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 INTRODUKTION 
 
Zodiac Talk2Me är en PMR-utrusting (Private Mobile Radio) som ger dig möjlighet till att 
prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan samtalsavgifter. Den är väldigt 
enkel att använda. Varje handenhet skall användas tillsammans med en eller flera andra 
Zodiac Talk2Me handenheter. 
 
Läs bruksanvisningen innan du tar i bruk din nya PMR-utrustning så att du får nödvändig 
kunskap om de olika funktionerna i handenheten. 
 
 

 BESKRIVNING AV HANDENHETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PTT-knapp   

Torch-knapp (lampa)  

Laddkontakt 

Anropstast  

Bakgrundslampa/ 
Knapplås  

Mikrofon 

Antenn 
Lampa 

Power-knapp 

UP-knapp  

Funktionsknapp  

VOX-kontakt 

Monitor-knapp  

DOWN-knapp    

Högtalare 
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 BESKRIVNING AV DISPLAYEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TX SYMBOL 10. KNAPPLÅS SYMBOL 
2. RX SYMBOL 11. PILOTTON (CTCSS) SYMBOL 
3. VOX SYMBOL 12. ANROPSTON SYMBOL 
4. BATTERI SYMBOL 13. 2-SIFFRIG PILOTTON NUMMER 
5. KANAL SYMBOL 14. RÄCKVIDD SYMBOL 
6. AUTO POWER OFF SYMBOL 15. TIDSUR SYMBOL 
7. RUMAVLSYTNING SYMBOL 16. 2-SIFFRIG KANALNUMMER 
8. FJÄRRAVLYSTNING SYMBOL 17. KANALSÖKNING SYMBOL 
9. MONITOR SYMBOL 
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 FÖRBEREDELSE FÖR BRUK 
 
Sätta i batterier 
Du placerar 4 st. alkaliska batterier 1.5V AAA/LR03 eller 4 stk AAA (NiMh) uppladdningsbara 
batterier för varje handenhet.  
 
1. Avlägsna batterilocket genom att trycka i nederkant av locket.    
   
2. Sätt in 4 st. batterier och passa på att titta att dom sitter ordentlig på plats. Observera 

korrekt polaritet.        
 
3. Sätt locket på plats. 
 
 
Slå På/Av 

 
För att slå på handenheten, tryck och håll [POWER] 
knappen i 2 sekunder tills du hör en signal och 
displayen slåss på. 
 
For att stänga av, tryck och håll [POWER] knapp tills 
displayen slocknar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SÄKERHETSANVISNINGAR 

 
• När du sänder, håll apparaten och antennen minst 2,5 cm från ansiktet. Antennen skall 

peka uppåt och bort från ansiktet.  
• Använd den medföljande antennen. Användning av annan än original antenn kan 

skada apparaten. 
• Använd inte radion i områden som är utsatta för explosions- eller brandfara. 
• När symbolen för låg batteri visss i displayen, skall alla batterier bytas. Innan du startar 

uppladdning av batterierna, ta av batterilocket och se till att batterierna är 
uppladdningsbara. Alkaliska batterier eller torrbatterier skall inte laddes och försök av 
laddning av sådana batterier kan förorsaka skader både på personer och utrustning.  

• Förbrukade batterier skall kastas enligt miljöföreskrifter. Bränn eller stick inte hål på 
förbrukade batterier. När du inte skall använda handeneten på flera månader, ta ut 
batterierna för att undvika att batterierna läcker i handenheten. Låt aldrig förbrukade 
batterier bli stående i handenheten. 

• Vid en olycka kan apparaten inte användas tiil att anropa nödcentral för tillkallning av 
hjälp. 
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 FUNKTIONER 
 
Flyttdiagram för funktionsvalen under funktionsknappen [ ]. 
 
