
H.F.K

Mogelijkheden; 
BGN microfoon filter.
Vox automatisch
Vox automatisch en manual (optie)
Rogerbeep of Morsecode einde bericht.
Zender uitschakel vertraging 2 seconde.
Zender uitschakel vertraging regelbaar (optie)

Zet de apparatuur aan.

De Hands Free Kit unit (in het kort HFK) zal 5 keer de rode led laten knipperen.
Als je tijdens het knipperen de PTT knop (PushToTalk of zendknop) ingedrukt houd 
zal na de 5 keer knipperen de led uitgaan. Als je de PTT knop weer loslaat kom je in 
het instel menu.
Doe je niets, dan komt de HFK tenslotte in de normale gebruiks mode.

Als de Vox ingeschakeld is (geluid/stem gestuurde zendknop) en de Vox regelaar 
staat op 0, (de vox regelaar is een optie, zonder deze optie staat de instelling 
automatisch op 0) dan zal de HFK  nadat de rode led geknippert heeft bij het 
aanzetten de oranje led 3 keer laten knipperen.
Tijdens het knipperen van de oranje led meet de HFK het geluidsnivo en zal de Vox 
daarop instellen. Hierna komt de HFK in de normale gebruiks mode.

Normale gebruiks mode.
Houdt de PTT knop in gedrukt om te zenden, de rode led zal gaan branden.
Laat de PTT knop los om te ontvangen, de groene led zal gaan branden..
Als de Vox ingeschakeld is reageert de HFK op geluid en bij geluid zal de HFK gaan 
zenden, dat is te zien aan de rode led die aan is. Als door de Vox de HFK op zenden 
blijft omdat het geluidsnivo toegenomen is kun je kort de PTT knop indrukken en de 
HFK zal de Vox bij stellen op het huidige geluidsnivo, of je stelt de vox regelaar bij 
(de laatste is optioneel). De rode led zal even heel kort uitgaan.
Als je de rogerbeep of morse-code hebt ingeschakeld dan zal de HFK aan elk einde 
van je bericht een piepje of morse-code laten horen en daarna overschakelen op 
ontvangst, de groene led gaat aan.
Als je de zender uitschakel vertraging hebt ingeschakeld, dan zal de HFK nog 2 
seconden door blijven zenden nadat je de PTT knop hebt losgelaten of de Vox geen 
geluid registreerd.
De 2 seconden zijn in te stellen met de Txdelay regelaar (optioneel).



Instel menu.

In het menu kun je diverse optie's aan of uit zetten. De oranje led geeft aan om welke 
optie als het gaat en de groene of rode led geeft aan of deze aan of uit staat.

• BGN – De oranje led gaat 1 keer aan, hierna de groene (BGN uitgeschakeld) 
of de rode led (BGN   ingeschakeld). Houdt de PTT knop ingedrukt als de 
oranje led aan is. De Led gaat uit. Als je de PTT knop weer loslaat wordt de 
instelling van AAN naar UIT of andersom gewisseld. Dit is te zien of de led 
hierna rood of groen brandt.
Dus oranje knippert 1 keer
BGN uitgeschakeld groen.
BGN ingeschakeld rood.

• VOX – de oranje led knippert 2 keer, hierna de groene (Vox uitgeschakeld) of 
de rode led (Vox ingeschakeld). De werkwijze is hetzelfde als bij BGN 
instelling.
Dus oranje knippert 2 keer.
VOX uitgeschakeld groen.
VOX ingeschakeld rood.

•  Rogerbeep of Morse-code – de oranje led knippert 3 keer, hierna de groene 
(Rogerbeep ingeschakeld) of de rode led (morse-code ingeschakeld). De 
werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling. Hierbij is het de keuze of 
Regerbeep of Morse-code, beide kan niet.
Dus oranje knippert 3 keer.
Rogerbeep ingeschakeld groen.
Morse-code ingeschakeld rood.

• Rogerbeep/Morse-code – de oranje led knippert 4 keer, hierna de groene 
(uitgeschakeld) of de rode led (ingeschakeld). De werkwijze is hetzelfde als 
bij BGN instelling.
Dus oranje knippert 4 keer.
Rogerbeep/Morse-code uitgeschakeld groen.
Rogerbeep/Morse-code ingeschakeld rood.

• Zender uitschakel vertraging – de oranje led knippert 5 keer, hierna de groene 
(geen vertraging) of de rode led ( 2 seconden vertraging, of optioneel 
instelbaar).  De werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling.
Dus oranje knippert 5 keer.
Zender uitschakel vertraging uitgeschakeld groen.
Zender uitschakel vertraging ingeschakeld rood.



Resume;

Oranje 1x = BGN  -------------------------------- groen is uit - - - - - -  - - rood is aan.

Oranje 2x = VOX  -------------------------------- groen is uit - - - - - -  - - rood is aan.

Oranje 3x = Rogerbeep of Morse-Code ------- groen is Rogerbeep - - - rood is Morse-
                                                                                                                             code.

Oranje 4x = Rogerbeep/Morse-Code ---------- groen is uit - - - - - - - - - rood is aan.

Oranje 5x = Zender uitschakel vertraging ---- groen is uit - - - - - - - - -  rood is aan.


