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1 WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK
• Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruikershandleiding. Bewaar de
gebruikershandleiding de gehele levensduur van het apparaat.
• Om blootstelling aan radiofrequentie te beperken bij gebruik van het apparaat,
moet u het minstens 5 cm van uw gezicht houden.
• Voorkom dat baby's en kleine kinderen in de buurt van het apparaat komen.
• Gebruik nooit een walkietalkie met een beschadigde antenne. Als de antenne met
de huid in contact komt, kunnen milde brandwonden ontstaan.
• Als u het apparaat in een voertuig gebruikt, laat het dan niet liggen in een zone
boven een airbag, dit kan het apparaat  met grote kracht lanceren en ernstig letsel
toebrengen aan de inzittenden van het voertuig als de airbag open gaat.
• De apparaten zijn ontworpen voor gebruik bij lage temperaturen van -10°C tot en
met +50°C.
• Als de apparaten worden gebruikt bij lage temperaturen, moet u batterijen gebruiken
die geschikt zijn voor deze temperaturen. Gebruik bij voorkeur lithium of NiMH
oplaadbare batterijen aangezien alkaline en zink batterijen slecht functioneren bij
lage temperaturen.
• Gebruik de apparaten niet en verwissel geen batterijen in een explosieve omgeving.
De antenne en de batterijen kunnen microvonken of statische elektriciteit produceren
die een ontploffing kunnen veroorzaken met letsel een overlijden tot gevolg.
• Gebruik het apparaat nooit buiten tijdens een storm
• Gebruik het apparaat niet in de regen.
• Als het apparaat nat wordt, schakel het dan uit en verwijder de batterij. Droog het
batterijvakje en laat het deksel een paar uur open staan. Gebruik het apparaat niet
voordat het volledig droog is.
• Ontmantel het product niet. Hierdoor wordt de garantie ongeldig en het kan schade
of verlies van waterdichtheid veroorzaken.
• Reinig het product met een zachte, vochtige doek of perslucht spray. Gebruik nooit
reinigingsmiddelen omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Wrijf niet met
krassen voorwerpen over het scherm.
• Verwijder de batterijen voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.
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2 BESCHRIJVING
Antenne
PWR / Vol schakelaar
LCD scherm

PTT
(Push To Talk) knop

Koptelefoon / Mic /
Charge jack
Oproepknop

Op/Neer
knoppen

MENU knop
MIC
(Microfoon)

Luidspreker.

LCD scherm

TX
RX
DCM
DCS
VOX
SC

Kanaalnummer.
Verandert van 1 tot 8 afhankelijk van keuze van de gebruiker.
CTCSS code.
Verandert van 1 tot 38 afhankelijk van keuze van de gebruiker.
Weergave van het laadniveau van de batterij.
Als de balkjes laag zijn, moet de batterij worden opgeladen
Weergave bij transmissie van een signaal.
Weergave bij ontvangst van een signaal.
Weergave als Dual Watch functie AAN is
Weergave als Digital Code System AAN is.
Weergave als VOX is geactiveerd.
Weergave als PMR de kanalen scant.
Weergave als key lock is geactiveerd.
Weergave huidig volumeniveau luidspreker.
Weergave als de trilfunctie is geactiveerd.
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3 INSTALLATIE
3.1 De batterij installeren

Als de riemclip is
geïnstalleerd, verwijdert
u deze

Let op de juiste poolrichting bij het installeren van de batterijen. Onjuiste
plaatsing kan zowel de batterijen als de eenheid beschadigen.

3.2 Installeren/verwijderen van de riemclip
Installeren van de
riemclip
ÎÎSchuif de riemclip in
de gleuf zoals op de
afbeelding.

INVOEREN

VERWIJDEREN

Verwijderen van de
riemclip
ÎÎTrek de vergrendeling
van de riemclip
omhoog van de
ONchannel 10.
ÎÎTerwijl u de
vergrendeling  
omhoog trekt,
drukt u de riemclip
omhoog zoals op de
afbeelding.

