
OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

ref. gebruiksaanwijzing: 1615.371
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1 VOOrzOrgsmaatregeLeN bIj gebrUIk

•	 Lees voor het gebruik zorgvuldig de handleiding. Bewaar deze handleiding gedurende de levensduur 
van het product.

•	 Houd, om tijdens het gebruik van het apparaat de blootstelling aan radiofrequentie te verminderen , het 
apparaat op ten minste 5 cm van het gezicht.

•	 Houd baby's en jonge kinderen uit de buurt van het apparaat.

•	 Gebruik nooit een walkietalkie waarvan de antenne is beschadigd. Wanneer de antenne in contact komt 
met de huid, kan dit lichte blaren opleveren

•	 In een voertuig het apparaat nooit achterlaten in het gebied boven een airbag of in het gebied waarin de 
airbag zich kan ontvouwen. Wanneer de airbag zich ontvouwt, kan het apparaat met veel kracht  worden 
weggeslingerd en daardoor een ernstige verwonding veroorzaken bij inzittenden van het voertuig.

•	 De apparaten zijn ontworpen om te worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en 50°C.

•	 Wanneer u het apparaat in koude omgevingen gebruikt, hebt u batterijen nodig die goed bestand 
zijn tegen lage temperaturen. Gebruik bij voorkeur lithiumbatterijen of oplaadbare NiMH-batterijen; 
alkalinebatterijen en salinebatterijen werken slecht bij lage temperaturen.

•	 Gebruik de apparaten niet en vervang ook nooit de batterijen in een explosieve omgeving. De antenne 
of de batterijen kunnen minuscule vonkjes statische elektriciteit produceren, waardoor een explosie zou 
kunnen ontstaan en er personen gewond zouden kunnen raken en zelfs overlijden.

•	 Gebruik het apparaat nooit in de buitenlucht tijdens onweer.

•	 Gebruik het apparaat niet in de regen.

•	 Indien het apparaat nat is, zet het dan uit en verwijder de batterijen. Maak het batterijenvakje droog 
en laat het deksel van het batterijenvakje een paar uur open. Het apparaat pas gebruiken wanneer het 
volledig droog is.

•	 Het apparaat niet demonteren. Hierdoor zal de garantie vervallen en kunt u het risico lopen dat u schade 
veroorzaakt  of dat het apparaat niet langer waterdicht is.

•	 Het product reinigen met een zachte en vochtige doek of een spuitbus met droge lucht. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen, die kunnen het materiaal beschadigen. Niet over het apparaat wrijven met 
voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.

•	 Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het voor langere tijd gaat opbergen.
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2 bescHrIjVINg

Antenne 

Knop PTT 
(«Push To Talk») 

(zie p. 8)

Aantoets van 
de LAMP (zie p. 11)

Knop OPROEPEN 
(zie p. 11)

Knop MINDER

Microfoon

Knop AAN/UIT 
(zie p. 8 en 11)

Knop MENU

Knop SCANNEN 
(zie p. 10)

Knop MEER

LCD-scherm

Signaaldiode 
voor ontvangst

Lamp toorts

Luidspreker

HI LO
Scanfunctie 

ingeschakeld

Kanaalnummer

Opladingsniveau 
van de batterij

Ontvangen signaal

Zendvermogen

Overgedragen signaal

Geluidsvolumeniveau 

Toetsenbord vergrendeld

On channel 100



4

Aansluittechniek: Lader 
(zie p. 6)

Call

Antenne 

Knop PTT 
(«Push To Talk») 

(zie P. 8)

Knop MINDER

Knop AAN/UIT 
(zie p. 8 en 11)

Microfoon

Knop OPROEPEN 
(zie p. 11)

Knop MENU

Knop MEER

LCD-scherm

Luidspreker

Scanfunctie 
ingeschakeld

Kanaalnummer

Opladingsniveau 
van de batterij

Ontvangen signaal

Overgedragen signaal

Geluidsvolumeniveau 

Toetsenbord vergrendeld

On channel 300
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3 VOOrbereIDINg VOOrafgaaND aaN gebrUIk

3.1 gebruik van de batterijen (On channel 100.)

•	 Gebruik	de	in	de	verpakking	meegeleverde	batterijen.	Indien	de	batterijen	moeten	worden	omgewisseld,	
batterijen	gebruiken	van	het	type	AAA	(LR06)	1,5V.

•	 De	herlaadbare	batterijen	en	alkalinebatterijen	niet	mengen.

•	 Probeer	geen	niet-oplaadbare	batterijen	op	te	laden.

