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 Kanavan valinta 
 Paina ja käännä virta/äänenvoimakkuus/ 

kanavavalitsin-nuppia myötäpäivään tai 
vastapäivään valitaksesi uuden kanavan. 

 KÄYTTÖOHJE 
 Virran kytkeminen 

 Virran kytkeminen 

Paina virta/äänenvoimakkuus/kanavavalitsin-

nuppia. 

 Virran kytkeminen pois päältä 
Paina edellä mainittua nuppia noin 2-3 
sekuntia. 

 Äänenvoimakkuuden säätö 
 Käännä virta/äänenvoimakkuus/ 

kanavavalitsin-nuppia myötäpäivään 

lisätäksesi äänenvoimakkuutta. 
 Käännä virta/äänenvoimakkuus/ 

kanavavalitsin-nuppia vastapäivään 
vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 

 Äänenvoimakkuus näytetään näytöllä 

 Lähettäminen 
 Paina ja pidä PTT-painiketta painettuna. Puhu 

mikrofoniin normaalilla äänellä 3-5 cm:n 
etäisyydellä mikrofonista. Punainen 
merkkivalo (11) palaa lähetyksen aikana. 

 Vapauta PTT-painike ja radiopuhelin siirtyy 
vastaanottotilaan. 

Puhepainike 

(PTT) [SQ/M] Paina 
kuunnellaksesi 
kanavaa 

 Vastaanottaminen 

Vihreä merkkivalo (11) palaa, kun signaalia 

vastaanotetaan. Jos merkkivalo (11) vilkkuu, 

on vastaanotetussa signaalissa eri pilot-ääni 

valittuna kuin omassa laitteessa. Vastaanoton 
merkkivalo 

 Virta-/Äänenvoimakkuudensäätö/Kanavavalitsin 

 Voit myös vaihtaa kanavaa käyttämällä mikrofonin 
[UP] ja [DOWN] -painikkeita. 

Vastaanoton 
merkkivalo 

Lähetyksen 
merkkivalo 

ALAS YLÖS 

 Varmista ennen lähetystä, että: 
 Valittu kanava on vapaa ennen kuin 

käynnistät lähettimen. 
 Vastaanoton merkkivalo (10) ei pala tai vilku 

vihreänä, jolloin kanava on varattuna. 
 Voit myös pitää [SQ/M]-painiketta painettuna 

kuunnellaksesi, onko kanava varattuna. 

 



 
 

 Kohinasalpa + Monitori 

Pois! Päälle! Äänenvoimakkuus! 
Kanavanvalitsin. 

 

 Kanavanhaku (Skannaus) 

 Call-painike 

 Avoin kanava 
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 Ohjelmoitavat painikkeet 

 Kohinasalpa (squelch) sekä Monitori 
Kohinasalvan säätö: 

 Pidä [SQ/M]-painiketta painettuna ja käännä 

samalla virta/äänenvoimakkuus/kanavavalitsin-

nuppia. 

 Näytössä näkyy kohinasalvan asetusarvo 

(säädössä on 20 eri asetusarvoa). 

 

Heikkojen signaalien kuunteleminen. 

 Kytke kohinasalpa pois päältä painamalla [SQ/M]-

painiketta. 

 Kytke kohinasalpa päälle painamalla [SQ/M]-

painiketta. 

 Kanavanhaku (Skannaus) 

Käytä toimintoa, kun etsit radioliikennettä. Voit 

hakea joko kanavalistalle ohjelmoiduilta kanavilta 

tai seurata yhtä tai kahta priorisoitua kanavaa. 

Toiminnon konfigurointi tapahtuu jälleenmyyjäsi 

toimesta. 

 Paina [Scan]-painiketta ja skannaus alkaa. 

 Paina [Scan]-painiketta ja skannaus loppuu. 

 Kun skannaus on päällä, näkyy ”SCAN” 

näytön oikeassa yläkulmassa. 

 

 Selektiivikutsun lähetys 
Paina CALL-painiketta lähettääksesi esiohjelmoituja 
selektiivikutsuja. 

