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SÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT

(1) VOL/SW
Tästä säätimestä kytketään virta päälle/pois sekä 
säädetään äänenvoimakkuus. Kytke virta päälle 
kiertämällä säädintä myötäpäivään ja kun jatkat 
säätimen kiertämistä myötäpäivään, äänenvoi-
makkuus suurenee. Jotta äänenvoimakkuutta 
voisi säätää, <SQL OFF> -painikkeen on oltava 
alhaalla. Kun pidät sekä <FUNC> että <SQL 
OFF> painikkeet painettuina ja kytket virran virta-
kytkimestä, oletusasetukset palautetaan (kanava 
1).

(2) SPKR
Tämä liitäntä on ulkoista kaiutinta varten. Voit 
liittää puhelimeen minkä tahansa ulkoisen kaiutti-
men ja kuulokkeen, jonka impedanssi on 8~32 Ω. 
Kun liitäntään liitetään ulkoinen kaiutin, sisäinen 
kaiutin kytkeytyy pois käytöstä.

(3) MIC
Tämä liitäntä on puhepainikkeella varustetun 
headsetin mikrofonia varten.

(4) ANTENNILIITIN
Tähän liitetään radiopuhelimen mukana toimitettu 
pidennyskelalla varustettu antenni.
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(5) BUSY/TX
Tämä merkkivalo palaa punaisena, kun lähetin 
lähettää. Kun akku on tyhjenemässä, se muut-
tuu tummemmaksi akun lataustarpeen merkiksi. 
Tämä merkkivalo palaa vihreänä signaalia vas-
taanotettaessa.

(6) FUNC
Kun pidät tätä toimintonäppäintä painettuna ja 
painat etupaneelin näppäimiä, pääset lisätoimin-
toihin.

(7) PUHEPAINIKE
Lähettäminen tapahtuu painamalla tätä painiketta 
ja puhumalla mikrofoniin. Kun vapautat painik-
keen, laite kytkeytyy vastaanotolle.  Jos käytät 
puhepainikkeella varustettua headsetiä, käytä 
lähettämiseen headsetin puhepainiketta.

(8) SQL OFF 
Kun pidät tätä näppäintä painettuna, kohinasalpa 
on pois päältä ja ääni kuuluu kaiuttimesta. Kun 
vapautat näppäimen, kohinasalpa palaa toimin-
taan.

(9) YLÖS/LOCK
Painamalla tätä näppäintä voit selata kanavia 
nousevassa järjestyksessä.
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(10) ALAS/LAMP
Painamalla tätä näppäintä voit selata kanavia 
laskevassa järjestyksessä.

(11) SC. CH/SCAN
Tätä näppäintä käytetään skannauskanavien 
asettamiseen ja skannaustoiminnon käyttämi-
seen.

(12) MENU/MW:
Tästä asetetaan kohinasalvan taso, näppäinäänet 
ja virransäästötaso.

(13) Mikrofoni
Sisäänrakennettu mikrofoni. Mikrofoni on käytös-
sä, kun puhepainike on painettuna.

(14) Kaiutin
Sisäänrakennettu kaiutin, joka kytkeytyy pois 
käytöstä, kun radiopuhelimeen liitetään ulkoinen 
kaiutin.

ALAPANEELI

(15) LUKITUSPAINIKE
Akun salpa.

(16) AKKU
Puhelimen akun tyyppi on PNB-413.

(17) VYÖPIDIKE:
Vyöpidike on vakiovaruste.

(18) LIITÄNTÖJEN SUOJUS:
Liitäntöjen suojus suojaa liitäntöjä, kun ulkoinen 
mikrofoni ja ulkoinen kaiutin eivät ole käytössä.

