MIDLAND BASE CAMP PMR446
Midland BASE CAMP PMR446
Multifunktsionaalne PMR446 raadiosaatja
Midland BASE CAMP on PMR446 raadiosaatja, AM/FM raadio ja VHF (ülikõrgsagedus) mere lainealade vastuvõtja.
Midland BASE CAMP on disainilt multifunktsionaalne seade, raadiosaatja ja vastuvõtja, sidepidamiseks teise PMR446 seadmega samal
kanalil.
BASE CAMP on ideaalne ja igapäevane lahendus kõikideks vabaõhu ja vabaaja üritusteks, aga ka hädaabi ja turvaolukordades. BASE
CAMPil on sisseehitatud taskulamp ja SOS morse funktsioon, mis võimaldab saatjal saata teadet koodina.
Generaatori käivitusvänt võimaldab raadiosaatjat laadida voolukatkestuse ajal või igal ajal olles eemal vooluallikast.
Läbi USB pistikupesa on võimalik laadida ka teisi seadmeid (mobiiltelefon, iPod, mp3 mängija) generaatori käivitusvända või AC/DC
adapteri abil.
BASE CAMP446 on varustatud ka käsimikrofoniga.
Tänu väikestele mõõtudele on raadiosaatjat võimalik kasutada ise samaaegselt liikudes.
Põhiomadused:
• PMR446 saatja
• VHF mere lainealade vastuvõtja
• Äratuskell - AM/FM raadio
• SOS Morse signaal
• Käsimikrofon
• Taskulamp
• Generaatori käivitusvänt aku laadimiseks
• Laadimise USB pistik
• Varustatud 6V Ni-MH taaslaetavate akudega
• Töötab Alkaline akudega või patareidega
• 2-vardaline lisaseadmete pistik

KIRJELDUS
EKRAAN
LCD ekraanile kuvatakse pidevalt tööoleku seadistused. Sümbolid, mis ekraanile kuvatakse, tähendavad järgmist:
1. TX – ülekanne: ilmub ekraanile, kui Te sooritate sideülekannet (PTT on alla vajutatud).
2. RX – vastuvõtt: raadiosaatja võtab signaali vastu.
3. DW – DUAL WATCH näitab, et DUAL WATCH funktsioon on sisse lülitatud.
4. H (High) L (Low) – ülekande võimsuse tase: näitab TX võimsuse seadeid (H&L), ainult PMR alal.
5. AM/PM näitab kella seadistust, AM – enne lõunat, PM – peale lõunat.
6. CHANNEL NUMBER – näitab valitud kanali numbrit (P1-P8 PMR, 1-69 LPD ja 1-88 MARINE).
7. AM/FM – näitab, kas raadiosaatja on AM või FM olekus.
8. PRIVACY CODE – näitab kasutaja CTCSS/DCS privaatkoodi valikut. Seda kasutatakse ka AM/FM vastuvõtja sageduse ja kellaseadistuse
kuvamiseks.
9. VOX – näitab, kas VOX olek on aktiivne.
10. EMG – hädaabikanali valik mere lainealal.
11. LOCK – näitab, et klaviatuuri lukustus on sisselülitatud (välja arvatud BAND, aku, valguslüliti ja MONITOR nupp).
12. SCAN- näitab, kas raadiosaatja SCAN olek on sisse lülitatud.
13.

Näitab, et klaviatuuri piiks-toon on sisselülitatud.

14.
Näitab aku täituvuse taset.
15. RGB – ROGER BEEP – näitab, et vastuvõtupiiks on sisselülitatud.
16. Näitab, et äratuskell on sisse lülitatud.
17. Näitab, et MARINE rezhiim on aktiivne.
18. CTCSS/DCS – näitab valitud CTCSS/DCS koodi.