Toiminnon konfigurointi tapahtuu jälleenmyyjäsi 

toimesta. 

 Avoin kanava 

Paina kaiutinpainiketta kytkeäksesi pois selektiivi-

toiminnon pois. Radio palaa selektiiviliikenteeseen 

esiasetetun ajan jälkeen. 

Toiminnon konfigurointi tapahtuu jälleenmyyjäsi 

toimesta. 

 Ohjelmoitavat painikkeet P1/P2 

Painikkeet P1/P2 ovat vapaasti 

ohjelmoitavissa. Voit ohjelmoida 

vapaavalintaisen toiminnon näille 

painikkeille, kuten lähetystehon valinta, 

skannaus, kutsun lähetys tai esim. 

kohinasalvan asetus. 

Toiminnon konfigurointi tapahtuu jälleenmyyjäsi 

toimesta. 
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 Time out timer (TOT), Lähettimen katkaisuajastin 

TOT on toiminto, joka estää radiopuhelinta 

lähettämästä jatkuvasti. Täten vältytään tahattomalta 

kanavan tukkimiselta. Ennalta asetetun ajan jälkeen 

radiopuhelin keskeyttää lähetyksen ja vaihtaa 

automaattisesti vastaanotolle. Toimitettaessa 

yhtäjaksoinen puheaika on 1 minuutti. Jatkaaksesi 

puhumista sinun on vapautettava PTT-painike ja 

painettava sitä uudestaan. 
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 JOHDANTO 
Kiitos, kun valitsit Zodiac-radiopuhelimen. 

Zodiac Transport on käyttäjäystävällinen ja luotettava laatutuote, joka soveltuu hyvin 

kuljetusalalle, kuten takseihin, lähetti-, vartiointiliikkeisiin yms. 

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeää 

tietoa toiminnoista, jotka voivat olla vieraita sinulle. Käytä käsikirjaa oppimisprosessissa ja 

anna sen toimia referenssinä tulevien vuosien saatossa. 

 OMINAISUUDET 
 Täysin ohjelmoitava radiopuhelin. 

 Iso, 2 x 16 merkin näyttö. 

 Helppokäyttöinen ohjelmoitavilla pikapainikkeilla. 

 Hallitsee useimmat selektiivikutsujärjestelmät esim. CTCSS, 5 äänen CCIR, DCS ja 
DTMF. 

 Pienen kokonsa ansiosta se on helposti sijoitettava kaikkiin mahdollisiin ympäristöihin. 

 Kestävä ja soveltuu hyvin vaativiin ympäristöihin. 

 3 vuoden takuu. 

 TURVALLISUUSOHJEET 
Noudata seuraavia varmuustoimenpiteitä estääksesi tulipalot, henkilövammat ja/tai 

puhelinvauriot: 

 Älä konfiguroi radiopuhelinta ajon aikana; se on 

liian vaarallista. 

 Radiopuhelimen käyttöjännite on 13,8 V:DC.. 

Älä koskaan kytke 24 V:n jännitteeseen ilman jännitteenalentajaa. 

 Älä sijoita radiopuhelinta liian pölyisiin ja kosteisiin tiloihin tai epävakaille 

pinnoille. 

 Älä altista radiopuhelinta pitkiä aikoja suoralle auringonvalolle, älä sijoita 

sitä lämpöä tuottavien laitteiden viereen. 

 Mikäli radiopuhelimesta tulee epänormaalia hajua tai savua, katkaise 

välittömästi virta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. 



 

Sulakkeita 2 kpl

 Käyttöo

hje 
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 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

Paketissa tulisi olla: 

ZODIAC Transport Radiopuhelinyksikkö Mikrofoni 

 

 

 
Asennuspanta DC-kaapeli, jossa sulakkeenpidike  

 

Ruuvisarja asennuspantaa varten 

Ruuveja Ruuveja Aluslevyjä 

(M4x8mm) 4 kpl (M5x20mm) 4 kpl 

 
Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa. Ota yhteyttä myyntipaikkaan, 

mikäli jotain puuttuu. Suosittelemme, että säilytät laatikon ja pakkaukset tulevaa 

varastointia ja kuljetusta varten. 