NÄYTÖN ILMAISIMET:
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 1. Toimintonäppäin 
 2. Kanava-asetusten muokkaus
 3. Näppäinlukko
 4. CTCSS-aliääni
 5. Lähetysteho
 6. Näppäinäänet
 7. Signaalitaso 
 8. Kanavanumero
 9. Lähetys käynnissä
 10. Akun varaustaso
11. Puhepainikkeen lukitus 
12. Skannauskanavien luettelo ja toiminta
13. Herkkä mikrofoni (lisävaruste) 
14. NU 
15. VOX-toiminto (lisävaruste)

KÄYTTÖÖNOTTO

(1) Asenna antenni ja akku (akkua on ladattava 
noin 14 tuntia). Katso ohjeet kohdasta “Akun 
 irrotus ja asennus”.

(2) Kytke virta päälle virtakytkimestä ja pidä 
<SQL OFF> -näppäin painettuna, jolloin 
kohinasalpa on pois käytöstä. Säädä äänen-
voimakkuus miellyttävälle tasolle ja vapauta 
painike kytkeäksesi kohinasalvan päälle 
kuuntelua varten.

(3) Valitse kanava, jota haluat käyttää.

(4) Paina puhepainiketta, kun aloitat lähettä-
misen (puhumisen) ja vapauta se palataksesi 
vastaanottotilaan.

KANAVAN VALINTA

(1) Painamalla <YLÖS> tai <ALAS> -näppäi-
miä pääset suurempiin tai pienempiin 
kanavanume roihin.
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(2) Painamalla ja pitämällä alhaalla <YLÖS> tai 
<ALAS> -näppäintä voit selata kanavaluette-
loa vierittämällä. 

LCD-NÄYTÖN TAUSTA VALO

(1) Saat LCD-näytön taustavalon päälle paina-
malla <FUNC> + <ALAS> -näppäimiä. Ellet 
käytä näppäimiä 10 sekuntiin (lukuun otta-
matta puhepainiketta), taustavalo kytkeytyy 
pois automaattisesti. 

(2) Paina <FUNC> + <ALAS> -näppäimiä uudel-
leen ja valo kytkeytyy pois päältä.

NÄPPÄINLUKKO

Estääksesi näppäimiä kytkeytymästä päälle 
vahingossa voit lukita neljä näppäintä (<YLÖS>, 
<ALAS>, <SC.CH> & <Menu>) painamalla 
<FUNC> + <YLÖS>. Kun näppäinlukko on  
päällä, LCD-näytössä näkyy avainkuvake.  
Kytke lukitus pois päältä painamalla uudelleen  
<FUNC> + <YLÖS>.

OLETUSASETUSTEN PALAUTUS

Voit palauttaa kaikkien toimintojen oletusasetuk-
set pitämällä <FUNC + <SQL OFF> -näppäimiä 
alhaalla ja kytkemällä virran virtakytkimestä.

SKANNAUSTOIMINTO

Ennen skannaustoiminnon käyttöä on asetettava 
skannattavien kanavien luettelo. Vain skannaus-
luetteloon kuuluvia kanavia voidaan skannata.

(A) Lisää/poista kanava LUETTELOSTA

(1) Valitse haluamasi kanava <YLÖS> tai 
<ALAS> -näppäimellä.

(2) Lisää kanava luetteloon painamalla  
<SC.CH> -näppäintä. LCD-näytölle tulee 
“CAL” -kuvake.

(3) Poista kanava skannausluettelosta paina-
malla uudelleen <SC.CH> -näppäintä.  
Näytön “CAL”-kuvake sammuu.
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(B) SKANNAUS PÄÄLLE/POIS

(1) Käynnistä skannaus painamalla <FUNC> + 
<SC.CH> -näppäimiä ja vieritä skannaus-
luettelon kanavia kunnes signaali löytyy. 
Skannauksen aikana kaikkien näppäimien 
käytön on oltava estetty lukuun ottamatta 
<SCAN> -näppäintä. LCD-näytön “CAL”-
kuvake vilkkuu.

(2) Skannaus pysähtyy, kun signaali löytyy.  
Kaiutin kytkeytyy päälle kuuntelua varten 
(näytön “CAL”-kuvake vilkkuu edelleen).  
Painamalla <YLÖS> tai <ALAS> voit siirtyä 
seuraavaan kanavaan ja jatkaa kanava-
luettelon selaamista.