NUPPUDE KIRJELDUS
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ANTENN
MONITOR-ALARM ON/OFF nupp – kui vajutate seda nuppu samal ajal kui MIDLAND BASE CAMP on sisse lülitatud ja
seadistatud PMR või MARINE lainele, aktiveerite te MONITOR funktsiooni. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja
lülitatud, saate aktiveerida või deaktiveerida äratuskella.
SCAN/MINUTE (saneerimise/minutinäit) nupp – kui vajutate seda nuppu samal ajal kui MIDLAND BASE CAMP on sisse
lülitatud ja seadistatud PMR või MARINE lainele, aktiveerite te skaneerimisfunktsiooni. Kui saatja on AM/FM olekus, vajutades
SCAN/MINUTE nuppu, valite te salvestatud sageduse. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja lülitatud, saate muuta kella
minutinäitu.
LOCK/CALL/HOUR (klahvilukk, kutsung, tunninäit) nupp – kui vajutate seda nuppu umbes 5 sekundit, kui saatja on MARINE
või PMR olekus, aktiveerite te klahvilukustuse. Kui olete valinud PMR laineala ja kutsungitoon (CA) on sisse lülitatud, vajutades
seda nuppu saadate kutsungisignaali kasutusel olevale kanalile. Kui saatja on AM/FM olekus, vajutades SCAN/MINUTE nuppu,
valite salvestatud sageduse. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja lülitatud, saate muuta kella tunninäitu.
TASKULAMP – BASE CAMPil on sisseehitatud taskulamp.
USB pistikupesa – saab kasudada mobiiltelefoni, MP3 ja iPodi laadimiseks.

7.
8.
9.
10.
11.
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19.

VÄLIMINE KÕLAR/ MIKROFONI PESA – võimaldab ühendada lisaseadmeid, nagu nt kõrvaklapid, mikrofonid jne.
VÄLIMISE LAADIJA PESA – BASE CAMPi on võimalik laadida välispidise laadijaga.
KÕLAR – MIDLAND BASE CAMPil on sisseehitatud kõlar.
MENU/MORSE (menüü, morse) – vajutades seda nuppu, kui saatja on sisse lülitatud PMR lainealale, avaneb menüü. Kui olete
AM/FM/MARINE mere lainealal ja vajutade seda nuppu pikemat aega, saate saata MORSE sõnumeid.
PTT/SELECT/SNOOZE nupp – kui saatja on PMR lainealal, vajutage seda nuppu sideülekande sooritamiseks ja vastuse
saamiseks vabastage nupp. Kui MIDLAND BASE CAMP on kella olekus või on sünkroniseeritud misiganes lainealale, kui
äratuskell heliseb, vajutades seda nuppu lükkate helinat edasi (snooze).
DÜNAMO VÄNT/KÄEPIDE – keerates seda päri- või vastupäeva, saate laadida NiMH akusid. Veelgi enam, samamoodi on
võimalik, läbi USB pesa, laadida ka mobiiltelefoni, MP3 ja iPodi.
LAINEALA VAHETUS – kasutatakse vahetamiseks AM/FM/PMR/MARINE lainealade vahel.
HÄÄLESTAMISE NUPP – keerates seda päri- või vastupäeva, saate kohandada saatja olekut:
kell
raadio vastuvõtusagedused
menüü seadistused ja kanalite valik (PMR laineala)
kanalite valik (MARINE laineala)
TOITEALLIKA LÜLITI – saab valida akut – kas alkaalpatareid või taaslaetav NiMH aku.
VALGUS ON/OFF lüliti – taskulambi sisse-väljalülitamise nupp.
TOONIDE REGULEERIMISE NUPP – keerates seda päri- või vastupäeva, saate reguleerida saatja toonide tugevust (AM/FM
lainealal).
SISSELÜLITAMISE / HÄÄLETUGEVUSE REGULEERIMISE NUPP – keerates päripäeva, lülitate saatja sisse ja suurendate
hääletugevust. Keerates vastupäeva, vähendate hääletugevust ja lülitate saatja välja.
MIC – MIDLAND BASE CAMPile on sisse ehitatud mikrofon.

ÕLARIHMA PAIGALDAMINE
Õlarihma paigaldamiseks libistage õlarihma pannal alla metallist kinnituskohta, mis asub saatja peal , kuni see lukustub.

PAKENDI SISU:
•
•
•
•
•

1 MIDLAND BASE CAMP saatja
1 seinaadapter
1 800mA/h akupakk
1 õlarihm
1 2-vardalise pistikuga mukrofon

LEVIULATUS
Maksimaalne leviulatus sõltub maastikutingimustest ja on saadud kasutamisel avatud ruumis. Ainsaks piiranguks võimaliku leviulatuse
saavutamisel on keskkonnategurid nagu takistuseks olevad puud, ehitised vms. Leviulatus võib väheneda ka autos või
metallkonstruktsioonide vahel.
Normaalne leviala linnas, kus on hooned vm takistused, on 1 või 2 km. Vabas õhus, kui takistuseks on puud või majad, on leviala 4-6 km.
Vabas õhus, kui takistusi (nt mäed) silmapiiril pole, võib leviala olla rohkem kui 12 km.

