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TændeTænde
Tryk vedvarende på tasten           et øjeblik.  Radioens ID vises kortvarigt, 
derefter vises den central radioen er indstillet på.

Justere lydstyrkenJustere lydstyrken
Tryk på          for at øge lydstyrken. Tryk på           for at reducere lydstyrken.
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2. Pres tilbehør stik nedad
3. Tag fat i kablet og løft tilbehør stik udad

Fjerne / udskifte batterietFjerne / udskifte batteriet

Fjerne / udskifte hovedtelefon eller andet tilbehørFjerne / udskifte hovedtelefon eller andet tilbehør

1. Fjern batteriet
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Sende et opkaldSende et opkald
Tryk på            for at sende et opkald til centralen.

Sende (tale)Sende (tale)
Tryk på sendetasten til venstre for displayet og tal normalt. Slip tasten derefter.

Sende et alarmopkaldSende et alarmopkald
Tryk vedvarende i mindst 2 sekunder på tasten           for at sende et alarmopkald. 
Der kommer et "bip" fra højttaleren. Derefter viser displayet intet, radioen ser 
ud som om den var slukket. Men nu gensender radioen automatisk 
alarmopkaldet hver 10. sekund. Alarmopkaldet fortsætter indtil annuleret af 
radiobrugeren, eller til centralen svarer. Svar opkaldet fra centralen høres ikke i 
TP8000, men mikrofonen åbnes og radioen sender i 20 sekunder, så centralen kan 
følge med i hvad der foregår. Centralen kan derefter genopkalde for at lytte 
yderligere 20 sekunder hver gang, indtil behovet ophører.

Afslutte et alarmopkaldAfslutte et alarmopkald
Tryk tre gange på tale sendetasten for at afslutte et alarmopkald.

Lukke højttalerenLukke højttaleren
Tryk på          for at lukke højttaleren efter endt samtale. Trykker du 
vedvarende i mindst 3 sekunder på tasten          , holdes højttaleren åben. 
Dette kan være nyttigt ved svagt modtaget signal fra centralen.

Sende et nødopkaldSende et nødopkald

Tryk vedvarende i mindst 3 selunder på tasten            indtil der høres et "bip". 
Et nødopkald er nu blevet afsendt. Når centralen svarer, foregår kommunikation 
som normalt.
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SlukkeSlukke

Tryk vedvarende på tasten            et øjeblik.  
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