(3) Radiopuhelin odottaa 5 sekuntia, jonka  
jälkeen vastaanotettu signaali katoaa.  
Laite jatkaa kanavien selausta aikarajan  
umpeuduttua.

(4) Radiopuhelimen vastaanottaessa signaalia 
voit kutsua kyseistä kanavaa painamalla  
puhepainiketta, mutta tällöin skannaus 
pysähtyy automaattisesti ja näytön “CAL”-
kuvake lopettaa vilkkumisen.

(5) Painamalla uudelleen <FUNC> + <SC.CH> 
-näppäimiä voit pysäyttää skannaustoiminnon 
ja palata edelliseen käyttämääsi kanavaan.

Huomaa: Jos asetettuna on vain yksi kanava, 
skannaustoimintoa ei voi käyttää.

 

MENU-TOIMINTO
Valikkoluettelossa on kolme lisäasetusta.

(A) KOHINASALVAN TASO
Kohinasalvan tason avulla estetään ilmateitse 
tulevat häiriösignaalit. Luettelossa on käytettävis-
sä 6 tasoa (0–6).

(1) Paina <Menu>-painiketta siirtyäksesi kohina-
salvan tason asetuksiin, LCD-näytössä näkyy 
”M & SL 1” (kohinasalvan oletustaso on 1).

(2) Valitse sopiva taso painamalla <YLÖS> tai 
<ALAS> -näppäintä.
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(3) Paina <FUNC> + <Menu> -näppäimiä tallen-
taaksesi asetuksen ja palataksesi edelliselle 
kanavalle.

Huomaa: Kohinasalvan taso 0 tarkoittaa, että 
kohinasalpa on pois päältä. Sitä käytetään ase-
tusten tekemiseen.

(B) VIRRANSÄÄSTÖ
Luettelossa on 3 eri virransäästötasoa.

(1) Paina <Menu> kaksi kertaa; LCD-näytössä 
näkyy “M & PS 1” (taso 1 on oletus).

(2) Valitse tasoista 0-3 painamalla <YLÖS> tai 
<ALAS> -näppäimiä.

(3) Paina <FUNC> + <Menu> tallentaaksesi 
asetuksen ja palataksesi edelliselle kanavalle.

Huomaa: Korkeammat akkujen säästötilat 
kulut tavat vähemmän virtaa, mutta hidastavat 
prosessorin vasteaikaa. Taso “0” tarkoittaa, että 
virransäästö ei ole käytössä, taso “1” tarkoittaa 
480 mS jokaista prosessorin toimintoa kohden, 
ja “2” tarkoittaa 960 mS, “3” tarkoittaa 1440 mS, 
jne.

 
(C) NÄPPÄINÄÄNET PÄÄLLE/POIS
Voit valita valikossa näppäinäänet päälle/pois.

(1) Paina <Menu> kolme kertaa; LCD-näytössä 
näkyy nuottikuvake (päällä on oletusasetus).

(2) Voit valita painamalla <YLÖS> tai <ALAS> 
-näppäimiä “PÄÄLLÄ” tai “POIS”.

(3) Paina <FUNC> + <Menu> tallentaaksesi 
asetuksen ja palataksesi edelliselle kanavalle.

AKUN TYHJENEMISVAROITUS
Kun akkujännite on matala, näytössä vilkkuu 
“LO” sekunnin välein ja varoitusääni kuuluu joka 
5. sekunti. Voit tarkistaa akun varaustilan LCD-
näytöstä.
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AKUN IRROTUS JA ASENNUS

1. Asennus

(1) Irrota suojaliuska akun (+) 
päästä.

(2) Työnnä akkua ylöspäin, kunnes 
se on tasoissa radiopuhelimen 
yläpaneelin kanssa. Paina 
akkua sisäänpäin alaosasta, 
kunnes se napsahtaa paikoil-
leen. 

