11. SÄNDNING OCH MOTTAGNING

1

3

Medan [PTT] är intryckt, prata i mikrofonen med normal samtalston.
••- [TX/RX] dioden lyser rött när [PTT] är intryckt.

När ett samtal tas emot, tryck in [PTT] för att svara i
full duplex*, likt ett telefonsamtal.
••- I full duplex lyser [TX/RX] dioden orange.

Rött ljus

Orange diod

SNABBGUIDE
IP ADVANCED RADIO SYSTEM

IP501H

Tack för att ni valt IP501H IP advanced radio system.
Läs alla instruktioner noggrant före användning av
denna produkt.
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1. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Sänder på "All"-gruppen

Tryck
in

• Batteri（BP-272）…………………………… 1
• Handlovsrem………………………………… 1

Tryck in

Mikrofon

• Bältesklips (MB-135)……………… 1
• Antenn......................................... 1

Mikrofon

2. BESKRIVNING AV RADION
[TX/RX] diod

Antenn

2

När ett anrop tas emot.

Grön diod

[PWR/VOL]
vred

*Beroende på förinställning. Fråga er återförsäljare för detaljer

[PTT] knapp

Blinkar när ett samtal mottages

För att stänga av radion
Vrid [PWR/VOL] ratten maximalt motsols tills radion gör
ett "klick"-ljud.
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Vid anslutning av tillbehör

Turn
StängOFF
AV

• Ta bort tillbehöret genom att
dra i kontakten, inte kabeln.

Display

All
Mottager ett anrop
på "All" gruppen

• Säkerställ att radion är
avstängd före anslutning eller
borttagning av tillbehör från
kontakten.

Plug
Plugg
Skyddslock
Jack cover

 ARNING:
V
Montera på skyddslocket när
inget tillbehör är anslutet.

Vrid
[Val]
knapp*1

Knappsats
(Se sid 3.)

Högtalare

OBS! Instruktioner och bilder från denna guide kan variera
beroende på inställningar i radion.

Mikrofon

Högtalare*2

3. SÄTTA FAST BÄLTESKLIPSET

4. ANSLUT ANTENN OCH HANDLOVSREM

LTa bort batteriet före bältesklipset sätts fast.
q
w

*1 Fråga er återförsäljare om era inställningar
*2 När en monofon ansluts kommer ljudet inte ut från den interna
högtalaren.

Medföljande antenn

Demontering

Lyft
uppåt
in bältesLiftfliken
the tab
up q,och
andskjut
slide
the belt clip in
klipset
i pilens of
riktning
the direction
the arrow w.

Medföljande
handlovsrem

Supplied belt
clip
Medföljade
bältesklips
Battery pack
Batteri
Skjut
tills klipset
fast på
Slidebältesklipset
the belt clipi pilens
in theriktning
direction
of the är
arrow
until
plats
och clip
ger locks
ett "klick"-ljud.
the belt
in place, and makes a ‘click’ sound.

OBS! Använd endast den medföljande antennen.
-1-

-4-
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5. ANSLUT BATTERIET

6.	LADDNINGSTID OCH DRIFTSTID
OBS! Drifttiden kan vara kortare beroende på användning, t
ex roaming. Att frekvent roama kortar ner drifttiden.

Följ anvisningen som visas nedan.

BP-272
Efter
batteriet kopplats
in,
Afteratt
attaching,
check that
kontrollera
det är
the batteryattpack
is säkert
securelly
anslutet.
attached. (2 sliding locks are

in the place.)

OBS! Stäng av radion innan batteriet
kopplas bort i enligt bilden till
höger.

Blink

q

q

Halvfullt

Tomt (laddning krävs)
Nästan tomt
(laddning är nödvändig)

LNär batteriet börjar ta slut börjar batteriikonen “ ” att
blinka och varningssignal låter var 30de sekund. Ladda
batteriet omedelbart.
LNär "Lågt batteri-ikonen" visas och ljud låter, kommer
sändningen snart att stängas av automatiskt.

w

Vrid
Turn

Volume:

Vrid
Turn

Volume
Volymjusteringsdisplay
adjustment screen
Standby display

OBS! Om volymen är satt till noll kommer inte pipsignalen
att höras.

Signalstyrkan är representerad med tre staplar.
I 3G läge indikeras den mottagna signalstyrkan med
ikonen. I LTE/4G-läge visas
ikonen.
När radion är utanför räckviddsområde eller inte kan mottaga en kontrollsignal blinkar "out-of-area" ikonen.

9. KNAPPFUNKTIONER
Telefonboken*

[FUNC]*
			
Välj meddelande eller status
för att skicka.