TOIMINGUD JA FUNKTSIOONID
SAATJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Saatja sisselülitamiseks ja hääletugevuse suurendamiseks keerake POWER/VOLUME nuppu päripäeva. Pöörates nuppu vastupäeva,
vähendate hääletugevust ja lülitate saatja välja.
Kui saatja on sisse lülitatud, LCD displei kuvab 1ks sekundiks kõik ikoonid, samuti osutab LCD displei viimati valitud kanalit/sagedust.

LAINEALA VALIMINE
Valige PMR laineala kasutades BAND nuppu. Sõltuvalt mudelist, mille olete ostnud, saate valida järgmiste kanalite vahel:
Kahe töökanali versioon: PMR446 alates P1 kuni P8 ja alates 9p kuni 24p (eelseadistatud) / LPD alates 1 kuni 69.
PMR446 versioon: alates P1 kuni P8 ja alates 9p kuni 24p (eelseadistatud).

Eelseadistatud kanalid on vastavuses järgnevalt:
Eelseadistatud
kanal
9p
10p
11p
12p
13p
14p
15p
16p

On vastavuses
kanaliga
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Eelseadistatud
kanal
17p
18p
19p
20p
21p
22p
23p
24p

On vastavuses
kanaliga
P1 31
P3 31
P5 31
P7 31
P2 31
P4 31
P6 31
P8 31

KANALI VALIK
PMR olekus kuvatakse LCD displeile kanali number (nt P1).
Soovitud kanali valimiseks keerake TUNING nuppu päri- või vastupäeva.

SAATMINE JA VASTUVÕTT
Omavahel suhtlemiseks peavad saatjad olema samal kanalil.

Saatmine
Hoidke all klahv PTT ja kõnelege normaalse häälega mikrofoni. LCD displeil on saate ajal kiri 'TX'. Te saate suhelda ka kasutades välispidist
seadet, nt käsimikrofoni. Vajutage ja hoidke alla PTT nuppu käsimikrofonil. Kui soovite saavutda maksimaalset kõne selgust, hoidke saatjat
suust umbes 2-3 cm kaugusel.

Vastuvõtt
Lihtsalt vabastage PTT klahv. Kui võetakse signaal vastu, on displeil kiri 'RX'.

MONITOR – jälgimisseade
Monitori-funktsioon võimaldab teil ajutiselt välja lülitada eetrimüra piiraja (squelch), nii saate võtta vastu nõrku signaale, mida muidu vastu
võtta ei saaks.
Seire aktiveerimiseks vajutaga MONITOR – nuppu.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealadel.

SKANEERIMISFUNKTSIOON SCAN
MIDLAND BASE CAMP saab skaneerida kõiki kanaleid igaks tegevuseks. Kui saatja on vastuvõtu olekus, SCAN-funktsioon peatub ja
jätkab skaneerimist 5 sekundit peale seda, kui ülekanne on lõppenud. See funktsioon on kasulik, et kontrollida, milline kanal on vaba.
Kui te vajutate PTT nuppu, et sooritada ülekannet aktiivselt kanalilt, skaneerimine peatub ja jääb pidama aktiivsel kanalil.
Skaneerimise jätkamiseks vajutaga ruttu SCAN nuppu.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealal.

KLAHVIDE LUKUSTAMINE
Vajutage ja hoidke all LOCK/CALL nuppu umbes 5 sekundit. KEY LOCK ikoon ilmub displeile. Nüüd on klahvilukk aktiveeritud, MENU ja
SCAN nuppud ei tööta.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealal.
Kahvilukustuse lõpetamiseks korrake sama protseduuri.

DISPLEI VALGUSTUS
Kui saatja on välja lülitatud ja on kella olekus, saab displei valgustuse aktiveerida, kui vajutate MENU nuppu või keerate TUNING nuppu.
Kui saatja on sisse lülitatud, aktiveerub displei valgustus umbes 5 sekundiks. Valgustust saab aktiveerida ka enamus nuppe vajutades (kui
saatja on sisse lülitatud).