3.3 Batterijen opladen
Belangrijk: Lees voor u de batterijen oplaadt de veiligheidswaarschuwingen.
■■ Als u de ONchannel x10 op de lader zet, moet u alleen de On Real power supply
gebruiken die is geleverd bij dit model ONchannel x10.
■■ Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
■■ Controleer of het deksel van het batterijvakje goed dicht zit als uw batterijen oplaadt.
■■ Gooi gebruikte batterijen op een veilige, milieuvriendelijke manier weg. Probeer ze niet
te verbranden en leg ze niet zomaar weg, ze kunnen in brand vliegen of opengeprikt
worden.
■■ Laat geen lege batterijen in uw ONchannelx10 eenheden zitten. De batterijen kunnen
gaan lekken.
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ÎÎDoe

de kleine stekker op het uiteinde van de adapter in de power-in verbindingsaansluiting
achterop de desktop lader.
ÎÎDoe de adapter in het 240 VAC, 50 Hz stopcontact met de schakelaar op Off.
ÎÎSchakel het hoofdcontact aan.
• De ONchannel x10 moet opgeladen worden met de meegeleverde adapter.
• Gebruik van een andere adapter leid tot non-conformiteit met EN60950-1 en maakt alle
goedkeuringen & garanties ongeldig.
ÎÎZet

de ONchannel x10 eenheden rechtop in de lader.
De ledlampjes voor het laden gaan aan.
ÎÎHet duurt ongeveer 10 uur voordat de batterijen volledig zijn
opgeladen als ze helemaal leeg zijn.
Nieuwe batterijen doen er tot 14 uur over om volledig op te laden.
Belangrijk: Zet tijdens het laden altijd de PMR eenheden uit. Hierdoor
wordt de laadtijd verkort.

ÎÎLaden

van de accubatterijen (met de adapter)
Doe het deksel open van het laadcontact  aan de rechterkant
van de handset.

ÎÎVoer

de ronde aansluiting van de 9.0 V DC/300 mA adapter in
de laadaansluiting.

hoofdcontact

Charge jack

Mic/spk jack

ÎÎDoe

de adapter in het 240 VAC, 50 Hz stopcontact met de
schakelaar op Off. Gebruik alleen de On Real power supply die
bij dit model is geleverd. Schakel het hoofdcontact aan.

3.3.1 Batterijmeter
De batterijmeter bevindt zich in de linkerhoek van het LCD scherm. Deze heeft de vorm van een
batterij met drie balkjes erin. Deze geven de hoeveelheid beschikbaar vermogen weer. Als het
batterijniveau zijn minimum bereikt in PMR aan modus, geeft de eenheid twee biptonen af en schakelt  
dan automatisch uit.
De ONchannel x10 kan de batterijlading in 4 niveaus detecteren;
Batterij laden op hoog niveau.
Batterij laden op medium niveau.
Batterij laden op laag niveau. Op dit niveau geeft de ONchannel x10 in normale modus om
de 10 seconden een "bip" geluid.
Batterij laden op zeer aag niveau. Als het batterijniveau zijn minimum bereikt in ONchannel
x10 aan modus, geeft de eenheid twee biptonen af en schakelt  dan automatisch uit.en
gaat over in de watch modus
Belangrijk: Laad de eenheid 10-14 uur op.
Als de batterij niet door een correct type wordt vervangen, bestaat er een risico op ontploffing.
Gooi  gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
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3.3.2 Levensduur batterij
De ONchannel x10 heeft een ingebouwde vermogensbesparing om de batterij zo optimaal mogelijk te
gebruiken. Schakel de eenheden uit als u ze niet gebruikt, zo spaart u de batterijen.

4 WERKING
4.1 Transmissiebereik
10 KM
1.5 KM
500 M

Belangrijke veiligheidswaarschuwing:
■■ Om blootstelling aan radiofrequentie te beperken bij gebruik van de ONchannel x10,
moet u deze minstens 5 cm (2 inches) van uw gezicht houden.
■■ Gebruik uw ONchannel x10 nooit buiten in een storm.
■■ Gebruik de ONchannel x10 niet in de regen.
■■ Als uw ONchannel x10 nat wordt, schakel het dan uit en verwijder de batterij. Droog
het batterijvakje en laat het deksel een paar uur open staan. Gebruik de eenheid niet
voordat het volledig droog is.
■■ Houd de ONchannel x10 buiten bereik van baby’s en jonge kinderen.

4.2 De eenheid Aan/Uit schakelen
Inschakelen;
ÎÎDraai de Power/Vol knop kloksgewijs tot het LCD scherm aan gaat het het huidige kanaal
weergeeft.
Uitschakelen;
ÎÎDraai de Power/Vol knop kloksgewijs tot het LCD scherm leeg is.

