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ORIGINAL

Genzo Basic 155LS
Specialutvecklad och robust
radio med stor flexibilitet.
Radion är vid leverans bestyckad med sju av Post- & Telestyrelsen godkända kanaler för jakt och jordbruk på frekvensbandet 155 MHz. Om
användaren dessutom har egna av Post- & Telestyrelsen erhållna
kanaler inom frekvensområdet 136–174 MHz kan dessa lätt
programmeras in av leverantören eller behörig återförsäljare.
Radion är dessutom försedd med 50 lätt valbara så kallade pilottoner (PLtoner).
Radion har en stor och lättavläst display med in- och urkopplingsbar
belysning.
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Viktig information
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bär inte radion i antennen, det kan skada såväl antennen som radions
antennkontakt.
Sänd inte med radion om antennen inte är ansluten, det kan skada
radions slutsteg.
Reparera inte radion själv, garantin upphör då att gälla.
Kortslut inte batteriets kontakter, det kan orsaka brand eller explosion.
Kortslut inte laddarens kontakter, laddaren kan sluta fungera och
orsaka brand.
Kasta inte batterier i öppen eld, lämna förbrukade batterier till återvinning.
Doppa inte radion i vatten, radion är damm- och vattentålig enligt IP67
och inte vattentät.
Rengör radion med en lätt fuktad trasa, använd inte starka kemikalier
eller lösningsmedel.
Lägg ej en fuktig radio i boxen.

Användbara funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Tangentlås
Scanning (kanalpassning)
Egen scanninglista
Smygläge (Whispering)
Tangentton
Displaybelysning
Batterisparfunktion
Justerbar brusspärr

I förpackningen skall följande finnas
•
•
•

Radiodel Basic 155LT
Laddningsbart batteri
Bordsladdare och nätadapter

•
•
•

Öronmussla
Bältesclips
Svensk bruksanvisning

•

Antenn

•

Obs! Om något skulle saknas kontakta ditt inköpsställe.

Tillbehörssortiment
•
•
•
•
•

Monofon
Öronmussla
Miniheadset
Laddningsbart batteri
Mobilladdare

•
•
•

Lång antenn (skogsantenn)
Torrbatterikassett
Anslutningskabel till aktiva
hörselskydd
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Radion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antenn (TNC kontakt)
Sändtangent – PTT
Funktionstangent – F
Brusspärrstangent – SQ
Kanal NED/Tangentlås – NED
Scanning/Scanninglista – Scan
Smygläge (Whispering)/
Tangentton – Wisp
Kanal UPP/Displaybelysning
– UPP

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Till/Från/Volymratt – Till/Från
Högtalare
Mikrofon
Uttag för extern mikrofon
Uttag för extern högtalare
Display
Bältesclips
Indikatorlampa
Batterilås
Batteri

Obs! Text i fet stil ovan används i bruksanvisningen för att beteckna respektive tangent.

Display
Indikatorer för:
1.
Tangentlås
2.
Smygläge (Whispering)
3.
Tangentton
4.
Scanninglista
5.
Pilotton (PL-ton)
6.
Uteffekt och fältstyrka
7.
Vald kanal
8.
Vald uteffekt
9.
Batterikapacitet
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Drifttagning
Antenn
Antennen skruvas fast på antennkontakten. Skruva inte hårdare än nödvändigt.

Batteri
Batteriet monteras på radions baksida. Placera batteriet i fästklackarna
och skjut det uppåt tills ett klick hörs. Batteriet tas bort genom att batterilåset på radions undersida trycks in i pilens riktning och batteriet sedan
skjuts nedåt.

Bältesclips
Bältesclipset kan monteras på radions baksida. Klicka fast bältesclipsen
underifrån när batteriet är borttaget.

Gummiskydd till tillbehörskontakten
Används monofon, headset, öronmussla eller andra tillbehör, skruva av
täckluckan som skyddar tillbehörskontakten och ersätt den med det medlevererade gummiskyddet. Som skydd mot att fukt och damm tränger in i kontakten bör gummiskyddet alltid vara intryckt när du inte använder tillbehör.
Obs! Används tillbehör med skruvanslutning behövs inte gummiskyddet.