Opladingsniveaus van de batterijen

Hoog Halfvol Laag
 

bip
 

bip Leeg

W a n n e e r  h i j  i s 
g e ï n s t a l l e e r d ,  d e 
ceintuurclip lostrekken (zie 
p. 7)

clic

1

2

Let	erop	dat	de	polariteit	van	de	batterijen	correct	
is	wanneer	u	ze	plaatst.	Wanneer	de	polariteit	niet	
correct	 is,	kan	dat	de	batterijen	en	het	apparaat	
beschadigen.
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3.2 gebruik van de batterijen (On channel 300.)

Tijdens	de	aankoop	van	het	product	zijn	de	batterijen	reeds	 in	het	apparaat	geplaatst.	Trek	het	
beschermingslipje	aan	de	achterkant	van	het	apparaat		eruit,	waardoor	de	contactpunten	van	de	batterij	
vrijkomen.

W a n n e e r  h i j  i s 
g e ï n s t a l l e e r d ,  d e 
ceintuurclip lostrekken (zie 
p. 7)

Let	erop	dat	de	polariteit	van	de	batterijen	correct	
is	wanneer	u	ze	plaatst.	Wanneer	de	polariteit	niet	
correct	 is,	kan	dat	de	batterijen	en	het	apparaat	
beschadigen.

•	 Bij	de	ingebruikneming	van	het	apparaat		alleen	de	in	de	verpakking	meegeleverde	oplaadbare	batterijen	
gebruiken.	Indien	de	batterijen	moeten	worden	omgewisseld,	herlaadbare	batterijen	gebruiken	van	het	
type	AAA	(LR06)	1,2V	NiMH	600mAh.

•	 Probeer	geen	niet-oplaadbare	batterijen	op	te	laden.

•	 Let	erop	dat	het	deksel	van	het		batterijenvakje	goed	is	geplaatst		voor	het	opladen	van	de	batterijen.

3.2.1 De batterijen plaatsen

3.2.2  De batterijen laden

Laadniveaus van de batterijen (weergegeven bij het aanschakelen van het apparaat)

Hoog Laag
 

bip
 

bip
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L•	 Met	deze	functie	kunt	u	2	apparaten	tegelijkertijd	controleren.	Het	opladen	van	de	batterijen	duurt	

ongeveer	12	uur.	Het	wordt	aangeraden	ze	voorafgaand	aan	het	eerste	gebruik	volledig	op	te	laden.	

•	 Tijdens	het	opladen	van	het	apparaat	is	er	geen	enkele	communicatie	mogelijk.

•	 Om	het	herladen	lang	in	stand	te	houden	en	de	levensduur	van	de	batterijen	te	vergroten,	moet	u	ze	
eenmaal	per	maand	geheel	leeg	maken	en	vervolgens	weer	opladen.

Het apparaat uitzetten (zie p. 11).

3.3 De batterijen recyclen
Laat geen gebruikte batterijen in het apparaat zitten, want deze kunnen gaan lekken waardoor de interne bedrading 
van het apparaat beschadigd raakt.

Het symbool “doorkruiste vuilnisbak” betekent dat dit product en de batterijen erin niet weggegooid 
mogen	worden	met	het	huisafval.	Ze	maken	deel	uit	van	een	specifiek	sorteerproces.	Werp	de	
batterijen evenals uw elektronisch product aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde 

container teneinde deze te recyclen. Deze herbenutting van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid 
beschermen.

3.4 De ceintuurclip bevestigen / verwijderen

De batterijen mogen alleen worden herladen met de speciaal meegeleverde batterijlader.

clic

1

2

PLAATSEN VERWIJDEREN
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4 zeNDINg eN ONtVaNgst

4.1 zendbereik

1 KM

300 M

5 KM

4.2 Ingebruikneming

U kunt via uw On channel 100 / 300 communiceren met een ander On channel 100 / 300-apparaat, of met iedere 
andere zender / ontvanger die de PMR 446-standaard gebruikt. Ook kan er met een onbeperkt aantal PMR 
446-apparaten als groep gecommuniceerd worden.

•	 Om	het	zendbereik	te	optimaliseren,	dient	u	ervoor	te	zorgen	dat	er	zo	weinig	mogelijk	obstakels	(de	
gebruikers	inbegrepen)	op	de	denkbeeldige	lijn	tussen	de	2	apparaten	bevinden.	

•	 	Indien	u	de	apparaten	op	een	onderlinge	afstand	van	minder	dan	1,5	m	gebruikt,	kunnen	zich	
interferenties	voordoen.

•	 Om	onderling	te	kunnen	communiceren	dienen	alle	apparaten	op	hetzelfde	kanaal	ingesteld	te	staan	(zie	p.	9).