 VARUSTEET 
Antenni-istukka 5 m:n kaapelilla henkilöautoa varten  ........................ Tuotenro: 47269 

Antenni-istukka 5 m:n kaapeli muita autoja varten  ............................ Tuotenro: 47261 

Antennipiiska 68-225 MHz taajuusalueelle ........................................ Tuotenro: 47273 

Antennipiiska 380-445 MHz taajuusalueelle ...................................... Tuotenro: 47274 

Antennipiiska 375-480 MHz taajuusalueelle ...................................... Tuotenro: 47275 

Ohjelmointikaapeli sekä ohjelmisto .................................................. Tuotenro: 30216 

Mikrofoni näppäimillä ...................................................................... Tuotenro: 30215 

DIN-kehys ..................................................................................... Tuotenro: 30214 

Verkkolaite 220VAC/12VDC ............................................................ Tuotenro: 30285 

Jännitteenalentaja 24 VDC/12 VDC ................................................. Tuotenro: 30288 

Ulkoinen kaiutin ............................................................................. Tuotenro: 30289 

Asennuspanta ............................................................................... Tuotenro: 30217 

Löydät lisää varusteita osoitteesta www.zodiacsuomi.fi. 

http://www.zodiacsuomi.fi/
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 RADIOPUHELIMEN KUVAUS 
 Etupaneeli 

 
1. VIRTA / ÄÄNENVOIMAKKUUS / 

KANAVAVALITSIN Kytke radio-

puhelin päälle painamalla nuppia. 

Pidä nuppia painettuna noin 3 

sekuntia, kun haluat sulkea radio-

puhelimen. Käännä nuppia myötä-

päivään lisätäksesi äänenvoimak-

kuutta. Käännä nuppia vastapäivään 

vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 

Paina kerran ja käännä valitaksesi 

kanavan. 

2. Mikrofoniliitäntä/Ohjelmointikaapelin 

liitäntä 

Mikrofonin liitäntä. Liitäntää (RJ45) 

käytetään myös PC:n kytkemiseen 

ohjelmointia varten. 

3. Näyttö 

2x16 merkin näytöllä näytetään valikot, 

asetukset ja muuta tietoa. 

4. Kaiutin 

5. P1/P2 
Ohjelmoitavat painikkeet, johon 
voidaan liittää vapaavalintainen 
toiminto. 

6. CALL 

Paina osoitinta lähettääksesi 

esiohjelmoituja selektiivikoodeja, 

esim. ottaaksesi yhteyttä 

johtokeskukseen tai 

ryhmäpäällikköön. 

7. (Avoin kanava) 

Paina kytkeäksesi tilapäisesti pois 

selektiivi-toiminnon. Radio palaa 

selektiiviliikenteeseen esiasetetun 

ohjelmoitavan ajan jälkeen. 

8. Kanavahaku (SCAN) 

Paina kerran käynnistääksesi 

kanavahaun. Paina toistamiseen 

lopettaaksesi kanavahaun. Voit hakea 

joko kaikilta kanavilta tai seurata yhtä 

tai kahta priorisoitua kanavaa. 

9. SQ / M 

Pidä painiketta painettuna, kun haluat 

tilapäisesti kytkeä pois kohinasalvan, 

vapauta painike, kun haluat kytkeä 

kohinasalvan päälle uudestaan. 

Säädä kohinasalpa painamalla 

painiketta ja kääntämällä 

samanaikaisesti VIRTA/ÄÄNEN-

VOIMAKKUUS/KANAVAVALITSIN-

nuppia. 

10. Vastaanoton merkkivalo (vihreä) 

Merkkivalo palaa vihreänä, kun 

vastaanottaminen on päällä. Mikäli 

merkkivalo lähettäjällä on pilot-ääni 

päällä. Kokeile vaihtaa radiopuhelimesi 

pilot-ääni. 

11. Lähetyksen merkkivalo (punainen) 
Merkkivalo palaa punaisena, kun lähetys 

on päällä. 