Laddning
Laddningen sker med den medföljande automatiska bordsladdaren som
avbryter laddningen när batteriet är fulladdat. Anslut nätadaptern till uttaget
på laddkoppens baksida och därefter till ett nätuttag (240V AC, 50–60 Hz).
Lampan lyser grönt.
För att ladda batteriet placeras radio med batteri eller endast batteri i laddaren. Lampan ändrar färg till rött och laddningen startar. När batteriet är
fulladdat börjar lampan blinka grönt.
Batteriet är av Li-Ion typ vilket innebär att laddning kan ske när som helst
eftersom det, till skillnad från batterier av NiCd typ, inte har någon minneseffekt (dvs man behöver inte tömma batteriet helt mellan laddningarna).
Beroende på batteriets skick kan tiden för batteriet att ladda fullt variera.
Obs!
• Använd endast Genzo originalladdare.
• Vid laddning skall radion vara avstängd.
• Laddaren är endast avsedd för Li-Ion batterier.
• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
• Använd inte laddaren som hållare för radion dvs låta den stå med kontinuerlig underhållsladdning i flera dygn.
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Användning
Gör så här
1. Vrid Till/Från medurs för att slå på radion. Ett klick hörs och radion gör
ett självtest. Därefter visas de senast inställda funktionerna i displayen.
2. Ställ in önskad kanal med UPP/NED. Inställd kanal visas i displayen.
Alla användare inom ett jaktlag måste använda samma kanal.
3. Håll radion så att antennen är lodrät.
4. För att sända, tryck in PTT och börja efter ca en halv sekund att tala in
i mikrofonen på ungefär 5 cm avstånd från mikrofonen. Indikatorlampan skall lysa med fast rött sken när PTT hålls intryckt. När du talat
klart släpp upp PTT för att återgå till mottagningsläget.
5. Justera volymen med Till/Från till önskad ljudstyrka vid mottagning.
6. För att tillfälligt öppna brusspärren tryck in och håll SQ intryckt.
7. Stäng av radion genom att vrida Till/Från moturs tills ett klick hörs.
Obs! Radion har en sändbegränsning som automatiskt stänger av sändaren efter 60 sekunders sändning. Detta tar bort problem och störningar
som kan uppstå om PTT av misstag skulle hållas intryckt under längre tid.

Funktioner
Obs! Alla inställningar sparas automatiskt i radion tills en ny inställning
görs. Detta gäller även om radion stängs av.

Justera uteffekt
Sändarens uteffekt kan ställas i tre lägen och kan väljas per kanal. Inställd
effekt indikeras i displayen med: L = 0,5 Watt, M = 2,5 Watt och H = 5 Watt.
Obs! Tänk på att hög uteffekt (5W) ger hög strömförbrukning och bör undvikas annat än om hörbarheten hos den mottagande radion är dålig. Ofta
ger låg uteffekt (0,5W) mycket bra räckvidd och strömförbrukningen blir låg.
För att justera uteffekt
– Tryck in och håll PTT intryckt, tryck därefter in UPP/NED. Vald
uteffekt ”L” för låg, ”M” för medel och ”H” för hög visas i displayen.
– Släpp upp PTT.

Tangentlås
De fyra funktionstangenterna på radions front kan låsas. Detta är praktiskt
om radion bara skall användas på en kanal eller för att skydda knapparna
från att oavsiktligt tryckas in om radion bärs i handen, fickan eller ryggsäcken. Aktiverat tangentlås indikeras med en
-symbol i displayen.
Obs! Tangentlåset påverkar inte PTT och SQ som alltså även fungerar när
tangentlåset är aktiverat.

6

Akttivera tangentllåset
– Tryck in och håll
h F intryckt, tryck därefterr in NED.
displayen. Ta
angenterna är låsta.
– Släpp upp F.
Ava
aktivera tange
entlåset
– Tryck in och håll
h F intryckt, tryck därefterr in NED.
ner ur displayyen. Tangente
erna är upplåstta.
– Släpp upp F.