CTCSS / DCS TOONID
CTCSS-toonid võimaldavad luua olemasolevate kanalite juurde uued privaatkanalid. CTCSS-toonid on juurdepääsuvõtmed, mis
võimaldavad saada teateid ainult sama kanali ja koodi kasutajatelt. Iga kanali jaoks saate kasutada kuni 38 CTCSS ja 83 DCS tooni.
Privaatkoode on võimalik luua järgmiste kanalite juurde: PMR446 – ainult põhi PMR kanalite juurde (alates P1 kuni P8). Eelseadistatud
kanaleid 9p kuni 24p ei saa muuta.
Töötavale kanalile privaatkoodi valimiseks vajutage MENU nuppu 1x, siis keerake TUNING nuppu, millega saate valida soovitud koodi.
Valitud privaatkood kuvatakse displeile. Valiku kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
DCS koodi aktiveerimiseks vajutage MENU nuppu 2x, seejärel vajutage TUNING nuppu soovitud koodi valimiseks. Valiku kinnitamiseks
vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
CTCSS/DCS funktsiooni blokeerimiseks valige privaatkood ja vajutage MENU nuppu, kuni näete displei paremal pool vilkumas CTCSS
privaatkoodi. Seejärel keerake TUNING nuppu ja valige „off“ („off“ ilmub displeile).
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu.
TÄHELEPANU! Kui valite mistahes CTCSS privaatkoodi, kustub mistahes eelseadistatud DCS privaatkood ja vastupidi. Teise saatjaga
suhtlemiseks peavad saatjad olema samal kanalil ja samal privaatkoodil.

SAATE (TX) VÕIMSUSE TASEME VALIK
MIDLAND BASE CAMP-il on 2 taseme seadistust. Võimsuse taseme valimiseks peab saatja olema PMR olekus P1-P8 kanalil. Vajutage
MENU nuppu kuni „Pr“ ikoon ilmub displeile, seejärel keerake TUNING nuppu saate võimsuse taseme valimiseks: High/suurim (H) või
Low/vähim (L) võimsus. Displeile ilmub H või L vastavalt valitud võimsusele.
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
Kui aku on maksimaalselt laetud, on maksimum võimsus 500 mW (ERP), madalaim võimsus on 10mW (ERP).
Tänu sellele funktsioonile, kui te ei pea katma laia vahemaad, saate valida madalaima võimsuse (Low), nii suurendate aku eluiga.
Kui aku näidik on langenud 1-le postile, TX võimsus lülitub automaatselt suurimalt (H) võimsuselt madalaimale (L) võimsusele.

VOX
MIDLAND BASE CAMP-il on 4 VOX taset (1, 2, 3 ja 4). See funktsioon lubab Teil aktiveerida saatjat, ilma et peaksite vajutama PTT
nuppu. Te peate lihtsalt rääkima ja raadioside aktiveerub Teie hääle peale.
VOX on võimalik reguleerida 3-le tasemele, koos või ilma lisaseadmeteta. 4-s tase aktiveerib VOXi vasturääkimise (Talkback) funktsiooni:
kui üks kahest saatjast sooritab ülekannet kauem kui 20 sekundit, VOX Talkback peatab ülekande 10 sekundiks, nii et teisel kasutajal tekib
võimalus vastu rääkida.
VOXi taseme seadistamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „VO“.
Seejärel saate TUNING nuppu keerates valida taseme „1“, „2“, „3“ või „4“.
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
VOXi seadistuste tühistamiseks valige TUNING nuppu keerates „oF“ ja vajutage seejärel PTT nuppu.

KUTSUNGI VALIK- Helisignaali saatmine
MIDLAND BASE CAMP-iga on võimalik saata helisignaali kõigile sama kanali kasutajatele. Displeile ilmub ikoon „TX“ ja kinnituseks
kuulete helisignaali oma kõlarist.
MIDLAND BASE CAMP-il saab valida 5 erineva kutungi vahel (oF, 1,2,3,4 ja 5).
Helisignaali saatmiseks vajutage LOCK/CALL nuppu.

Valiku sisestamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „CA“ koos kehtiva kutsungisignaaliga. Keerake TUNING nuppu
kutsungisignaali valimiseks, saatja toob iga valiku juures kuuldavale vastava tooni. Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5
sekundit.
Kui hoiate AM/FM olekus CALL/LOCK nuppu 5 sekundit all, on teil võimalik salvestada soovitud raadijaam.

