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NL- Gebruiksaanwijzing 

Deze set bevat 3 walkietalkie-units: dit zijn communicatieapparaten die werken op mobiele radiofrequenties.  

Ze worden geleverd met 8 (optie) kanalen en een LCD-scherm met achtergrondverlichting, hiermee kunt u kilometers mee 

gratis communiceren (tot 3 km in open gebieden) 

OPMERKING: Lees deze gebruikersinstructies zorgvuldig door, voordat u de apparatuur gebruikt en bewaar ze voor 

toekomstig advies! 

SPECIFIEKE AANBEVELINGEN 

Raadpleeg voor gebruik een arts als u een persoonlijk medisch hulpmiddel bij u draagt. 

Gebruik het apparaat niet als het appraat op enigerlei wijze beschadigd is. 

Gebruik het apparaat niet in een potentieel explosieve omgeving (bijv. Rond benzinepompen, op het benedendek van een 

boot of rond een brandstofopslaginstallatie of chemische producten) 

Als u met de auto of met de fiets reist, stop dan voordat u het apparaat gebruikt. 

Schakel het apparaat uit als u zich in een vliegtuig of ziekenhuis bevindt. 

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een radio om storingen te voorkomen. 

Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Combineer nooit gebruikte en nieuwe 

batterijen. 

Plaats de zender en antenne op minimaal 5 cm van uw gezicht. Richt de antenne naar boven en spreek normaal. 

Reinig het apparaat met een vochtige doek. Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen en oplosmiddelen. 

Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Zorg ervoor dat het apparaat in geval van schade wordt gecontroleerd door een 

gekwalificeerde professional. 

Het apparaat kan niet worden gebruikt om contact op te nemen met de hulpdiensten 

Apparaat BESCHRIJVING (FOTO 01,02) 

1. Antenne 

2. RX-pictogram - weergegeven bij ontvangst van spraak 

TX-pictogram - weergegeven tijdens verzending van spraak 

3. Volumeniveau-indicator 

4. Instelknop Omhoog  

s. Vervolg ontvangst (MON) 

6. Aan / uit-knop  

7. Instelknop Omlaag  

8. Oortelefoonaansluiting 

9. Luidspreker 

10. Microfoon 

11. Menu: 

Voer de menu-instellingen in 

12. Belknop (CALL) 

13. toetsenbordvergrendelings 

14. Indicator voor batterijniveau 

15. Druk om te spreken (TALK) -knop 

16. VOX-indicatie 

17. Scan-indicatie: 

Weergegeven tijdens scanmodus 

18. Indicatie kanaalmenu-item 

19. CTCSS / Menu optie-waarde 

20. Lampknop 

21. Scan-knop 

22. Lamp 

23. Riembevestigingsclip 

24. Gordelbevestiging 

25. Batterijen (niet meegeleverd) 



26. Batterijvak (Foto 02) 

Om batterijen in de apparaten te plaatsen, verwijdert u eerst de riembevestiging, tilt u de bevestigingsclip (23) op en drukt u 

de riembevestiging omhoog (24). 

Open het batterijvak (26) en plaats 4x AAA-batterijen (25) (niet meegeleverd), zorg ervoor dat de polen correct zijn uitgelijnd. 

Sluit vervolgens het deksel. 

DE TALK-IT GEBRUIKEN 

1. Het apparaat in- / uitschakelen: Om de apparaten in of uit te schakelen, houdt u de aan / uit-knop (6) gedurende 3 

seconden ingedrukt om een BEEP-geluid te laten horen om te bevestigen. 

2. Het volume aanpassen: Om het volume te verhogen, drukt u op de instelknop Omhoog    en drukt u op de omlaag 

 knop om het volume zachter te zetten. 

Opmerking: het volumeniveau (3) wordt weergegeven op het scherm. 

3. Indicatie batterijlading / indicatie batterij bijna leeg 

Het batterijniveau wordt aangegeven door het aantal vierkantjes in het batterijpictogram op het LCD-scherm 

    Batterij vol 

Battery 2/3 vol 

Battery 1/3 vol 

Battery leeg 

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterijpictogram en klinkt er een pieptoon 

dat de batterijen moeten worden vervangen of opnieuw opgeladen.  