4.3 Het luidsprekervolume aanpassen
aan de Power/Vol knop om het volume te verhogen of verlagen. Het LCD scherm
geeft  de icoonbalken van het luidsprekervolume weer volgens de instellingen.

ÎÎDraai

4.4 Kanalen veranderen
een keer op de Menu knop, het huidige kanaalnummer knippert op het LCD
scherm.
ÎÎDruk op de Op of Neer knop om het gewenste kanaal te kiezen. Het kanaal verandert
van 1 tot 8 of vice versa.
ÎÎDruk

ÎÎDruk

op de PTT knop om de instelling te bevestigen.

• Zie de sectie «Kanaaltabel» van deze gebruikershandleiding voor een gedetailleerd
frequentieoverzicht.
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4.4.1 Instellen van het CTCSS sub-kanaal
Elk kanaal heeft ook 38 sub-kanalen zodat u een groep gebruikers kunt samenstellen binnen eenzelfde
kanaal voor communicatie met meer privacy. Als u het sub-kanaal hebt ingesteld, kunt u alleen
communiceren met de andere PMR gebruikers die op hetzelfde kanaal en sub-kanaal zijn afgesteld.
De sub-kanaal functie uitschakelen: zet eenvoudig het sub-kanaal op 0 (nul). U kunt communiceren
met elke ONchannel x10 gebruiker die op hetzelfde kanaal is afgesteld en ook de sub-kanaal functie
uit heeft geschakeld (of die een eenheid heeft die deze functie niet heeft).
twee keer op de Menu knop, het huidige CTCSS sub-kanaalnummer knippert op
het LCD scherm.

ÎÎDruk

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om de 38 CTCSS sub-kanalen te kiezen.

ÎÎDruk

op de PTT knop om de instelling te bevestigen.

4.4.2 Instellen van de DCS (Advanced Digital Code).
Elk kanaal heeft ook 83 digitale codes zodat u een groep gebruikers kunt samenstellen voor communicatie
met meer beveiligde privacy.
ÎÎDruk

3 keer op de Menu knop. DCS code knippert op het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om het gewenste DCS code te kiezen.

ÎÎDruk

op de PTT knop om de DCS kanaal instelling te bevestigen.

Zenden en ontvangen
■■ De transmissie van de ONchannel x10 transmissie is «one way-at-a-time.» Als u aan het praten
bent, kunt u geen transmissie ontvangen.
■■ De ONchannel x10 is een open-licentie band. Identificeer uzelf altijd als u op hetzelfde kanaal
uitzendt.

4.5 Zenden (verzenden van spraak)
De eenheid staat voortdurend in de ontvangst modus als de eenheid Aan staat en niet uitzendt. Als
een signaal wordt ontvangen op een huidig kanaal , verschijnt het «RX» icoon op het KCD scherm.
ÎÎDe PTT knop indrukken en vasthouden om uw gesproken boodschap te verzenden.
«TX» icoon wordt weergegeven op het LCD scherm.
ÎÎHoud de eenheid verticaal met de MIC (microfoon) 5 cm van uw mond. Houd de PTT
knop ingedrukt en spreek in de MIC (microfoon) op een normale toon.
ÎÎLaat de PTT knop los als u klaar bent met verzenden.

4.6 Monitor
U kunt de monitorfunctie gebruiken om zwakke signalen op het huidige kanaal te zoeken.
Menu en Neer knop indrukken en vasthouden.
"RX" icoon wordt weergegeven op het LCD scherm. Uw ONchannel x10 pikt signalen op van
het huidige kanaal, inclusief achtergrondgeluid.
ÎÎDe

ÎÎDruk

opnieuw op de Menu knop om de kanaalmonitoring te stoppen.
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4.7 Instellen van de VOX (Voice Activated Sensitivity)
In «VOX» modus zendt de ONchannel x10 alleen een signaal uit als hij geactiveerd wordt door uw
stem of geluiden om u heen. De eenheid blijft nog 2 seconden uitzenden, zelfs als u stopt met praten.
Het niveau van «VOX» gevoeligheid wordt weergegeven door een nummer op het LCD scherm. Op
het hoogste niveau pikken de eenheden zachtere geluiden op (inclusief achtergrondgeluid), op het
laagste niveau worden alleen vrij harde geluiden opgepikt.
4 keer op de Menu knop, het " "VOX" icoon verschijnt en "OFF" knippert op het
LCD scherm.
ÎÎDruk op de Op knop om de VOX gevoeligheid maximaal in te stellen (het maximale
niveau is "3").
ÎÎOm de VOX functie te deactiveren, drukt u op de Neer knop tot "OFF" verschijnt op
het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de PTT knop om uw instelling te bevestigen. "VOX" blijft verschijnen op het
LCD scherm zolang de VOX functie geactiveerd is.