ROGER-SIGNAAL: saate lõpetussignaal
Kui vabastada klahv PTT, siis saatja saadab helisignaali teistele kasutajatele selle kohta, et teie saade on lõppenud ja et nemad saavad
alustada rääkimist.
ROGER-signaali sisselülitamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub “rb of”; TUNING nupuga valige “rb on”. Displeile ilmub
kiri „RGB“.
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
Seadistuse tühistamiseks, korrake protseduuri, valige “rb of” ja displeilt kaob kiri „RGB“.

KLAHVI TOONID
See funktsioon tekitab piiksuva tooni iga kord, kui vajutate mõnda nuppu. Kui te soovite seda seadistust välja lülitada, vajutage MENU
nuppu, kuni displeile ilmub „bp on”, seejärel valige TUNING nuppu keerates “bp of”.
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
Ikoon kaob displeilt. Nüüd on teie saatja hääletu.
Seadistuse taastamiseks korrake protseduuri ja valige valige TUNING nuppu keerates “bp on”. Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või
oodake 5 sekundit.

KAHE TÖÖKANALI JÄLGIMINE (Dual Watch)
See funktsioon võimaldab skaneerida kasutaja poolt valitud 2 kanalit, ainult vastuvõtu olekus. See on kasulik siis, kui on vaja jälgida kaht
inimest.
Aktiveerimine: Vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub kiri “DW of”. Valige teine kanal TUNING nuppu keerates. Valides 1 38-st
CTCSS/DCS privaatkoodidest teiseks kanaliks, vajutage jälle MENU nuppu ja valige privaatkood keerates taas TUNING nuppu.
Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.
Displeile ilmub “DW“ teise võimalusena kasutusel olev kanal ja teine valitud kanal.
Dual Watch’i väljalülitamiseks vajutage lihtsalt SCAN või MENU nuppu. Kui saatja saab signaali ühelt kahelt valitud kanalilt, DUAL
WATCH peatub ajutiselt, mis võimaldab sooritada sideülekande kanalilt, kus signaal on aktiivne.
MIDLAND BASE CAMP jääb aktiivsele kanalile nii kauaks, kuni signaal on olemas ja asub skaneerima 5 sekundit pärast seda, kui signaal
pole enam aktiivne.

MERE LAINEALA (MARINE BAND)
Valige mere laineala, kasutage selleks BAND lülitit, displeile kuvatakse viimati valitud kanal ja MARINE ikoon. Mere laineala ei saada
sõnumeid edasi, vaid ainult võtab signaale vastu. Kui teie saatja on MARINE olekus, näitab displei kanali numbrit (nt 1d). Seejärel valige
soovitud kanal, keerake TUNING nuppu päri- või vastupäeva. Mere laineala olekus saate kasutada ka SCAN, MONITOR ja LOCK
funktsioone.

AM/FM VASTUVÕTJA OLEK
BASE CAMP saab vastu võtta AM/FM sagedusi, kui valite BAND lülitiga soovitud oleku. Displeile ilmub valitud AM/FM laineala ja
aktiivne sagedus.

AM/FM laineala sageduse valimine
Et valida AM/FM sagedust, keerake TUNING nuppu päri- ja vastupäeva. Hoidke nuppi 2 sekundit, saatja skaneerib sagedusi kuni võtab
vastu tugeva ja selge signaali. Kui hoiate nuppu päri- või vastupäeva 5 sekundit, SCAN funktsioon toimib peatumata edasi, kuni te ise
peatate skaneerimise pöörates kergelt TUNING nuppu või vajutades PTT nuppu.

Sageduse salvestamine
BASE CAMP salvestab 2 valitud sagedust AM-i ja 2 FM-i lainealal. Esimese sageduse salvestamiseks vajutaga 5 sekundit LOCK/CALL
nuppu, samal ajal kui teise sageduse salvestamiseks vajutage SCAN nuppu.

