kautusaeg ulatuma
12 tunnini.

Asetage aku noolega näida-
tud suunas.

Suruge aku noolega A näi-
datud osas vastu jaama ja
fikseerige lukustiga.

Aku eemaldamiseks avage
lukusti vajutades noolega
B suunas.

ENNE KASUTAMIST
PAIGALDAGE ANTENN !!!

Saatenupu PTT vajutamisel
ilma antennita, kahjustate
jaama võimendit taastamatult!

Raadiojaama ettevalmistamine
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Raadiojaama ettevalmistamine

Raadiojaamaga on kaasas vooluvõrgust (230 V) aku
laadimiseks laualaadija ja adapteralaldi.

Esmalt ühendage adapter-
alaldi laualaadijaga.

Aku laadimiseks asetage
raadiojaam (koos kinnitatud
akuga) laualaadijasse.
Võite akut laadida ka eraldi,
ilma jaamata.

NB! Laadijas peab jaam ole-
ma välja lülitatud.

Laadija märgutuled:
PUNANE - akut laetakse
ROHELINE - aku on laetud

VILKUV PUNANE - laadimisega on probleem või
on aku pinge väga madal - siis jätkake laadimist.
Kui 30 minuti jooksul punane põlema ei jää, eemaldage
aku laadijast ja vahetage aku.



kõlar 
          d

FUN - funktsioo-
nivaliku nupp

häire nupp

kanali valiku
ja menüüde
valiku nupp

on/off ja hääle-
tugevuse nupp

peakomplekti
(hands-free)
pistik

mikrofon  
          d

funktsiooni nupp
aktiivne 10 sek

kanali nimi

aktiveeritud
VOX rezhiim

Raadiojaama kasutamine

antenn  
          d
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PTT (push-
to-talk) nupp

ülemine
lisanupp

alumine
lisanupp

signaali tuge-
vus saatel või
vastuvõtul



NB! Kui ekraanil on kiri
LOW, olete lülitanud
saatevõimsuse mada-
lamale tasemele.
Vajutage FUN ja see-
järel PTT nupule, et
väljundvõimsus oleks
jälle 5W.

klahvilukk aktiveeritud aku laetuse näidik

Raadiojaama kasutamine

MENU nupp on menüüdesse sisenemiseks ja raadiojaama
seadete muutmiseks.
NB! Kui Te ei tea, mis tulemusi annavad seadete muutmi-
sed - palun ärge seda nuppu vajutage! Erinevate seadete
muutmiste ja menüüde sisude kohta saate lisainfot inglise
keelsest juhendist
          - valiku kinnitamise nupp / koos FUN nupuga klahvi-
lukk
          - salvestatud (nimega) kanalite ja sagedusnäiduga
rezhiimi valik / valiku tühistamise või menüüst välja liikumi-
se nupp / hoides all 3 sekundit saate skänneerida salvesta-
tud kanaleid
ülemine lisanupp - taustavalguse sisselülitamiseks 10 se-
kundiks / 3 sekundit all hoides lülitate välja müraluku ja
saate kuulata avatud eetrit ja nõrku signaale
alumine lisanupp - taustavalguse sisselülitamiseks
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Raadiojaama kasutamine

Raadiojaama kasutamiseks pöörake on/off nuppu päri-
päeva ja valige sama nupuga sobiv hääletugevus.
Kõne edastamiseks vajutage PTT nuppu ja hoidke all.
Rääkige mikrofoni 3-4 cm kauguselt. Lõpetamisel va-
bastage nupp ja kuulake teise poole vastust.

FM-raadio
Vajutades FUN nuppu (süttib F) ja seejärel ülemist lisa-
nuppu saate kuulata ringhäälingu raadiokanaleid sage-
dustel 87-108 MHz. Soovitud sagedus valige kanaliva-
liku nuppu pöörates.

Väljundvõimsuse muutmine
Vajutades FUN nuppu (süttib F) ja seejärel PTT-nuppu
vahetate tugevama (high) väljundvõimsuse 5 W mada-
lama peale (low). Ekraanil süttib kiri LOW. Korrates
nuppude vajutamist, vahetate võimsuse tagasi. Kui
LOW kirjet ekraanil ei ole, siis on väljundvõimsus 5 W.
Kui jaam on seadistatud inglisekeelsete häälselgituste-
le, siis kostuvad ka vastavad selgitused.

Klahvilukk
Tabaluku ikoon ekraanil näitab MENU,          ,          ja
kanalivaliku nuppude lukustamist. See tähendab, et siis
ei saa kanalit vahetada, skänneerimisrezhiimi ega me-
nüüdesse siseneda. Luku eemaldamiseks vajutage FUN
ning seejärel          . Samamoodi saate ise klahviluku
aktiveerida. Klahvilukk aktiveerub automaatselt, kui üh-
tegi nuppu pole kasutatud 20 sekundi jooksul.
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Peakomplekti (hands-free)
kasutamiseks eemaldage
pistiku kate ja suruge
pistik pessa.

Raadiojaama veekindlus
säilib ainult kasutades
peakomplekti, mis on
Puxing’u originaaltoode.

Et säiliks veekindlus peale
peakomplekti eemaldamist,
asetage kindlasti oma ko-
hale pistiku kate.

Pistiku katte eemaldamiseks
või paigaldamiseks tuleb
keerata kruvi, mida on so-
bivaim teha 10 eurosendi-
sega.

Peakomplekti kasutamisel on
välja lülitatud jaama mikrofon ja kõlar. Kasutage kõ-
nelemiseks peakomplekti mikrofoni ja selle küljes
olevat PTT nuppu sarnaselt jaamal asetsevaga.

Raadiojaama kasutamine
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