ÎÎDruk

• De VOX functie wordt afgeraden als de ONchannel x10 gebruikt wordt in een rumoerige
of winderige omgeving.

4.8 Activeren van de Auto kanaal scan
Kanaalscan zoekt naar actieve signalen in een eindeloze loop voor alle 8 kanalen, 38 CTCSS codes
en alle 83 DCS codes.
ÎÎDruk

5 keer op de Menu knop, het "SC" icoon knippert op het LCD scherm.

op de Op of Neer knop om  met het scannen van de kanalen te beginnen. Als
een actief signaal wordt gedetecteerd, pauzeert de kanaalscan op het actieve kanaal.

ÎÎDruk

ÎÎDruk

6 keer op de Menu knop, CTCSS knippert op het LCD scherm.

op de Op of Neer knop om met het scannen van de CTCSS van 1-38 te
beginnen.

ÎÎDruk

ÎÎDruk

zeven keer op de Menu knop, DCS knippert op het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om met het scannen van de DCS van 1-83 te beginnen.

ÎÎDruk

op de PTT knop om terug te gaan naar de stand-by modus.

4.9 Tril en oproepalert
Uw ONchanne 710 geeft een alert bij een inkomend signaal door een hoorbare beltoond en een
trilsignaal af te geven.

5 BELTOON
U kunt een beltoon verzenden naar andere PMR gebruikers om aan te geven dat u met hen wilt
communiceren.
ÎÎDruk

op de Oproep knop

U hoort ongeveer twee seconden een beltoon. «TX» icoon verschijnt op het LCD scherm. Elke
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andere eenheid in het transmissiebereik die op hetzelfde kanaal en sub-kanaal is afgesteld (indien
van toepassing) hoort de beltoon.

5.1 Kiezen van een beltoon
De ONchannel x10 is uitgerust met 15 verschillende types beltonen.
8 keer op de Menu knop, het "C01" icoon verschijnt en flikkert op het LCD
scherm.
ÎÎDruk op de Op of Neer knop om de gewenste beltoon te kiezen.
Er wordt een respectievelijke beltoon afgespeeld als u van de ene naar de andere beltoon
gaat.
ÎÎDruk

ÎÎDruk

op de PTT knop om uw instelling te bevestigen.

5.2 Activeren van de trilmodus
ÎÎDruk

9 keer op de Menu knop,  "1" knippert op het  LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om de trilfunctie te activeren.

op de PTT knop om uw
instelling te bevestigen.

ÎÎDruk

• De beltoon en trillen kunnen tegelijkertijd
worden geactiveerd.

5.3 Instelling van de Roger bip
De Roger bip is een toon die automatisch wordt verzonden als de PTT knop wort losgelaten. Hiermee
wordt de ontvangende partij geïnformeerd dat u opzettelijk de transmissie hebt beëindigd en dat u nu
in de ontvangst modus staat.
ÎÎDruk

10 keer op de Menu knop, het "ON" icoon knippert op het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om Roger bip Aan/Uit te kiezen.

ÎÎDruk

op de PTT knop om uw instelling te bevestigen.

5.4 Instellen key tone Aan of Uit
Met deze functie kan de ONchannel x10 een bevestigingstoon verzenden na het drukken op elke knop.
ÎÎDruk

11 keer op de Menu knop, het "ON" icoon knippert op het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om key tone Aan/Uit te kiezen.

ÎÎDruk

op de PTT knop om uw instelling te bevestigen.
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5.5 Instellen van de Dual Watch modus
Uw ONchannel x10 kan twee kanalen monitoren, het huidige en een ander (dual watch) kanaal. Als
de eenheid een signaal op een ander kanaal detecteert, stopt hij om het signaal te ontvangen.
12 keer op de Menu knop, het "DCM" icoon verschijnt  terwijl "UIT" flikkert op
het LCD scherm.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om het Dual Watch kanaal te kiezen (1-8, behalve
huidig kanaal).

ÎÎDruk

ÎÎBlijf

op de Menu knop drukken om de CTCSS code te veranderen.