KELLA OLEKU SEADISTAMINE
Kui BASE CAMP on välja lülitatud, näitab displei kehtivat kellaaega. Kella näidu kuvamiseks displeile, kui saatja on sisse lülitatud, keerake
POWER/VOL nupp off-i peale.
Kella tunninäidu muutmine:
Vajutage LOCK/CALL/HOUR nuppu ja tunninäit hakkab vilkuma.
Keerake TUNING nuppu ja muutke tunninäit.
Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.
Kella minutinäidu muutmine:

-

Kui saatja on kella olekus, vajutage SCAN/MINUTE nuppu ja minutinäit hakkab vilkuma.
Keerake TUNING nuppu ja muutke minutinäit.
Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.

ÄRATUSKELLA SEADISTAMINE (ALARM CLOCK)
BASE CAMP töötab ka äratuskellana. Seadistamiseks peab saatja olema kella olekus.
Äratuskella sisselülitamine:
Kui saatja on kella olekus, vajtuage MONITOR/ALARM ON/OFF nuppu, displeile ilmub ALARM CLOCK ikoon.
Äratuse tunninäidu seadistamiseks vajutage LOCK/CALL/HOUR nuppu ja tunninäit hakkab vilkuma. Keerake TUNING nuppu ja muutke
tunninäit. Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.
Äratuse minutinäidu seadistaiseks vajutage SCAN/MINUTE nuppu ja minutinäit hakkab vilkuma. Keerake TUNING nuppu ja muutke
minutinäit. Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.
Äratuse väljalülitamine:
Äratuse tühistamiseks seadistage saatja kella olekusse, vajutage MONITOR/ALARM ON/OFF nuppu. ALARM CLOCK ikoon kaob
ekraanilt.
Kui te selle asemel vajutate MENU/MONITOR/SCAN-LOCK-CALL nuppu, äratuskella ikoon jääb displeile, aga äratuskell heliseb samal
ajal järgmisel päeval, seega 24 tunni pärast.

Äratuse edasi lükkamine (SNOOZE)
Kui äratuskell hakkab helisema, saate aktiveerida SNOOZE-funktsiooni. Selleks vajutage PTT/SNOOZE nuppu. Iga kord, kui vajutate
SNOOZE nuppu , äratuskell hakkab helisema taas 8 minuti pärast.

TASKULAMBI KASUTAMINE
BASE CAMP-il on sisseehitatud taskulamp.
Taskulambi sisselülitamiseks lükake LIGHT lüliti „on“-i peale.
Taskulambi väljalülitamiseks lükake LIGHT lüliti „off“-i peale.

MORSE KOOD
BASE CAMPiga saab saata Morse koodi.
Kui saatja on AM/FM mere lainealal, saate saata Morse signaali, kui vajutate mitu korda MENU nupule.

USB pistik
MIDLAND BASE CAMPi saab kasutada mobiiltelefonide, iPodi, mp3 mängija laadimiseks, kasutage selleks AC või DC USB adapterit või
DÜNAMO VÄNT/KÄEPIDE – keerates seda päri- või vastupäeva, saate laadida NiMH akusid.
Sisestage USB laadimiskaabel (vabal valikul) MIDLAND BASE CAMPi USB pistikupessa;
Ühendage USB laadimiskaabli teine ots mobiiltelefoniga, MP3 mängijaga või iPodiga:

-

Laadige mobiiltelefoni, iPodi või mp3 mängija aku, keerates hästi kiiresti DÜNAMO vänta või ühendades AC või DC adapter
laadimise pistikupesasse.

AKU LAADIMINE
MIDLAND BASE CAMP kasutab 6V NiMH taaslaetavat akut. Akut saab laadida kasutades AC seinaadapterit (kuulub komplekti) või DC
adapterit (kuulub komplekti). Esialgne laadimisaeg on 12 tundi, seejärel on laadimisaeg 8 kuni 10 tundi.
Aku maksimaalse eluea tagamiseks soovitame laadida akut, kui BASE CAMP on välja lülitatud ja displeile on ilmunud tühja aku ikoon.
Aku laadimiseks peate ühendama seinaadapteri pistiku seinal olevasse elektripistikupesasse. Seinaadapteri pistiku teine ots ühendage BASE
CAMPi laadija pistikupesasse. Eemaldage MIDLAND BASE CAMP laadijast ainult siis, kui laadimisaeg on täis saanud.
Te saate aku laadimiseks kasutada ka Dünamo vänta. Selleks keerake Dünamo vända käepidet hästi kiiresti päri- või vastupäeva.

HOIATUS!