-ssymbolen visa
as i

-ssymbolen förssvin-

Scanning (Kan
nalpassning
g)
Sca
anning gör att man kan ha passning
p
på fle
era kanaler sa
amtidigt. Detta
a
är praktiskt
p
om man
m exempelvis vid eftersök
k under jakt sa
amtidigt måste
e
passsa flera kanaler. Du väljer själv
s
vilka kanaler som ska scannas/passass genom att skkapa en scann
ninglista. Att ka
analen ingår i scanninglistan
indiikeras genom att
-symbo
olen visas i dis
splayen.
Närr scanningen startar
s
indikerras detta geno
om att
-symbolen blinkar och
kan
nalerna på sca
anninglistan avvsöks i tur och
h ordning. Sca
anningen stan
nnar
på den kanal därr radiotrafik på
ågår och starta
ar igen ca 5 sekunder efter det
att bärvågen på kanalen
k
försvu
unnit.
Obss! Vill man sva
ara på ett anrop kan man göra det genom att trycka in PT
TT
hög
gst 5 sekunderr efter att bärvå
ågen försvunnit. Annars fortssätter scanning
gen
och
h PTT blockera
as för att förhindra oavsiktlig
g sändning. Tänk på att sca
anning
gen inte avsluttas vid sändnin
ng utan måste
e avslutas man
nuellt.
Läg
gga till en kana
al i scanninglisstan
– Välj kanal me
ed UPP/NED.
h F intryckt, tryck därefterr in Scan.
– Tryck in och håll
displayen. Ka
analen ingår i scanninglistan
s
n.
– Släpp upp F.

-symbolen
visa
as i

Ta bort
b en kanal från scanning
glistan
– Välj kanal me
ed UPP/NED.
h F intryckt, tryck därefterr in Scan.
– Tryck in och håll
svinner ur dissplayen.
– Släpp upp F.

-symbolen
för--

Sta
arta scanninge
en
– Tryck in Scan
n. Scanningen
n startar,
visas rullande
e i displayen.

-s
symbolen blinkkar och kanale
erna

Sto
oppa scanning
gen
– Tryck in Scan
n. Scanningen
n avbryts och radion
r
återgårr till den kanal
som var instä
älld innan scan
nningen starta
ades.
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Smygläge (Whispering)
Smygläge (whispering) gör att man kan tala väldigt tyst eller viska i radion
och ändå höras tydligt i den mottagande radion. En mycket praktisk
funktion vid smygjakt. Smygläge indikeras med att -symbolen visas i
displayen.
Obs! Talar man i normal samtalston bör funktionen vara urkopplad. Smygläge används när du befinner dig i en omgivning där det måste vara tyst
eller om du måste viska.
Aktivera smygläge
– Tryck in Wisp.

-symbolen visas i displayen. Smygläget är inkopplat.

Avaktivera smygläge
– Tryck in Wisp. -symbolen försvinner ur displayen.

Tangentton/Batterivarningston
När funktionen är inkopplad hörs en ton från högtalaren när någon av de
fyra tangenterna på radions front trycks in. Med funktionen inkopplad hörs
även en tonstöt i högtalaren med 10 sekunders mellanrum vid låg batterispänning. Tangentton indikeras med att -symbolen visas i displayen.
Aktivera tangenttonen
– Tryck in och håll F intryckt, tryck därefter in Wisp.
displayen och tangenttonen är inkopplad.
– Släpp upp F.
Avaktivera tangenttonen
– Tryck in och håll F intryckt, tryck därefter in Wisp.
ner ur displayen.
– Släpp upp F.

-symbolen visas i

-symbolen försvin-

Displaybelysning
Om omgivningsljuset inte är tillräckligt för att läsa av displayen kan man
snabbt och enkelt aktivera displaybelysningen i 10 sekunder.
Aktivera displaybelysningen
– Tryck in och håll F intryckt, tryck därefter in UPP. Displaybelysningen
tänds i 10 sekunder.
– Släpp upp F.