4. ontvangen / verzenden van communicatie: 

De apparaten staan in de modus "Ontvangst" wanneer ze branden, dat wil zeggen, ze zijn klaar voor gebruik. 

Ontvang een oproep of geluid uitgezonden op de geactiveerde frequentie. 

Als u op de bel knop (I2) drukt, schakelt het apparaat over naar 

"Transmissie" -modus. U verzendt dan een geluidssignaal naar het andere apparaat 

Om een spraakbericht te verzenden, drukt u op de TALK-knop (15) en spreekt u 

In de microfoon (10) Blijf op de knop drukken totdat u 

klaar met het verzenden van uw bericht. 

Houd de microfoon minimaal 5 cm van je gezicht. 

Notitie: 

-Het andere apparaat moet op hetzelfde kanaal zijn ingesteld en de 

Dezelfde CTCSS-code (zie punt 7). 

Kanalen veranderen 

Druk eenmaal op de knop MENU (11), het huidige kanaalnummer knippert op het display 

Druk op de ▲ -knop (4) of de -knop (7) om het kanaal te wijzigen 

Druk op de TALK-knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar stand-by 

Modus 

Opmerking: Als er tijdens het instellen niet binnen 15 seconden op een knop wordt gedrukt, keert het apparaat terug naar 

stand-by 

6.CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System) 

Licentievrije radio's die werken op de 400 ～ 470 MHz-frequentieband。 

Op de TALK-IT heb je 8 beschikbare radiokanalen 

Zijn er veel radio-gebruikers in uw buurt, dan bestaat de kans dat 

sommige van deze gebruikers op hetzelfde radiokanaal zitten. 

Om te voorkomen dat u signalen ontvangt van andere gebruikers, zijn er subkanalen. 

Twee radio's kunnen alleen met elkaar communiceren wanneer ze werken op hetzelfde radiokanaal en wanneer ze exact 

hetzelfde subkanaal hebben geselecteerd 

 

 

 

 



8. Monitor 

U kunt de monitorfunctie gebruiken om te controleren op zwakkere signalen op het huidige kanaal. 

Houd de MoN-knop ingedrukt om kanaalbewaking te activeren. 

Laat de MoN-knop los om de kanaalbewaking te stoppen. 

Opmerking: tijdens de kanaalbewaking ontvang je codes in de radio's 

Luistert niet naar CTCSS-codes. 

9.VOX-selectie 

De radio kan spraakgestuurd (VOX) verzenden. In 

VOX-modus, zendt de radio een enkel signaal uit wanneer deze wordt geactiveerd door 

Uw stem of ander geluid om u heen. VOX-bediening is niet 

aanbevolen als u van plan bent uw radio te gebruiken in een lawaaierige of winderige omgeving. 

Opmerking: de VOX-modus wordt overschreven wanneer u op de TALK-knop drukt 

 "15" 

Druk driemaal op de MENU-knop (11), de huidige VOX-instelling knipperen op het display en het VOX-pictogram wordt 

weergegeven. 

Druk op de ▲ -toets (4) om het VOX-gevoeligheidsniveau in te stellen tussen 1 en 3 

(niveau 3 is het meest gevoelige niveau). 

Druk op - toets (7) tot “OF＂ op het display verschijnt, om VOX uit te schakelen. 

Druk op de SPREEK-knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar de stand-by modus. 

10. scannen naar een actief radiokanaal 

.ruk op de SCAN-knop (21): De "Scan" functie indicator (17) 

Verschijnt op het scherm en het kanaal (18) zal continu scannen 

Van 1 tot 8 

Druk op de -knop (7) om de kanalen te starten van 8 tot 1. 

Zodra een actief kanaal is gevonden, stopt het scannen en kunt u luisteren. 

Wanneer de activiteiten op het kanaal stoppen, zal het scannen automatisch worden hervat. 

OPMERKING: Als u op de TALK-knop (15) drukt terwijl u luistert naar een gevonden 

kanaal, zullen de radio's teruggaan in de stand-by modus op het gevonden 

kanaal 

11. Oproeptonen 

Een oproeptoon waarschuwt anderen dat u wilt gaan praten. 

11.1 De oproeptoon instellen 

De TALK-IT heeft 10 beltonen. 

· Druk vier keer op de MENU-knop (11), "CA" wordt weergegeven en de huidige oproeptoon knippert. 

· Druk op de ▲ -toets (4) of de -toets (7) om over te schakelen naar een andere oproeptoon. 

· Druk op de TALK-knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus. 

11.2 Een beltoon verzenden 

Druk kort op de CALL-toets (12). De beltoon wordt verzonden op het ingestelde kanaal. 

12.Key-Tone aan / uit 

Wanneer een knop wordt ingedrukt, piept het apparaat kort. 

Om de toetstoon in te stellen. 

· Druk vijf keer op de MENU-knop (11). “Tot＂ wordt weergegeven. 

· Druk op ▲ om (ON) of de toetstonen (OF) in te schakelen 

· Druk op de TALK-knop (15) om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus. 

13.Roger Beep aan / uit 

Nadat de TALK-knop is losgelaten, zal het apparaat een Roger-piep laten horen 

Om te bevestigen dat u bent gestopt met praten. 

Om de Roger Beep in te stellen. 

· Druk zes keer op de MENU-knop (11). "rO" wordt weergegeven. 

· Druk op ▲ om de Roger Beep (OF) in of uit te schakelen. 



Druk op de TALK-knop (15) om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus. 

14. Knopvergrendeling 

Houd de Menu-knop (11) twee seconden ingedrukt om de knopvergrendelingsmodus te activeren. Het 

knopvergrendelingspictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm. 

Houd de menuknop (11) nogmaals twee seconden ingedrukt om de knopvergrendeling te deactiveren. 

Let op: De PTT-knop (15), de Bel-knop (12). MON-knop (5), lampknop (20), 

en de aan / uitknop (6) zal nog steeds functioneel zijn als de knop vergendeling is geactiveerd. 

15. Display achtergrondverlichting 

Om de achtergrondverlichting van het LCD-scherm te activeren, drukt u op een willekeurige knop behalve de aan / uit-knop 

De achtergrondverlichting van het LCD-scherm gaat 5 seconden branden. 

16. Koptelefoonaansluiting 

De connector bevindt zich aan de bovenzijde van de unit (8) 

Steek de oortelefoonstekker in de connector (2, 5 mm jack) 

Als u de spreekknop (15) van het luistergedeelte gebruikt, moet u dat doen 

gebruik ook de microfoon van het oorstuk om in te praten 

17. Batterijbesparende functie: 

Als het apparaat 30 seconden niet is gebruikt, is de eco stand automatisch geactiveerd. Dit heeft geen invloed op de ontvangst 

van transmissies en de standaardmodus wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra een signaal wordt gedetecteerd. 

18. INGEBOUWDE FLITSLICHT 

Als extra functie heeft uw TALK – IT een ingebouwde zaklamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Technische specificities 

 

Kanalen 8 

Subcode CTCSS 99 

Frequentie 400-470 MHz 

Bereik tot 3 km (open veld) 

Batterij 4XAAA 

Zendvermogen ＜ = 500 mW ERP 

Modulatietype FM-F3E 

Kanaalafstand 12,5 / 25 kHz 

Duo Charger adapter Uitgang: 7,5 VDC / 350MA 

 

Verwijdering van oud elektrische elektronica 

Apparatuur (van toepassing in de Europese 

Unie en andere Europese landen met 

gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool 

op het product of op de verpakking 

geeft aan dat dit product niet zal worden 

behandeld als huishoudelijk afval, in plaats daarvan  

overhandigd aan de betreffende collectie 

punt voor recycling van elektrisch en elektronisch 

apparatuur. Zorgen ervoor dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, hiermee voorkomt u negatieve gevolgen voor het mileu en de  

menselijke gezondheid. 

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit 

product, neem dan contact op met uw plaatselijke stadskantoor of met uw huishoudelijk afval 

verwijderingsdienst. 

 

Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen door te mailen naar sales@mediaevolution.nl 

Wij beantwoorden alle vragen binnen 1 werkdag. Bedankt voor de aankoop van dit product! 

 

 