2. Irrotus
Irrota akku painamalla radiopuhelimen alaosassa 
olevaa akun salpaa nuolen suuntaan.

Akun lataamista koskeva varoitus

1.  ÄLÄ juota akun liittimiä (akun metalliosia) 
suoraan johtimiin tai liittimiin.

2. ÄLÄ oikosulje akun liittimiä metallisia tai muita 
johtavia esineitä vasten, koska se voi aiheut-
taa suuren virran, joka saattaa johtaa esim. 
tulipaloon.

3. Älä päästä vettä akkuun äläkä käytä akkua, 
jos se on märkä.

4.  Älä altista akkua avotulelle.

5. ÄLÄ pura akkua äläkä tee siihen muutoksia.

6. ÄLÄ käytä suurempaa jännitettä kuin mitä 
akkua varten on määritetty, koska se saattaa 
aiheuttaa akkuhapon vuotamisen ja vaarati-
lanteen.

7.  ÄLÄ lataa akkua muulla kuin siihen tarkoite-
tulla laturilla/latureilla, muuten akku saattaa 
vaurioitua. 

8.  Älä lataa akkua, jos se on jo ladattu, koska se 
heikentää akun tehoa.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: PNB413
Jännite: 7,2 V
Kapasiteetti: 2100 mAH
Käyttölämpötila: -20 °C … +60 °C
Latauslämpötila: +10 °C … +40 °C
Jos akku on pitkän aikaa käyttämättömänä,  
kannattaa se purkaa ja ladata 2–3 kk välein 
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TEKNISET TIEDOT

MALLI: PA6099W

YLEISTIEDOT

Taajuusalue  ....................................... 66~88 MHz
Kanavamäärä ..................................................  99
Kanavaerotus ........................................... 25 kHz
Taajuusgeneraattori ...................... Syntetisaattori
Modulointi  ................................................ FM(F3)
Mikrofonin tuloimpedanssi .....................  2 kOhm
Kaiuttimen impedanssi .............................. 8 ohm
Käyttöjännite .......................................... 5 V - 9 V
Nimellissyöttöjännite ....................................7,4 V
Virrankulutus           Tx Lähetyksen aikana
           13,8V Hi Noin  1,6 A (5 W)
                            MID Noin  1,3 A  (3 W)
                           Low Noin  1 A (1,5 W)

Mitat ............................................ 112x54x34 mm
Nettopaino  .............................. 370 g (akkuineen)

VASTAANOTIN

Herkkyys  ...........................  0,2 uV /12 dB SINAD
Selektiivisyys   ................................... Alle –65 dB
Häiriöetäisyys  ......................................  Yli 70 dB
Äänen särö  ...........................................  Alle 5 %
Ääniteho ..............................  400 mW 10 % / 8 Ω
(10 % särö)

LÄHETIN

Antoteho  ..............................................  1,5/3/5W
Transientti- ja harmoninen  
häiriösäteily  .................................... Alle –36 dBm
Taajuuspoikkeama  ........................... Alle ± 5 kHz
Äänen särö  ...........................................  Alle 5 %
(1 kHz 3 kHz:n poikkeamaa kohti)

Chief Tek Electronic Co vakuuttaa, että  
Star Hunter PA6099W täyttää sitä koskevat 
oleelliset vaatimukset direktiivin 1999/5/EY 
ehdoista. PA6099W on tarkoitettu käytettäväksi 
 metsästys-, harrastus- ja työkäyttöön taajuus-
alueella 67–88 MHz. Käyttöalue on Suomi.  
Laitteen käyttö on luvanvarainen. Luvan  
myöntää Viestintävirasto. www.ficora.fi



Kaukomarkkinat Oy
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki
Puh /Tel.  (09) 5211
radiopuhelimet@kaukomarkkinat.com
www.radiopuhelimet.fi

Maahantuoja:

Myyjä:

Laitteen sarjanumero:

Ostopäivä:


