
T526 – Everywhere Handleiding

1. Toestel aanzetten

Zet het toestel aan met de On/Off switch/volume regelaar. Let hierbij op dat het volume niet volledig wordt open gezet, 
tijdens het opstarten is er nl. een opstartgeluid dat redelijk hard kan klinken.

Wanneer het netwerk is gevonden en er is ingelogd (na 10 tot 30 seconden), wordt het kanaalnummer gesproken 
weergegeven.

2. Kanaal selecteren

Wanneer er meerdere kanalen in het toestel zijn geprogrammeerd, is het van belang om te weten dat de gesproken 
weergave van het kanaal primeert op de stand van de ‘Channel selector’. Bij de opstart van het toestel kan het 
gebeuren dat de knopaanduiding en het gesproken kanaal niet overeen komen !
Wanneer men dan de ‘Channel selector’ verdraait naar een andere positie, past de gesproken kanaal aanduiding zich aan
en zal dit wel synchroon met de knop zijn. (dus enkel na de eerste opstart even verifiëren of de positie correct is.)

3. Zenden / Ontvangen

Om te zenden druk je op de PTT toets op de zijkant. Er wordt eerst een biepje weergegeven en pas daarna mag men 
beginnen spreken. Het lampje bovenaan zal tijdens het zenden ook rood worden.

Om te ontvangen dien je niets te doen, enkel het volume naar het gewenste niveau regelen. Tijdens ontvangst wordt het 
lampje bovenaan permanent groen.

4. Accessoires

Om een audio accessoire aan te sluiten, dien je de rubber afdichting aan de zijkant bovenaan van het toestel weg te 
trekken. Je kan deze afdichting dan draaien zodat de connector vrij komt.

Nu kan je de mini micro met PTT, de speaker/micro of de headset inpluggen.

OPGELET :

Wanneer je de toestellen naast elkaar test, zal het fenomeen ‘rondzingen’ zich voordoen (afhankelijk van de 
sterkte van het volume) en merk je ook een kleine vertraging. De test gebeurt best wanneer de personen die 
de test uitvoeren elkaar niet rechtstreeks kunnen zien of horen.
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