12. Virran merkkivalo (keltainen) 

Osoittaa, että virtalähde on kytketty ja 

että radiopuhelin on päällä. 
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■Taustapaneeli 

 

1. Antenniliitin 

 Yhdistä ulkoinen antenni [sivu 19] liittimeen (BNC). 

Antennijärjestelmän impedanssin on oltava 50 Ω. 

 

  

2. 13,8 V:n DC-kaapeli 

 Liitä 13,8 V:n DC-jännitelähde tähän. Käytä pakkaukseen kuuluvaa DC-

kaapelia [sivu 17]. 

3. Liitäntä ulkoiselle kaiuttimelle 

 Halutessasi voit liittää ulkoisen kaiuttimen radiopuhelimeesi saadaksesi 

kirkkaamman äänentoiston. Liittimeen sopii 3,5 mm (1/8") moni (2-

johdin) -liitin [sivu 20]. 
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■ Mikrofoni 

 

1. ALAS-painike 

 Selaa kanavalistaa ja valikoita alaspäin. 

2. YLÖS-painike 

 Selaa kanavalistaa ja valikoita ylöspäin. 

3. Puhepainike 

 Pidä painettuna, kun puhut. Vapauta, kun haluat kuunnella. 

4. Mikrofoni 

 Pidä mikrofoni noin 3-5 cm:n etäisyydellä suusta. 

Puhu selkeästi normaalilla äänenvoimakkuudella. 

5. Lukituspainike 

 Vedä lukituspainike alaspäin lukitaksesi kaikki muut painikkeet paitsi PTT-

painikkeen. 

 Vedä lukituspainike ylös avataksesi lukituksen. 
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 OHJELMOITAVAT TOIMINNOT 
Zodiac Transport toimitetaan helpolla, käyttäjäystävällisellä ohjelmoinnilla. 

Radiopuhelin on kuitenkin täysin ohjelmoitavissa ja voidaan räätälöidä tarkalleen 

tarpeeseenne sopivaksi. Ohjelmoitavat toiminnot esitetään alla. Ota yhteyttä paikalliseen 

jälleenmyyjääsi saadaksesi lisää tietoa. 

 Näyttö 

Perusohjelmoinnissa näytössä näkyy kanavanumero. 

 Näytön valaistus 

Toimitettaessa näytön valaistus on asetettu voimakkaalle 

valaistusteholle. 

 Näppäinäänet 

Perusohjelmoinnissa näppäinäänet eivät ole käytössä. 

 Time out timer (TOT, Puheajan katkaisuajastin) 

TOT on toiminto, joka estää radiopuhelinta lähettämästä jatkuvasti. Täten vältytään 

tahattomalta kanavan tukkimiselta, mikäli radiopuhelin jostain syystä jää lähetystilaan. 

Asetetun ajan jälkeen radiopuhelin keskeyttää lähetyksen ja vaihtaa automaattisesti 

vastaanotolle. Jatkaaksesi puhumista sinun on vapautettava [PTT]-painike ja painettava se 

alas uudestaan. 

Voit pitää toiminnon pois päältä tai asettaa sen 1 ja 30 minuutin välille. 

Toimitettaessa toiminto on asetettu 1 minuutin ajalle. 

 Automatic Power OFF (APO, Automaattinen virrankatkaisu) 

APO on toiminto, joka sulkee radiopuhelimen automaattisesti, mikäli painikkeita ei 

paineta taikka kutsuja ei vastaanoteta asetetun ajan sisällä. Voit pitää toiminnon pois 

päältä tai asettaa sen 30 minuutin ja 2 tunnin välille. 

Toimitettaessa toiminto on kytkettynä pois päältä. 

 Busy Channel Lockout (BCLO) 

BCLO:n ollessa aktivoituna et voi lähettää, jos kanava on käytössä. BCLO estää sinua 

häiritsemästä muita osapuolia, jotka käyttävät samaa kanavaa kuin sinä. 