 FUNC 
 ↓ 
 CHANNELS     
 ↓ 
 CTCSS 
 ↓ 
 SCAN 
 ↓ 
 CALL TONE 
 ↓ 
 GROUP MONITORING CTCSS CODE SELECTION 
 ↓ 
 OUT OF RANGE 
 ↓ 
 REMOTE MONITORING 
 ↓ 
 AUTO POWER OFF 
 ↓ 
 VOX   
 ↓ 
 MONITOR     
 ↓  
 SQUELCH LEVEL SELECTION 
 ↓ 
 BATTERY TYPE SELECTION  
 ↓ 
 ROGER BEEP 
 ↓ 
 KEY TONE 
 ↓ 
 BABY MONITORING  
 ↓ 
 STOPWATCH  
 ↓ 
 END 
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 ATT ANVÄNDA ZODIAC TALK2ME  
 
Sändning 
Märk att sändningen med PMR-utrustning (Privat Mobil Radio) är envägs-kommunikation, 
dvs. medans du pratar, kan du inte lyssna på andra. 
 
1. Tryck och håll [PTT] knappen. 

Symbolen     visas i displayen. 
2. Prata med normal röst i mikrofonen. 
3. När du är färdig med att prata, släpp [PTT] knappen. 
 
Mottagning 
1. Se till att [PTT] knappen inte är intryckt. 

Symbolen     visas i displayen när den andra användaren börjar att prata. 
2. Justera ljudstyrkan om det är nödvändigt. 
 
Räckvidd 
Zodiac Talk2Me är utvecklad för att uppnå maximal räckvidd. Maximal räckvidd påvärkas av 
tärrengen. I öppen tärreng kan räckvidden vara upptill 3 km. Räckevidden reduceras av 
hinder och vid bruk inomhus. Man bör inte använda handenheten närmre varandra än 1,5 m 
på grund av interference. 
 
Displaybelysning  
Tryck [ ] knapp för att få bakgrundsljus i displayen. Ljuset slocknar automatiskt efter 7 
sekunder, men du kan också släcka lampan genom att trycka [ ] knappen på nytt. 
 
Volymkontroll 
För att justera ljudstyrkan i högtalaren, tryck [ ] och [ ] knapparna. Lägsta nivå är 1 och 
högsta nivå är 7. Tryck [PTT] för att bekräfta. 
 
Val av kanal 
PMR-utrustningen har 8 kanaler. Du kan kommunicera med andra användare som har inställt 
sin handenhet på samma kanal som du. 
 
1. Tryck funktionsknappen [ ] en gång. ”Channel” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] för å velge en kanal. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta kanalvalet. 
4. Kanalnummret visas i displayen. 
 
Val av pilotton (CTCSS) 
Pilottonsystemet CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) ger möjlighet för att 
undgå forstyrrelser på samma kanal. Endast användare med samma pilottona inställt kan 
prata och lyssna på varandra, medans alla andra på samma kanal kan lyssna.  
 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 2 gånger. ”CTCSS” symbolen visss i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja önskad pilotton (CTCSS code). (Du kan välja 

bland 38 toner). 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
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Kanalsökning (Scanning) 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 3 gånger. ”SCAN CHANNEL” symbolen visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att söka uppåt eller nedåt. 
3. Tryck [PTT] knappen för att stanna kanalsökningen om du inte hittar kanaler i bruk.  
4. Du hör en ton (“beep”) när en kanal i bruk hittas. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta 

kanalen. Hvis ikke fortsetter søkingen.  
 
Val av anropston 
Du kan välja mellan 10 olika toner som ljuder när du sänder ett anrop. 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 4 gånger. Symbolen       och “CL” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja önskad ton. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Gruppavlystning  
Denna funktion ger dig möjlighet till att motta anrop på samma kanal, men med olika 
pilottoner. 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 5 gånger. Symbolen, “GR” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att få pilottoner (CTCSS koder) eller välj “OF” för att 

koppla ur funktionen. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Obs: Denna funktion ger dig möjlighet till att lyssna på 2 pilottoner. Tryck monitorknappen [ ] 

för att byta till den andra pilottonen. 
 
Räckviddsnotering  
1. Tryck funktionsknappen [ ] 6 gånger. Symbolen “OT” och “OUT” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att koppla av eller på funktionen.  
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
4. När denna funktion är inkopplad, kommer radion att ge en ljudsignal var annan minut så 

länge du inte mottar signaler. 
 