Välj en individ eller grupp från listan.
Tryck [▲]/[▼] och välj “All Call,” “Gruppsamtal”
eller “Individsamtal.”

Message
All

Individual

Gather immediately

00001

7. LADDA BATTERIET (BC-202IP2)

Individual 00001
Stäng
AV
Turn
OFF

Ladda batteriet fullt första gången eller när batteriet
inte använts på över två månader.

(Exempel: ett meddelande är valt)

Adressboken: Individsamtal

Batteri
Battery pack

[CLR/LOCK]
			
Tryck för att återvända till
föregående vy från en funktionsvy.
Håll ner i 1 sekund för att slå på eller av
knapplåset.
L[PTT] knappen och [PWR/VOL] vredet
kan användas även när knapplåset är
aktiverat.

Samtalshistorik*

+ batteri
[Transceiver Radio
+ Battery
pack]

VARNING! Ladda aldrig radion när det åskar. Det kan
medföra en elektrisk chock, starta en brand eller förstöra
sändaren. Dra alltid ur elkontakten före ett åskväder.
• Stäng helst av radion när den laddas. Annars laddas
kanske inte batteriet fullt.
• Sätt i radion (med batteriet anslutet) i laddaren som visas
till höger.
• Laddningsindikatorn lyser orange under laddning. När
batteriet är fulladdat lyser det grönt. Om indikatorn blinkar
orange, läs instruktionsmanualen för IP501H.
• Laddaren startar automatiskt om när batterispänningen
sjunker.
• Koppla från AC kabeln från uttaget när den ej används.

Välj samtalshistorik.
Tryck [▲]/[▼] och välj Tx-loggen", "Rx loggen"
"Sända meddelanden", Mottagna meddelanden,
Tx Telefon logg eller Rx telefon logg.

AC outlet
kontakt

*

BC-123S
BC-123S
(Supplied with
(medföljer
BC-202IP2)
BC-2021P2)
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Laddidikator

Charging indicator
Laddar: Orange
Charging: Orange
Laddat: Grön
Charged: Green

[▲]/[▼] Upp/Ner
			Tryck för att navigera i menyn.

Rapid charger (tillval
(Optional
BC-202IP2)
Snabbladdare
BC-2021P2)
*Self-tapping screws (3.5x30 mm) (User supplied)

Exempel: Knapplåset är aktiverat

*Kan användas beroende på inställning.

10. OM TALTYPERNA

RVARNING
• Använd och ladda endast specificerade batterier
med Icoms radio och laddare. Endast Icom batterier är
testade och godkända för användning med Icom radio
och laddning med Icom laddare. Vid användning av
tredjeparts eller förfalskade batterier eller laddare kan
detta orsaka rök, brand eller förstöra batteriet.
• Använd endast batteriet som är rekommenderat.
Använd aldrig ett batteri med annan utrustning eller
för annan användning än den som är specificerad i
instruktionsmanualen.
• Läs försiktighetsåtgärderna som medföljer IP501H
före laddning av batteriet.

Taltypsikoner*1

Beroende på inställning kan du välja taltyp eller grupp genom att trycka [Telefonbok]. Annars kan ni endast välja förinställd kontakt som visas i displayen.

: All Call/gruppsamtal
: Talgruppssamtal*

10/4 12:57

10/4 12:57

All

Sales8
Gruppsamtal
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Om den återstående batterispänningen

Fullt

zzVrid [PWR/VOL] för att justera volymen.
Volymen kan justeras mellan 0 till 32.

Laddning med BC-202IP2

Medföljande batteri är BP-272.
Sluta omedelbart använda batteriet om det börjar avge
onormal lukt, blir onormalt varmt, ändrar färg eller om det
deformeras. Om något av ovanstående sker, kontakta er
återförsäljare eller distributör.

Även när radion är avstängd drar den
fortfarande lite ström. Ta bort batteriet
när radion inte används på längre tid
annars finns risk att batteriet töms helt.

zzVrid [PWR/VOL] medsols till klockan 12 positionen. Ett
pipljud låter.
LVridrotationen är trög för att undvika damm- och
vattenintrång samt oavsiktlig manövrering.

3.5 tim (ca)

Laddtid

VARNING

Ändra volym

TX:RX:Stand-by=5 : 5 : 90

q

BatteryBatteri
pack

Slå på radion

17 tim (avser användningen 5:5:90)

Användning

w

8. SLÅ PÅ RADION OCH ÄNDRA VOLYM

2

: Individsamtal
: Telefonsamtal*

2

*1Blinkar när ett samtal eller meddelande mottas.
*2Kan användas beroende på inställning

Individsamtal
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