Toimitettaessa toiminto on kytkettynä pois päältä. 
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 Monitori 

Monitoria käytetään heikkojen signaalien kuuntelemiseen ja tarkistamaan, onko kanava 

vapaa ennen lähetystä ottamalla kohinasalpa tilapäisesti pois käytöstä. 

Voit ohjelmoida [SQ/M]-painikkeen kahdella eri tavalla: 

Lyhytaikainen käytöstä poisto: 

 Pidä [SQ/M]-painike painettuna kytkeäksesi tilapäisesti kohinasalvan pois käytöstä. 

 Vapauta painike kytkeäksesi kohinasalvan päälle. 

Pidempiaikainen käytöstä poisto: 

 Paina [SQ/M]-painiketta kytkeäksesi kohinasalvan pois käytöstä. 

 Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi kohinasalvan päälle. 

Toimitettaessa painike on ohjelmoitu kytkemään kohinasalpa pois tilapäisesti. 

 Selektiivikutsujärjestelmät 

Radiopuhelin voidaan ohjelmoida useilla selektiivikutsujärjestelmillä, kuten CTCSS, 5 

äänen CCIR, DVS ja DTMF. 

 OHJELMOITAVAT PAINIKKEET 

Painikkeet P1 ja P2 voidaan ohjelmoida sellaisia toimintoja varten, joiden haluat olla 

nopeasti ja kätevästi käytettävissä. 

 
 
Ohjelmoitavat painikkeet 

Alla listataan ohjelmoitavat toiminnot. 

 PILOT-ÄÄNIEN SKANNAUS: Hakee kaikki kanavalla olevat pilot-äänet. 

 PRIORITEETTISKANNAUS: Seuraa valittua kanavaa sekä prioriteettikanavaa. 

 LÄHETYSTEHO: Valitse Korkea (25 W), Keski (10 W) tai Matala 
(5 W). Toimitettaessa radiopuhelin on asetettu korkealle 
lähetysteholle (25 W). 

 KANAVAN KAISTANLEVEYS: Valitse Wide (25 kHz) tai Narrow (12, 5 
kHz). Toimitettaessa radiopuhelimessa on asetuksena Wide. 

 KOMPANDERI: Kompanderi vähentää häiriöitä ja mahdollistaa hyvän 
vastaanottolaadun myös heikommissa ja kohisevammissa olosuhteissa. Jotta tämä 
toimisi parhaiten, tulee toiminto olla aktivoituna kaikissa mukana olevissa 
radiopuhelimissa. 

 SCRAMBLER: Käytä äänen salausta, kun et halua ulkopuolisten ymmärtävän 
viestiäsi. Toiminnon tulee tällöin olla aktivoituna jokaisessa mukana olevassa 
radiopuhelimessa. 

 EMERGENCY: Hälytystoiminto hätätapauksia varten. 

 NÄPPÄINLUKKO: Lukitsee kaikki painikkeet puhepainiketta (PTT) lukuunottamatta. 



 
 

 

 

Peltiruuvi (5mmX16mm) 

Jousilaatta 

Aluslaatta 

 

14 

 ASENNUSOHJE 
 Asennusvinkit 

Radiopuhelimen asennusjärjestys: 

1. Asenna radiopuhelin, antennikiinnike kaapeleineen sekä virtakaapeli 

2. Kytke mikrofoni, antenni ja mahdollinen erillinen kaiutin 

3. Varmista, ettei radiopuhelin ole päällä 

4. Kytke jännite radiopuhelimeen 

5. Testaa toimintoja 

 Asennus ajoneuvoon 

Valitse turvallinen ja kätevä paikka ajoneuvosta. Varmista etenkin, etteivät polvet ja jalat 

osu laitteeseen äkillisissä jarrutuksissa. Paikan on oltava hyvin tuuletettu ja suojattu 

suoralta auringonvalolta. Kytke radiopuhelin irti, jos jätät ajoneuvon käyttämättä 

pidemmäksi ajaksi, ettei akku tyhjene. 

1. Asenna kiinnike autoon pakkaukseen sisältyvillä itseruuvautuvilla ruuveilla (4 kpl), 

aluslaatoilla (4 kpl) ja jousilaatoilla (4 kpl). 

