Raadiosaatja TC-700 funktsioonide lühikirjeldus jahimeestele.

Küljepeal olevad kolm nuppu ülevalt alla lugedes:
Suur nupp on saate nupp
Keskmise funktsiooni nupu alla on programmeeritud kaks funktsiooni:
Lühike vajutus lülitab välja mürasummuti ja ka jälle sisse.
Pikk vajutus (2sek) lülitab sisse kõnesalastuse ehk skrämbleri ja teine pikk vajutus uuesti välja.
Kui skrämbler on sisselülitatud on teistest saatjatest , millel ei ole antud funktsiooni või ei ole see
sisse lülitud kuulda arusaamatut mulinat.
Alumise funktsiooni nupu alla on programmeeritud järgmised funktsioonid:
Lühike vajutus on aku laetuse kontroll. Nuppu vajutades ütleb saatja numbreid ühest neljani. Nelja
korral on aku täis ja ühe korral kohe-kohe tühjaks saamas.
Pikk vajutus (2sek) lülib sisse sosina funktsiooni ja ka välja. Sosina sees olles tõuseb mikrofoni
tundlikus ca 10 korda ja selle korral on ka isegi vaikset sosinal räägitud juttu teisest saatjast
normaalselt kuulda.
Sosina sees olles tuleb tähele panna seda, et normaalse või valju häälega saatjasse rääkides võib
esineda kõne ülevõimendamist ja katkemist.
Raadiosaatjat sisse-välja lülitades taastub kõikide funktsioonide algseis st. et kõne salastus ja sosin
on välja lülitatud.
Saatja üleval olev oranz nupp ei sisalda ühtegi funktsiooni.
Saatja peal olev tuluke näitab kas signaali vastuvõttu (roheline) või siis signaali saatmist (punane)
Kõrvaklapi kasutamise korral tuleb pistik raadiosaatjasse maksimum sügavusele suruda. Kui pistik
ei ole korralikult ühendatud võib esineda kõne katkemist nii saatel kui ka vastuvõtul.
Kõrvaklapi kasutamise korral tuleb tähele panna ka seda, kui saatja on kinnitatud vöökohale võib
tegevusraadius olla oluliselt väiksem, kui saatjat suujuurde tõstes. Seda seetõttu , et saatja antenn
asub ca pool meetrit madalamal ja keha varjestab ühe külje ära. Sellisel juhul oleks hea kinnitada
saatja kõrgemale ja ideaaljuhul ulatuks antenn üle õla.
Aku laadimine peab kestma ca 3h sõltumata märgutulede värvist laadijal. Punane tuli tähendab
kiirlaadimist ja peale kiirlaadimise lõppu (ca 1h jooksul) lülitub roheliseks ehk siis hakkab laadima
akut aeglases reziimis. Aeglase laadimise reziimis tuleks ikkagi akut hoida laadijas veel ca 2h , et
aku saavutaks 100% laetuse.

(1) PTT klahv - Edastamiseks hoidke PTT klahvi all ja rääkige mikrofoni; vastuvõtmiseks
vabastage see.
(2) SK1 (Küljenupp 1) - Programmeeritav klahv
(3) SK2 (Küljenupp 2) - Programmeeritav klahv
(4) Antenn
(5) Mikrofon
(6) Kuular
(7) TK (Ülaklahv) - Programmeeritav klahv
(8) Kanali valimisnupp - Kanalite 1-16 valimiseks pöörake nuppu.
(9) Võimsuse/helitugevuse regulaator - Raadiosaatja sisselülitamiseks pöörake nuppu päripäeva;
Raadiosaatja väljalülitamiseks pöörake nuppu vastupäeva.
Sisselülitatud raadiosaatjal pöörake helitugevuse reguleerimiseks nuppu.
(10) LED (valgusdioodi) näidik - LED (valgusdiood) põleb edastusrežiimis punaselt ja
vastuvõturežiimis roheliselt; punane LED (valgusdiood) vilgub siis, kui akupinge on edastamise
ajal madal.
(11) Kuulari/mikrofoni pistikupesa
(12) Vööklamber
(13) Aku