•	 De	communicatie	vindt	om-en-om	plaats:	wanneer	een	ander	apparaat	aan	het	zenden	is,	dient	u		eerst	
te	wachten	tot	dit	apparaat	klaar	is		met	zenden	voordat	u	kunt	uitzenden.	Het	is	eveneens	onmogelijk	
om	conversatie	te	ontvangen	tijdens	het	zenden	of	wanneer	de	CALL-functie	geactiveerd	is	(zie	p.	11).	

bip

bip

Ingedrukt houden

bip

Ingedrukt houden
Stand-byscherm

Op	het	On	channel	100	
wordt	de	signaaldiode	
v o o r 	 o n t v a n g s t	
ingeschakeld.
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Van 1 tot 8 kiezen
of

Tijdens	het	configureren	van	het	apparaat	wordt,	als	er	gedurende	8	seconden	geen	enkele	knop	wordt	
geactiveerd,	het	stand-byscherm	automatisch	weergegeven	en	worden	de	wijzigingen	opgeslagen.

HI

x2
Kies H of L

of of

Wanneer het zendvermogen hoog (H) is, is het signaal krachtig Dit is interessant wanneer de correspondenten dicht 
bij de grens van het zendbereik zijn. Wanneer het laag (L) is, is het signaal minder krachtig maar is er ook minder 
storingsgevaar, de geluidskwaliteit van de communicatie is beter.  

4.3 zendvermogen van het signaal (On channel 100)

4.4.2 Kanaalmonitor

en
tegelijkertijd

INSCHAKELEN
Met deze functie kunt u alle signalen (ook de 
bijzonder zwakke) van het kanaal dat u gebruikt 
beluisteren.

UITSCHAKELEN

4.4 Kanaalconfiguratie

Het On channel 100 / 300 heeft 8 communicatiekanalen tot zijn beschikking.

4.4.1 Het kanaal afstellen
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Houd gedurende 3 
seconden ingedrukt

Houd gedurende 3 
seconden ingedrukt

4.4.3 Scanfunctie: afzoeken van kanalen
U kunt met deze functie alle 8 kanalen afzoeken om te controleren welk kanaal wordt gebruikt door uw medegebruikers.

INSCHAKELEN INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN UITSCHAKELEN

bip bip

•	 Wanneer	het	apparaat	een	signaal	ontdekt,	zal	het	afzoeken	stoppen	en	zal	het	apparaat	de	communicatie	
van	het	betreffende	kanaal	laten	horen.

•	 Het	afzoeken	begint	enkele	seconden	na	het	einde	van	de	signaalontvangst	automatisch	opnieuw.

On channel 100

On channel 100

On channel 300

On channel 300

of

ofof

Houd gedurende 3 
seconden ingedrukt

en
tegelijkertijd

VERMEERDEREN VERMINDEREN

4.5 Geluidsvolume voor afluisteren van boodschappen en 
geluidssignalen

4.6 Vergrendelen / Ontgrendelen
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De toets CALL maakt het mogelijk gedurende 2 seconden alle apparaten over te laten gaan met behulp van 
hetzelfde kanaal.

4.8 stopzetten van het apparaat 

bip

Ingedrukt houden

Het	wordt	aangeraden	de	eenheid	uit	te	schakelen	wanneer	deze	niet	wordt	gebruikt,	om	te	voorkomen	
dat	de	batterijen	volledig	worden	ontladen.

De	lamp	functioneert	zelfs	wanneer	het	apparaat	is	uitgeschakeld.

5 gebrUIk VaN De Lamp (ON cHaNNeL 100)

Ingedrukt houden om in te schakelen

Loslaten om uit te schakelen

4.7 functie «call»
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6 tecHNIscHe keNmerkeN

6.1 Specificaties

Beschikbare kanalen 8 Kanalen
Zendvermogen (TX) 0,5 W
Bereik Tot 5 km

7 VerkLarINg prODUct cONfOrm ce

•	 Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat On channel 100 voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen 
zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE

•	 Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat On channel 300 voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen 
zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE

•	 Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat On channel 300 voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen 
zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 2006/95/CE

De volgende markering geeft aan dat dit product voldoet aan deze eisen:: 

De verklaring van CE-conformiteit is via de volgende link te bekijken:
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity 

6.2 tabel frequenties verschillende kanalen

Kanaal Frequentie (MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375

Kanaal Frequentie (MHz)
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
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8 garaNtIe

OXYLANE garandeert de eerste koper dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantie op dit 
product is twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig, het is tevens 
uw aankoopbewijs.

Het volgende valt buiten de garantie:

•	 Schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij 
gebruik of aan ongelukken, aan onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het product.

•	 Schade die ontstaan is in verband met reparaties die zijn verricht door niet door OXYLANE erkende 
reparateurs.

•	 Batterijen of behuizingen die scheuren, barsten of tekenen van schokken vertonen.

Tijdens de garantieperiode wordt het horloge ofwel gratis gerepareerd door een erkende dienst, ofwel kosteloos 
vervangen (naar goeddunken van de dealer).

9 Neem cONtact met ONs Op

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen omtrent de kwaliteit, de werking en het gebruik van onze producten: 
www.geonaute.com

Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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