2. Asenna kiinnike siten, että kiinnikkeen sivussa olevat 3 reikää jäävät kiinnikkeen 

taustapuolelle. 

 
3. Aseta radiopuhelin asennuspantaan ja kiinnitä se pakkaukseen sisältyvillä kuusio- 

SEMS-ruuveilla ja aluslaatoilla. 

4. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla, ettei radiopuhelin pääse irtoamaan 

ajoneuvon tärinästä johtuen. 
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5   .Säädä radiopuhelimen kulmaa käyttämällä eri ruuvinreikien asentoja 

     asennuspannassa. 
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■Kytkeminen jännitteensyöttöön 
Ajoneuvon akun jännitteen on oltava 12 VDC. Älä koskaan liitä radiopuhelinta 24 V:n 

jännitteeseen. Mikäli käyttöjännite on 24 V, on sinun käytettävä 24-12 V:n 

jännitteenalentajaa (lisävaruste). 

1. Vedä radiopuhelimen virtakaapeli suoraan ajoneuvon akun navoille 

mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin. 

2. Suojaa sulakkeenpidintä kosteudelta ja lämmöltä. Mikäli ympäristö on hyvin 

kostea, suosittelemme käyttämään muita sulakkeenpitimiä, jotka soveltuvat 

käyttöön. 

3. Välttääksesi oikosulun suosittelemme irrottamaan kaikki muut kaapelit akun 

miinusnavalta ennen kuin kytket radiopuhelimen. 

 

4. Liitä virtakaapeli akun napoihin, punainen = plus, musta = miinus. Käytä 

koko kaapelin pituus äläkä poista sulakkeenpitimiä. 

5. Yhdistä irrotetut kaapelit akun miinusnapaan. 

6. Liitä virtakaapeli radiopuhelimen jännitteensyöttöliittimeen. Työnnä tulppa pohjaan, 

kunnes lukkosalpa klikkaa. 
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 Kiinteä asennus 

Mikäli aiot käyttää radiopuhelinta kiinteässä asennuksessa, esim. konttorilla, 

tarvitset erillisen verkkoadapterin (220VAC/13,8 VDC, 8 A) (lisävaruste). 

1. Liitä verkkoadapteri mukana toimitettavaan virtakaapeliin, varmista, että navat 

menevät oikein (punainen = plus, musta = miinus). 

2. Varmista, että radiopuhelin on sammutettu, ennen kuin yhdistät sen jännitteensyöttöön. 

3. Liitä radiopuhelin jännitteensyöttöön. Työnnä tulppa pohjaan, kunnes lukkosalpa 

klikkaa. 

 

 

 

 

 Sulakkeen vaihtaminen 

Mikäli sulake palaa, tulee sinun selvittää ja korjata syy ennen kuin se vaihdetaan. Mikäli sulake 

palaa edelleen, otathan yhteyttä jälleen myyjääsi tai Zodiac Service Centeriin. 
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Antenniliitin 

BNC 

Konepelti Katto 

Takaluukku 

■Antennin kytkeminen 
1. Käytä antennia, jonka taajuus on oikea ja impedanssi on 50 ohmia sekä pienihäviöistä 

koaksiaalikaapelia. 

2. Liitä aina antenni tai 50 ohmin keinokuorma ennen lähetystä, muutoin radiopuhelin voi 

vaurioitua. 

Antennin sijoitusesimerkkejä 



 

 

HUOM! Kaiutinta ei saa liittää maahan.  

 

      

        

 

 Mikrofoniliitännän kuvaus Mikrofonin 

johtimet on liitetty kuvan mukaisesti. 
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 Lisälaitteiden kytkeminen 

 Ulkoinen kaiutin 

Valitse kaiutin, jonka impedanssi on 8 ohmia ja jossa on 3,5 mm:n monoliitin. 

 

 
 

 Mikrofoni 
Liitä mikrofoni radiopuhelimen etupuolella 

olevaan modulaariliittimeen. 