•
•
•
•

Kaasasolev seinalaadija kasutab „standardset laadimse“ meetodit. See on meetod, kus laadimise kulg on umbes 10% mahust ja
aku saab öö jooksul täis või 10-14 tunni jooksul. Kasutades seda meetodit, laadijad ei lõpeta automaatlselt laadimist, kui aku on
täis. Sellest pole midagi, kui jätate aeg-ajalt laadija sisse kauemaks kui vajalik, kuid te peate vältima seda, et jätate saatja
pidevalt sisselülitatud laadijasse, kuigi akut pole vaja laadida.
Laadija on määratud laadima ainult NiMH taaslaetavaid akusid ja seda ei saa kasutada tavaliste Alkaline vm mitte taaslaetavate
akude laadimiseks. Selliste akude laadimine on äärmiselt ohtlik. Need materjalid võivad lekkida, plahvatada või isegi põlema
süttida ja põhjustada kahjustusi ja isiklikek vigastusi.
Palun kasutage ainult kaasasolevat seinalaadijat ja ei mingit muud laadijat.
Akude äraviskamisel järgige teie riigi poolt ette kirjutatud ohtlike jäätmete käitlemise seadusi.

AKU TASEME INDIKAATOR
MIDLAND BASE CAMP-il on aku taseme mõõdik, mis näitab aku võimsuse taset. Mida suurem on nähtavate pulkade arv, seda suurem on
aku täituvus. Kui aku on tühi, hakkab aku ikoon displeil vilkuma, mis näitab, et aku tuleb vahetada või laadida, kui kasutate taaslaetavat akut.
Energiaallika valimine
MIDLAND BASE CAMPi töötab kas Alkaline akudega või taaslaetava NiMH akuga. Lülitage TOITEALLIKA LÜLITI (BATTERY
SOURCE) kas „alkaline“ või „rechargeable“ (taaslaetav – NiMH aku) peale.

KASUTAMINE JA HOOLDUS
· Saatja puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi vm puhastusvahendeid.
· Ärge kastke raadiosaatjat vette.
· Pikaajalisel mittekasutamisel lülitage saatja välja ja eemaldage aku.

PROBLEEMIDE LAHENDUSTE TABEL
Probleem
Saatja ei lülitu sisse

Võimalik põhjus
Aku on tühi ja / või ei ole korralikult paigaldatud.

Lahendus
Kontrollige, et aku oleks laetud ja
korrektselt paigaldatud.

Saatja lülitub välja kohepeale seda,
kui on sisse lülitatud.

Aku on tühi.

Vahetage või laadige aku.

Aku ei hakka laadima.

Akulaadija ei ole korralikult ühendatud või
paigaldatud.

Kontrollige akulaadija ühendused ja akude
paigaldus.

Saatja lülitub sisse, aga ei võta
signaale vastu.

1. Saatja kasutusala on liiga kaetud. 2. Helitugevuse
tase on liiga madal. 3. Vale CTCSS-toon või DCSkood.

1. Minge teise kohta. 2. Lisage
helitugevust. 3. Kontrollige, et CTCSStoon või DCS-kood on sama, mis teistel
saatjatel, millega soovite suhelda.

Vastuvõttu saadab kogu aeg müra.

Seire (monitooring)-funktsioon ob blokeeritud.

Tühistage monitooringu blokeering.

Teise osapoolega ei ole võimalik
suhelda.

1. Valitud on vale kanal. 2. Saatja asetseb kaetud
piirkonnas või on teisest saatjast liiga kaugel. 3. Vale
CTCSS-toon või DCS-kood.

1. Valige sama kanal, mis saatjatel, millega
soovite suhelda. 2. Minge teise kohta. 3.
Kontrollige, et CTCSS-toon või DCS-kood
on sama, mis teistel saatjatel, millega
soovite suhelda.

Vastuvõtt on katkendlik ja / või
häiritud.

1. Signaal on väga nõrk. 2. Ülekande vahemaa on
ülemääraselt pikk ja/või ülekande rajal on takistused.
3. Teised pooled kasutavad samat kanalit. 4. Saatja
on paigaldatud liiga lähedale seadetele, mis
põhjustavad häireid (TV, arvuti).