Pilotton (PL)
Radions CH-kanaler (CH.01–CH.07) är endast öppen trafik. På dessa
kanaler kan man inte koppla in eller ändra PL-tonen.
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Rad
dions PL-kana
aler (PL.01–PL
L.07) är försed
dda med in- och urkopplingssbarr så kallad pilo
ottonsfunktion..Det innebär att
a om flera jakktlag i närheten
av varandra
v
anvä
änder samma radiokanal ka
an man genom
m att använda
PL--ton undvika att
a bli störd av de andra lage
ens radiotrafik genom att
hög
gtalaren i den egna mottaga
aren är spärrad tills rätt PL-tton tas emot a
av
mottagaren. Alla apparater ino
om ett jaktlag måste
m
ha sam
mma kanal och
h
PL--ton inställd. Radion
R
har 50 olika valbara PL-toner som lätt kan ställa
as
in. Vet
V man inte vilken
v
PL-ton jaktlaget använder kan man
n lätt scanna in
n
tonen från en ann
nan radio.
Pilo
ottonsfunktione
en indikeras med
m att frekvensen i Hertz visas
v
i displaye
en.
Vikktig information
n vid användniing!
Närr man använder PL-ton är det
d mycket vikttigt att man fö
öre sändning kkontrollerar att kanalen är ledig! Det enklaste sä
ättet att ta reda
a på om kanalen
är upptagen
u
är attt före sändnin
ng öppna brus
sspärren geno
om att trycka in
n
SQ
Q och lyssna om
m radiotrafik pågår.
p
Ett annat sätt är att kolla
k
indikatorla
ampan
n lyser den me
ed grönt fast sken
s
är kanale
en upptagen.
Förr att koppla in//ut/ändra PL-to
onen
– Välj PL-kanall med UPP/NE
ED.
h F intryckt, tryck därefterr in SQ.
-syymbolen visass
– Tryck in och håll
och inställd PL-ton
P
blinkar i displayen.
o välj ny ton
n med UPP/NE
ED. För att ko
oppla ur PL-ton
nen
– Släpp upp F och
välj OPEN isttället för frekve
ens.
a och spara de
en nya PL-tone
en.
– Tryck in PTT för att avsluta
Obss! Om ingen ta
angent trycks in under 10 sekunder återg
går radion till
norrmalläge utan att inställninge
en sparas.
Förr att scanna in
n PL-ton från annan
a
radio
– Välj kanal me
ed UPP/NED.
h F intryckt, tryck därefterr in SQ.
-syymbolen visass
– Tryck in och håll
och inställd PL-ton
P
blinkar i displayen.
o tryck in Sc
can för att börrja scanna.
– Släpp upp F och
m ska scannas
s av. När rätt PL-ton
P
mottag
gits
– Tryck in PTT på radion som
vensen i displa
ayen samt hör
slutar radion scanna och du ser tonfrekv
den sändande radion.
a och spara de
en scannade PL-tonen
P
– Tryck in PTT för att avsluta
Obss! Scanningen
n avsöker de 38
3 PL-tonerna
a tre gånger. Om
O ingen ton
detekteras avsluttas scanninge
en och radion återgår
å
till norrmalläge.
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Pillottontabell

67.0
71.7
74.4
77.0
79.7
82.5
85.4
88.5
91.5
94.8

97.4
100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3
131.8

136.5
141.3
146.2
151.4
156.4
162.2
167.9
173.8
179.9
186.2

192.8
203.5
210.7
218.1
225.7
233.6
241.8
250.3
69.4
159.8

165.5
171.3
177.3
183.5
189.9
196.6
199.5
206.5
229.1
254.1

atterisparfun
nktion
Ba
Rad
dion har en au
utomatisk battterisparfunktio
on. Om ingen signal mottas
und
der 7 sekunde
er aktiveras ba
atterisparfunktiionen. Batterifförbrukningen
min
nskas till ett minimum vilket ger radion län
ngre driftstid.
Dett finns 4 olika batterisparläg
gen
0 = ingen batterissparfunktion
h är “vaken” i 500 ms
1 = radion “soverr” i 500 ms och
2 = radion “soverr” i 1000 ms occh är “vaken” i 500 ms
3 = radion “soverr” i 1500 ms occh är “vaken” i 500 ms
Akttivera batterisp
parfunktion
– Tryck in och håll
h F intryckt, tryck därefterr in SQ två gånger.
visas och insttällt batterispa
arläge blinkar i displayen.
o skifta instä
ällning med UPP/NED.
U
– Släpp upp F och
a och spara de
en nya inställn
ningen.
– Tryck in PTT för att avsluta
Obss! Om ingen ta
angent trycks in under 10 sekunder återg
går radion till
norrmalläge utan att inställninge
en sparas.

Bru
usspärrsniv
vå
Nivvån på radionss brusspärr kan ställas in ma
anuellt beroen
nde på störningar
i om
mgivningen. Var
V noggrann när
n du ställer in
n nivån. För lå
ågt inställd bru
usspä
ärr gör att bruss hörs i högtalaren medan fö
ör högt inställd
d brusspärr gö
ör
att man inte uppffattar svaga signaler.
Dett finns 8 olika nivåinställning
gar. A (auto) är
ä inställd vid leverans
l
och ä
är
den
n inställning so
om passar bässt i de flesta miljöer.
m
Väljer man 0 är brussspä
ärren urkoppla
ad. 1 är lägst och
o 6 är högstt inställda brussspärrsnivå.
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0

Änd
dra nivån på brusspärren
b
– Tryck in och håll
h F intryckt, tryck därefterr in SQ tre gån
nger.
visas och insttälld nivå blinkkar i displayen
n.
o välj ny insställning med UPP/NED.
U
– Släpp upp F och
– Tryck in PTT för att avsluta
a och spara de
en nya inställningen.
Vi rekommendera
r
ar att man börrjar med 0 (urk
kopplad brussspärr) och sedan
öka
ar nivån med UPP
U
tills högta
alaren slutar brusa.
b
Rätt nivvå är då inställd.
Obss! Om ingen ta
angent trycks in under 10 sekunder återg
går radion till
norrmalläge utan att inställninge
en sparas.