Mikrofonin liittäminen 
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■VIANETSINTÄ 
 

Radiopuhelin ei käynnisty 

Jännitteensyöttöä ei ole tehty oi-
kein. 

Tarkista, että virtakaapelit 

on kytketty ja että niiden 

napaisuus on oikea. 

Sulake on palanut. 
Vaihda palanut sulake. 

Näyttö on himmeä 
Liitetty syöttöjännite on liian 

alhainen. 

Tarkista, että jännite on 

välillä 13,8 V +/- 15 %. 

Mikäli jännite on alueen 

ulkopuolella, tulee sinun 

säätää tai vaihtaa 

jänniteadapteri ja/tai 

tarkistaa virtakaapelit: 

Lähetys ei onnistu 
Mikrofonia ei ole liitetty oikein tai 

se on viallinen. 

Sammuta radiopuhelin, 

tarkista liitäntä tai vaihda 

mikrofoni. 

Ei skannausta Skannausta ei ole ohjelmoitu 
Ota yhteyttä jälleenmyy-
jääsi. 

Lyhyt kantama 

Radiopuhelimen asetettu 
lähetysteho on matala 

Muuta korkealle 
lähetysteholle 

Antenni on väärälle taajuudelle Säädä antennipiiskan 

pituutta 

Antennin väärä sijoitus 
Muuta antennin sijoitusta 

Väärä asennus Tarkista asennus 



 

21  

 KANAVATAULUKOT 

Yhteiskäyttökanavat 

Yhteiskäyttökanavilla toimivien radiolähettimien käyttöön on hankittava 

Viestintäviraston myöntämä radiolupa. Kanavat on tarkoitettu käytettäväksi 

ainoastaan ammatin, elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvään 

viestintään. Kanavien käyttöoikeus myönnetään koko Suomen alueelle. 

Käytettävien radiolähettimien on oltava vaatimustenmukaisia.  

PMR-yhteiskäyttökanavat taajuusalueittain (TX=Rx):

Transport 80 
 Kanava MHz Pilotääni 

K 1 68,050 OFF 

K 2 68,175 OFF 

K 3 67,500 OFF 

K 4 71,375 OFF 

K 5 71,425 OFF 

K 6 71,475 OFF 

K 7 71,625 OFF 

K 8 68,575 OFF 

K 9 70,200 OFF 

K 10 71,025 OFF 

K 11 71,050 OFF 

K 12 71,100 OFF 

K 13 68,100 OFF 

K 14 68,300 OFF 

K 15 68,425 OFF 

K 16 68,525 OFF 

K 17 68,225 OFF 

K 18 71,575 OFF 

K 19 72,325 OFF 

K 20 71,350 OFF 

K 21 71,550 OFF 

K 22 71,600 OFF 

K 23 68,375 OFF 

K 24 71,175 OFF 

K 25 71,750 OFF 

K 26 71,900 OFF 
 

Transport 160 alue 1 
 Kanava MHz Pilotääni 

K 1 154,50625 OFF 

K 2 154,51875 OFF 

K 3 154,53125 OFF 

K 4 154,54375 OFF 

K 5 154,55625 OFF 

K 6 154,56875 OFF 

K 7 154,58125 OFF 

K 8 154,59375 OFF 

K 9 154,60625 OFF 

K 10 154,61875 OFF 

K 11 154,63125 OFF 

K 12 154,64375 OFF 

Transport 160 alue 2 
 Kanava MHz Pilotääni 

K 1 147,100 OFF 

K 2 152,050 OFF 

K 3 152,100 OFF 

K 4 160,250 OFF 

K 5 160,275 OFF 

K 6 160,300 OFF 

K 7 170,425 OFF 

K 8 170,450 OFF 

Transport 450  
 Kanava MHz Pilotääni 

K 1 443,125 OFF 

K 2 443,500 OFF 

K 3 443,550 OFF 

K 4 443,800 OFF 

K 5 445,200 OFF 

K 6 445,675 OFF 

K 7 458,250 OFF 

K 8 458,850 OFF 

K9 458,900 OFF 
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2 5 0  

66 – 88 MHz  

136 – 174 MHz  

400 – 490 MHz 

Maks. kanavamäärä: 