Fjärravlystning  
1. Tryck funktionsknappen [ ] 7 gånger. Symbolen “Remote” och “RM” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att koppla av eller på funktionen.  
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
4. När denna funktion är inkopplad, ges det möjlighet till att låta en annan avlyssna din 

handenhet. När den andra trycker sin anropsknapp   i   ca. 2 sekunder, vill din handenhet  
sända i 30 sekunder till det andra handenheten. Bägge handenheterna skall vara på 
samma kanal och samma pilotton. Du bör höra en ton (beep).  

 
Automatisk stängning 
Automatisk stängning (auto power off) slår automatiskt av handenheten efter en vald tid. Du 
kan välja mellan 1 - 12 timer. 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 8 gånger. Symbolen “APO” visas i displayen.  
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja önskad tid. Välj “0” för att koppla av funktionen. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Röststyrning (VOX) 
Zodiac Talk2Me har en inbyggd röststyrningsfunktion (VOX). Med VOX-funktionen inkopplad 
kan du prata i handenheten och sända utan att trycka [PTT] knappen. Du kan också koppla 
en VOX kabel (mikrofon/högtalare) som ger möjlighet till handsfree sändning och mottagning. 
Handenheten vill sända varje gång den registrerar en ljud över en bestämd nivå. Använd 
därför röststyrningsfunktionen endast vid behov.   
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Inkoppling av VOX:  
1. Stoppa in eventuell VOX kabel.  
2. Tryck funktionsknappen [ ] 9 gånger. Symbolen ”VOX” blinkar i displayen.  
3. Tryck [ ] knappen för att välja VOX känslighet. Du kan välja mellan 7 nivåer. Nivå 7 ger 

högsta känsligheten medans nivå 1 ger lägsta känsligheten. 
4. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Avkoppling av VOX:  
1. Tryck funktionsknappen [ ] 9 gånger. Symbolen ”VOX” blinkar i displayen.  
2. Tryck [ ] knappen för att välja VOX känslighetsnivå 0. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.  
4. Handenheten går tillbaka till normalinställning och VOX kabeln kan avlägsnas. 
 
Monitor 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 10 gånger. Symbolen “Monitor” och “M” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att koppla av eller på konstant avlystning av önskad 

kanal.     
3. Tryck [PTT] knappen för att gå tilbaka till normalinställning. 
 
Val av batterityp 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 11 gånger. Symbolen “RE” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja rätt batterityp (som används).  
3. Välj “YS” för uppladdningsbara batterier och “NO” för icke-uppladdningsbara batterier.  
4. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Klarton  
Klartonen (Roger Tone) varslar den du kommunicerar med att du är färdig med att prata och 
har släppt [PTT] knappen. Vederbörande kan nu efter tonen trycka sin [PTT] knapp och börja 
att prata. 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 12 gånger. Symbolen “RG” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja påkoppling eller avkoppling av signalen. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Knappton 
Funktionen ger en ton varje gång en knapp trycks. 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 13 gånger. Symbolen “KB” visas i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att välja påkoppling eller avkoppling av knappton. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
 
Rumavlystning (Baby Call) 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 14 gånger. Symbolen “Baby” och “BM” visas i displayen.   
2. Tryck [ ] för att välja VOX känslighetsnivå. Du kan välja mellan 7 nivåer. Nivå 7 ger 

högsta känsligheten medans nivå 1 ger lägsta känsligheten.  
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
4. För att koppla ur funktionen, läs pkt. 1 och tryck [ ] för att välja OFF. 
 
Tidsur 
1. Tryck funktionsknappen [ ] 15 gånger. Symbolen       blinkar i displayen. 
2. Tryck [ ] eller [ ] knappen för att koppla tidsur-funktionen ON/OFF. 
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet. 
4. Efter att du har satt på tidsuret, startar och stoppar du den genom att trycka [ ] eller [ ] 

knappen. Tryck [ ] knappen för att nollställa tidsuret.                                
5. Handenheten kan fortsätta sända och motta signaler. Tryck funktionsknappen [ ] för att 

koppla ur funktionen. 
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Knapplås 
For att förhindra tilfälliga knapptryckningar, kan knapparna låsas. Tryck och håll [ ] knappen 
i 2 sekunder tills symbolen      visas i displayen.  
Tryck och håll [ ] knappen igen i 2 sekunder för att upphäva låset och symbolen    
forsvinner från displayen. 
[PTT] knappen kan fortsattas att användas om knapplåset är aktiverat. 
 