1. Proovige ajutiselt eetrimüra piiraja
(squelch) maha võtta. 2. Liikuge teisele
saatjale lähemale või minge teise kohta. 3.
Kontrollige saatja kanali
kasutustihedustMONITOR-funktsiooni
kasutades. 4. Suurendage saatja vahemaad
võimaliku segaja suhtes.

Vastuvõetud kõne ei ole selge.
Ülekande sooritamine ei ole alati
võimalik.

Kasutatav kanal on liiga hõivatud.
1. Kasutatavat kanalit kasutavad samaaegselt
ülemäära suur arv osapooli või ülekande on
tõkestanud hõivatud kanal. 2. Ülekande aeg on
lõppenud.

Valige teine kanal.
1. Valige teine kanal. Paluge saatja
maaletoojalt tühistada hõivatud kanali
blokeering. 2. Lühendage ülekande aega.
Paluge saatja maaletoojal seadistada
ülekande taimer kõrgemale tasemele.

VOX funktsioon põhjustab saatja
juhusliku töölehakkamise.

Tundlikkus ja/või keskkonna müra on liiga kõrge.

Vähendage VOXi tundlikkust.

VOX funktsioon nõuab välju
häälega rääkimist.

Tundlikkus on liiga madal.

Kui keskkonna müra ei ole kõrge,
suurendage tundlikkust või kasutage
mikrofoni.

Muud rikked (loetamatud sübolid
displeil, funktsioonid)

Valed seadistused, mis on põhjustatud toiteallika
probleemidest.

Laadige aku.

Aku tööaeg on lühenenud.

1. Tööolek on liiga kõrge. 2 Ainult NiMH akudele:
aku mäluefekt.

1. Proovige vähendada ülekande aega
ja/või kasutaga madalaimat võimsust. 2.
Kõrvaldage mäluefekt.

TEHNILISED NÄITAJAD
Kanalid ...........................................................................................................1~8 PMR, 1~69 LPD
Frequency generation...............................................................................................PLL synthesizer
Sageduse ulatus ........................................................................446.00625 - 446.09375MHz (PMR)
............................................................................................................433.075 - 434.775MHz (LPD)
.......................................................................................................................... 520 - 1620KHz (AM)
........................................................................................................................87.5 - 108.0MHz (FM)
................................................................................................................ 156.3 - 162MHz (MARINE)
Antenn .............................................................................................12.5 KHz (PMR); 25 KHz (LPD)
Nominaalne pingeallikas ............................................................................................. 6+/- 10% VDC
Töökeskkonna temperatuur ........................................................................................... -20° kuni +55°
Mõõdud (ilma antennita) ...........................................................................................120x180x 55 mm
Kaal (ilma antennita)...............................................................................................................0,563 kg
Ooteaeg (% 1-st tunnist) ............................................................................TX 5%, RX 5%, ootel 90%
SAATJA
Väljundvõimsus (ERP)..............................................................................................10 o 500 mW (V)
Modulatsiooni tüüp ......................................................................................................................... FM
Valesignaalide piiramine .................................................................................... vastav ETSI seadusele
VASTUVÕTJA
Tundlikkus 12dB Sinadi juures ..................................................................................................0,35μV
Valesignaalide piiramine ...............................................................................................................70dB
Audio väljundvõimsus (10% THD).................................................................................................2W
Keskmised sagedused .................................................................................. 1°:21,4 MHz ; 2°:455 KHz
Välispidise mikrofoni ja laadija pistik ........................................................................ 2,5 mm pesa stereo
Välimise kõlari konnektor ......... ................................................................................ 3.5 mm pesa mono
Tootja jätab endale õiguse andmeid muuta.
Käesolevaga teatab CTE International, et toode vastab EC direktiivile 99/05/EC; seadme vastavuse deklaratsiooni kohta saab konsultatsoooni:
www.midlandradio.eu

Maaletooja ja garantiiteenindus:
TEHNOTURG-T RAADIOSIDEKESKUS OU
Kadaka tee 72a, TALLINN
TEL. 6 518 040; www.tehnoturg.ee
1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud
raadiosaatjate müügijärgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) torketa töö 24 kuu jooksul peale
üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või
detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad
Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab
otsest ligipaasu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.
3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel,
mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud
juhtudel teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasulist remonti.
4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72a, Tallinnas,
Tuglase 19, Tartus voi Koidula 1, Rakveres, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või
asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.