Taajuusalue: 

-20◦C - +60◦C Lämpötila-alue: 

+- 2,5 ppm 

160x155x40 mm 

Taajuuden vakaus: 

Koko (lxkxs): 

1  kg Paino: 

13,8 V DC +-15% 

Kohinasalpa/CTCSS/5-tone  

/2-tone/DTMF 

Syöttöjännite: 

Kohinasalpa: 

70 dB 

2 W @ 10% 

65 dB 

0,20 uV 

70dB (25 kHz) 

Herkkyys 12 dB sini: 

Viereisen kanavan vaimennus: 

Keskinäismodulaatio: 

Harhatoisto- ja heijastusvaimennus: 

Audio lähetysteho: 

25W/10W 

FM 16K0F3 

Lähetysteho: 

Modulaatio: 

60 dB 

40 dB (25 kHz) 

Harhatoisto: 

Sign./kohinasuhde: 

<5  % LF särö @ 1 kHz: 

■TEKNISET MÄÄRITTELYT 

Yleistä 

Vastaanottaja 

Lähettäjä 
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 HÄVITTÄMINEN 

Sähkö- ja elektronisissa tuotteissa voi olla materiaaleja, jotka voivat olla vaaraksi 

ihmisille, eläimille ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä oikein. Tuotteita, joissa on 

WEEE-merkki (ks. alapuolella oleva kuva), ei saa hävittää   

yhdessä tavallisten talousjätteiden kanssa, vaan ne viedään kunnan kierrätysasemalle 

tai ympäristöasemalle Käytetyt akut tulee viedä kierrätettäviksi kunnan 

kierrätysasemalle. 

(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment) 

 

 TAKUU 
Zodiac antaa tuotteelle 36 kuukauden takuun, joka koskee materiaali-, suunnittelu- ja 

valmistusvirheitä. Takuu alkaa tuotteen ostopäivästä. Kulutusosille, kuten akuille, 

antenneille ja muille tarvikkeille annetaan 12 kuukauden takuu. Ostokuitti tai muu 

ostotodistus tarvitaan, jotta takuuasia voidaan hoitaa oikein. 

Yrityskauppaa koskevat erityissäännöt. 

Mikäli laitteeseen tulee vika normaalikäytössä ja toiminnassa, niin tuote on palautettava 

sille jälleenmyyjälle, jolta se alun perin ostettiin tai hyväksyttyyn huoltoliikkeeseen. Nämä 

löydät osoitteesta www.zodiac.se. Ostaja maksaa mahdolliset rahtikulut. Laite on aina 

pakattava huolellisesti tai alkuperäiseen pakkaukseensa lähetyksen yhteydessä. Takuu ei 

kata käyttäjän aiheuttamia eikä epätavallisesta kulumisesta, ylijännitteestä tai muusta 

käsittelystä aiheutuvia vahinkoja. Se ei kata myöskään vahinkoja, jotka aiheutuvat, jos 

valtuuttamaton henkilö huoltaa laitteen. Korjaus tapahtuu ostajan hyväksynnällä ja 

kustannuksella. 

http://www.zodiac.se/
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■VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Zodiac vakuuttaa täten, että Zodiac Transport -radiopuhelin täyttää  direktiivin 1999/5/EC 

päävaatimukset ja muut olennaiset vaatimukset. Laite on valmistettu seuraavien 

standardien mukaisesti: 

Turvallisuus: EN 60950-1 +A11 

EMC: EN 301 489-1/-5 

Radio: EN 300 086-1/-2 
 

Zodiac Transport -radiopuhelinta saadaan käyttää Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Suomessa ja Islannissa. Käyttö muissa maissa edellyttää lupaa 

kyseisen maan viranomaisilta. 

Zodiac Transport-radiopuhelinta markkinoi: 

Zodiac Sverige AB 
Flygfältsgatan 15, 2 tr 
128 30 Skarpnäck 
www.zodiac.se 
info@zodiac.se 

 

 

 

 

http://www.zodiac.se/
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