Lampa  
1.  Tryck och håll [TORCH] knappen för att tända lampan.  
2. När du är färdig, släpp knappen. 
3. Du kan använda lampan både när handenheten är av och på. 
 
OBS! Lys inte direkt i ögonen. 
 
Batteristatus 
Batteri-indikatorn visar laddtillståndet för batterierna. 
 

 Fullt 

 2/3  
 1/3   

 Varsel om låg batterinivå. Byt alla batteri. 
 
 
 KANALFREKVENS TABELL 

 
Kanal Frekvens (MHz) Kanal Frekvens (MHz) 

1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 

 
 
 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 
Frekvensområde : 446.00625 til 446.09375 MHz  
Kanaler : 8  
Kanalavstånd : 12,5 kHz  
Strömförsörjning  : 4 st. 1,5V AAA alkaliska batterier eller 4 st. uppladdningsbara 

NIMH batterier  
Godkänd : EN 60950:2002 
 EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03) 
 EN 300 489-5 V1.2.1 (2002-08) 
 
 LADDNING AV BATTERIER 

 
Använd endast godkänd 230V strömadapter/batteriladdare om du använder 
uppladdningsbara batterier. 
Obs! Alkaliska batterier skall inte laddas. 
* Slå av handenheten och stoppa in strömadaptern i laddkontakten på sidan av 

handenheten 
* Lampan blinkar när apparaten laddas. 
* Dra ut strömadaptern när uppladdningen är färdig. 
Laddningstid för batterier av normal type 600mAh NiMh: 10-12 timmar 
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 FELSÖKNING 
 
Skulle det uppstå problem, föredra enomstart av handenheten genom att stänga av 
apparaten och ta ut batterierna. Vänta en kort stund, sätt batterierna tilbaka och slå på 
apparaten igen. 
 
 SKÖTSEL 

 
• Skydda handenheten mot fuktighet, vatten, kyla och extrem värme. 
• Apparaten rengörs med en lätt fuktad tygbit. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel s

om kan skada apparaten så att garantin upphävs. 
 
 GARANTI 

 
Zodiac Tele & Radio AB ger garanti i 12 månader mot fabrikationsfel. Utöver detta kommer 
köpbestämmelser om reklamationsrätt. Vid reklamations- eller garantihänvisningar skall 
dokumentation på köpdatum framläggas i form av köpskvittering eller liknande. Vid 
näringsköp gäller särskilda regler. 
 
Innenfor garantitiden reparerar Zodiac Tele & Radio AB alla fel som var iboende i apparaten 
vid köptillfället, förutsatt att apparaten inlevereras till den försäljaren där den blev köpt, eller till 
Zodiac’s serviceverkstad. Eventuell frakt betalas av köparen. Apparaten skall alltid packas 
omsorgsfullt eller i originalemballage vid försändelsen. 
 
Skador som skylls feil bruk i henhold til denna bruksanvisningen, slitage, överspänning, slag, 
fuktskada, lynnedslag eller ingrep av oauktoriserade personer, faller inte under några 
omständigheter in under garantin och vill bli reparerad efter order från köparen mot betalning. 
 
 INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE  

 
Härmed intygar Zodiac Tele & Radio AB att Zodiac Talk2Me levereras i överenskommelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999 / 5 / EC och är laget efter följande specifikationer:  
EN 60950:2002 
EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03) 
EN 300 489-5 V1.2.1 (2002-08) 
 
Produkten kan användas i följande länder:  
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. 
(För användning i andra länder bör du kontrollera om frekvensen är möjlig att använda i de 
respektive länder). 
 
Zodiac Talk2Me marknadsförs i Sverige av:   
 

 
Zodiac Tele & Radio AB 
Box 759, Planiavägen 11 
131 24  NACKA 
www.zodiac.se 
info@zodiac.se  
 


