
Walkie Talkie
APMP300

Gebruiksaanwijzing



2

Inhoudsopgave

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Veiligheid

Voorbereiding voor gebruik

Functies

Bediening

Reiniging en onderhoud

Specificaties

Afvoer van gebruikte elektrische 
en elektronische apparatuur

1. 1

2. 2

3. 7

4. 8

5. 12

6. 12

7. 13

Het apparaat aan- en uitzetten

Uitpakken

Beoogd gebruik

4.1 8

2.1 4

1.1 3

Channel instellen

Batterijen laden

4.3 9

2.3 6

Zenden4.7 9

Call-Ringtone4.11 11

Toetsenblokkering4.15 11

Het volume instellen

Inhoud van deze verpakking

Pictorgrammen in deze handleiding

4.2 8

2.2 5

1.2 3

Batterijen plaatsen2.4 6

Ontvangen4.6 9

Monitor4.8 10
Auto Channel Scan4.10 10

Roger Beep4.12 11

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden 
gewijzigd.



APMP300

3

8

4

3

9

6

9

11

11

8

5

3

6

9

10
10

11

Veiligheid

Beoogd gebruik

Pictogrammen in deze handleiding

1.1

1.2

De APMP300 is bedoeld voor het versturen van spraakberichten en 
signalen naar andere APMP300 gebruikers.

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

VOORZICHTIG
‘Voorzichtig’ betekent dat schade aan de apparatuur 
mogelijk is.

Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een 
procedure.

1.
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Uitpakken2.1

Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmate-
rialen te bewaren voor het geval dat u het product voor 
reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het 
product veilig tegen transportschade te beschermen. In-
dien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, 
vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het 
milieu.

2. Voorbereiding voor gebruik

• Pak het apparaat voorzichtig uit.

• Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. 
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

• Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.
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Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel 
ontbreekt.

APMP300
Oplaadbare batterijen
Lader
Adapter
Quick start guide 

2
6
1
1
1

Inhoud van de verpakking2.2

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
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Batterijen laden

Batterijen plaatsen

2.3

2.4

Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) 
polariteitsmarkeringen.

Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) 
polariteitsmarkeringen.

min. 10h

a b c d
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3. Functies

Antenne

MENU Toets

Push to Talk

Luidspreker

POWER Toets
CALL Toets

UP en DOWN toetsen

Microfoon

Display
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4. Bediening

Het apparaat aan- en uitzetten

Het volume instellen

4.1

4.2

• Houd de POWER toets (3) ingedrukt. 
U hoort een pieptoon. 
Het display licht op.
Het apparaat is nu ingeschakeld.

• Druk op de UP of de DOWN toets (8) om het 
volume aan te passen.
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Channel instellen4.3

• Druk eenmaal op de MENU toets (6).

• Op het display (9) gaat het de huidige Channel 
knipperen.

• Gebruik de UP en DOWN toetsen (8) om uw 
keuze te maken.

• Druk op de MENU toets (6) om uw instellingen 
vast te leggen.

De APMP300  beschikt over 8 Channels. Om met andere APMP300 ge-
bruikers te kunnen communiceren dienen alle apparaten op het zelfde 
Channel ingesteld te worden.

Ontvangen

Zenden

4.4

4.5

Zodra het apparaat ingeschakeld is, kunt u signalen ontvangen.

• Houd de PTT toets (2) ingedrukt om een bericht te zenden.

• Laat de PTT toets los wanneer u klaar met spreken bent.

6
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Monitor4.6

• Houd tegelijkertijd de MENU en de UP toets 
(6+10) ingedrukt. 

• Druk op de MENU toets (6) om de Monitor func-
tie te stoppen.

U kunt de Monitor functie gebruiken om te zoeken naar zwakke sig-
nalen op uw ingestelde Channel.

Auto Channel Scan4.7

• Houd tegelijkertijd de “UP” en de “DOWN” toets (10 + 11) ingedrukt.

Scan Channel

• In het display (9) ziet u het Channel nummer snel veranderen
Wanneer de APMP300 een signaal op-
pikt zal hij automatische pauzeren.
• Druk op de PTT toets (2) om uw instel-
lingen vast te leggen.
• Druk op de “UP” en “DOWN” toets 
(10 / 11) om de scan te hervatten.
• Druk op de MENU toets (4) om de scan 
functie te stoppen.

Channel Scan zoekt op alle 8 Channels naar signalen.
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Call-Ringtone

Roger Beep

4.8

4.9

U kunt de Call-Ringtone gebruiken om andere APMP300 gebruikers op 
uw Channel te melden dat u een boodschap wilt doorgeven.

De Roger Beep is een toon die automatische gezonden wordt wanneer 
de PTT toets (2) los gelaten wordt.

• Druk hiervoor op de CALL toets (4).

Op deze manier weet de ontvanger dat het bericht beëindigd is.

Toetsenblokkering4.10

Toetsenblokkering is nu ingeschakeld.

De toetsenblokkering blokkeert de volgende toetsen: UP, DOWN, 
MENU.

• Houd de MENU  toets (6) ingedrukt totdat er een 
sleutel symbooltje op het Display (9) verschijnt.

• Houd de MENU toets (6)nogmaals ingedrukt om 
de blokkering op te heffen.
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5.

6.

Reiniging en onderhoud

Specificaties

• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak 
als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en 
een neutraal reinigingsmiddel.

Aantal kanalen 8
Bandfrequentie 446Mhz
Zendvermogen 500mW
Bereik max 3 km

Digitale volumeregeling
Roger beep; gesprek bevestigingstoon
Kanaalscanfunctie
Oproepsignaal
Waterbestendig tot 1 meter

Accesoires

Oplaadbare batterijen met oplaadstation

Vergunningsvrij te gebruiken in o.a. de Benelux.
Dit apparaat mag gebruikt worden in de volgende landen:

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Liechtenstein

Luxemburg

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

UK

Romania
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Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan 
dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. 
Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van af-
gedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in 
andere Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat 
op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde 
behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. 
Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke 
rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische ap-
paratuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact 
op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de 
winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: 
www.akai.eu

Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar 
inleveren als klein chemisch afval.

7. Afvoer van gebruikte 
elektrische en elektronische
apparatuur