ÎÎDruk
ÎÎBlijf

op de Op of Neer knop om het gewenste CTCSS code te kiezen (1-38).

op de Menu knop drukken om de DCS code te veranderen.

ÎÎDruk

op de Op of Neer knop om het gewenste DCS code te kiezen (1-83).

ÎÎDruk

op de PTT knop om uw instelling te bevestigen.

6 HULPFUNCTIES
6.1 Key lock
Met de key lock functie kan de gebruiker de  Op, Neer en Menu knoppen deactiveren zodat de
ONchannel x10 instellingen niet onopzettelijk veranderd kunnen worden.
ÎÎOm de key lock functie te activeren, moet u de Menu knop indrukken en vasthouden
tot het key lock « » icoon verschijnt op het LCD scherm.
ÎÎOm de key lock functie te deactiveren, moet u de Menu knop indrukken en vasthouden
tot het key lock « » icoon verdwijnt van het LCD scherm.
• De PTT en CALL knoppen blijven functioneren, zelfs als de key lock functie is geactiveerd.

6.2 LCD scherm achtergrondverlichting
Elke keer dat de Power knop open staat (behalve CALL en PTT), gaat de achtergrondverlichting van
het LCD scherm 5 seconden aan.

6.3 Microfoon/Koptelefoon/Charge jack
De ONchannel x10 is voorzien van een aux-microfon, koptelefoon, een charge jack tegenover de PTT
knop.
• U kunt een hands free kit aansluiten op de koptelefoon/mic jack opening van uw radio handset.
Met de hands free kit is door op de PTT knop te drukken, zenden en ontvangen met andere radio’s
mogelijk.
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7 ACCESSOIRES
7.1 Gebruik van de koptelefoonkit

bip

Drukken en vast
houden

• Als de koptelefoon is geïnstalleerd, worden de microfoon en de luidspreker gedeactiveerd.

7.2 Installeren van de elastische band

1
2
1

8 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
8.1 Specificaties
Beschikbare kanalen
CTCSS sub-kanaal
DCS sub-kanaal
TX 5%, RX 5%, Stand-by 90%
Output power (TX)
Bereik

8 kanalen
38 voor elk kanaal
83 voor elk kanaal
11 uur.
0,5 W
Tot 10 km (in het open veld)

8.2 Tabel kanaalfrequentie
Kanaal
1
2
3
4

Frequentie (MHz)
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375

Kanaal
5
6
7
8

Frequentie (MHz)
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375
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9 CE CONFORMITEITVERKLARING
• DECATHLON verklaart hierbij dat het ONchannel x10 apparaat voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/CE
• DECATHLON verklaart hierbij dat het ONchannel x10 apparaat voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van richtlijn 2006/95/CE
Naleving van deze vereisten komt tot uiting in de markering:
De CE conformiteitverklaring is beschikbaar op de volgende link: https://www.geonaute.com/en/
ec-declaration-conformity

10 GARANTIE
DECATHLON garandeert de initiële aankoper van dit product dat het vrij is van materiaal- en
vervaardigingsdefecten. Voor dit product geldt een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum.
Bewaar de factuur als aankoopbewijs.
De garantie dekt het volgende niet:
• Schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik, het niet naleven an de gebruiksvoorschriften,
ongevallen, verkeerd onderhoud  of commercieel gebruik van het product.
• Schade die werd veroorzaakt door reparaties die uitgevoerd zijn door een niet door DECATHLON
erkende reparateur.
• Batterijen of bekistingen die scheuren of kapot gaan of die tekenen van schokken vertonen.
• De elastische band die aan slijtage onderhevig is.
Tijdens de garantieperiode wordt het apparaat ofwel gratis gerepareerd door een erkende dienst, ofwel
kosteloos vervangen (afhankelijk van de dealer).

11 RECYCLING
Het symbool van de «doorgestreepte afvalbak» betekent dat dit product
en de batterijen die erin zitten niet bij het huishoudelijk afval weggegooid
mogen worden. Deze zijn onderworpen aan een specifieke sortering. Breng
de batterijen en onbruikbare elektronische producten naar een erkend
inzamelpunt. De verwerking van uw elektronische afval beschermt het milieu
en uw gezondheid Breng uw batterijen naar een plaats waar ze worden
gerecycled.

12 CONTACT MET ONS OPNEMEN
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de kwaliteit, de functies en het gebruik van onze producten:
www.support.geonaute.com
Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.
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