Varrning vid låg
g batterispä
änning
Battterivarning vid
d för låg batterrispänning ind
dikeras genom
m att batterisym
mbole
en i displayen
n och röd indikkatorlampa på radion blinkarr. Är tangenttonen inkopplad hörs även en tonstöt i högta
alaren med 10
0 sekunders
mellanrum. När batterivarning
b
indikeras mås
ste batteriet la
addas. Man ka
an
docck använda radion en kortarre tid efter battterivarningen..

An
nvändning av torrbatteri
rikassett (tilllbehör)
•

Kassetten bö
ör endast anvä
ändas som res
servbatteri närr laddning av
standardbatte
eriet inte är mö
öjlig.

•

Kassetten är endast avsedd för 6 st AAA
A/LR03 batterie
er.

•

ast alkaliska ba
atterier av sam
mma fabrikat, typ och kapaccitet.
Använd enda

•

Blanda inte gamla och nya batterier.

•

Var uppmärkssam på att plu
us- och minusp
polerna på battterierna är rätttvända när du placerar dem
m i kassetten.

•

a ur kassetten om den inte skall
s
användass under en län
ngre
Ta batterierna
tid annars finn
ns det risk för läckage från batterierna.

•

Förvara inte batterierna
b
så att risk för kortslutning uppsstår.

•

För miljön! Lä
ämna förbruka
ade batterier till återvinning.

Obss! Använd end
dast låg uteffe
ekt när du anvä
änder torrbatte
erikassett.

Re
eset (åters
ställning tiill leveransläge)
Om
m man oavsiktlligt programmerat radion oc
ch inte får den att fungera so
om
man vill kan man
n göra en rese
et (återställning
g till leveranslä
äge).
Åte
erställning till le
everansläge
– Stäng av radiion.
– Tryck in och håll
h F och SQ intryckta.
– Slå på radion
n.
Obss! Återställning
gen kan ta up
pp till 1 minut.
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Frekvenstabell
Kanal

Frekvens

Pilotton

Avsedd för

CH.01
CH.02
CH.03
CH.04
CH.05
CH.06
CH.07

155,4250 MHz
155,4750 MHz
155,5000 MHz
155,5250 MHz
156,0000 MHz
155,4000 MHz
155,4500 MHz

öppen
öppen
öppen
öppen
öppen
öppen
öppen

Jakt
Jakt
Jakt
Jakt
Jakt/Industri
Jakt
Jakt

PL.01
PL.02
PL.03
PL.04
PL.05
PL.06
PL.07

155,4250 MHz
155,4750 MHz
155,5000 MHz
155,5250 MHz
156,0000 MHz
155,4000 MHz
155,4500 MHz

67,0
67,0
67,0
67,0
67,0
67,0
67,0

Jakt
Jakt
Jakt
Jakt
Jakt/Industri
Jakt
Jakt
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Tekniska data
Frekvensområde

136 – 174 MHz

Antal kanaler

99

Sändaruteffekt

0,5 Watt / 2,5 Watt / 5,0 Watt
(valbart per kanal)

Mottagarens känslighet

bättre än 0,20µV vid 12dB SINAD

LF-uteffekt

500mW

Strömförsörjning

7,4 V Li-Ion batteri, 3000 mAh

Strömförbrukning

550 mA vid sändning på lågeffekt
950 mA vid sändning på medeleffekt
1550 mA vid sändning på högeffekt

Driftstid 5-5-90%

mer än 40 timmar (högeffekt utan
batterisparfunktion PS:0)
mer än 80 timmar (högeffekt med
batterisparfunktion PS:1)

Mått

120 x 58 x 36 mm

Vikt

340g (med batteri och antenn)

Temperaturområde

–25 – +50 ºC

Miljötålighet

IP67

Försäkran om överensstämmelse
Härmed intygar Hylte Jakt & Lantman att denna radio Genzo Basic
155LT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.

Radion är avsedd att användas i Sverige.
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