Yleinen vianmääritys
Ongelma
Heikko lähetys

Heikko vastaanotto

Syy

Ratkaisu

Akku vähissä.
Matala lähtöteho.
Antennia ei ole kiristetty.
Antenni katkennut / vioittunut.

Lataa akku.
Kohota lähtötehoa.
Kiristä antenni.
Vaihda antenni.

Väärä antennityyppi 31/70/155
MHz.
Antennia ei ole kiristetty.

Vaihda antenni.

Antenni katkennut/vioittunut.
Kohinasalpa on kytketty väärin.
Väärä antennityyppi 31/70/155
MHz.
Väärä kanava valittuna.

Vaihda tasolle: 01.
Vaihda antenni.
Vaihda kanavaa.

Antenni katkennut/vioittunut.

Vaihda pilottiääni.
Katso käyttöohje / pikaopas.
Vaihda antenni.

Tyhjentynyt tai huono akku.

Lataa akku tai vaihda se.

Väärä kanava.

Vaihda kanavaa.

Antenni katkennut/vioittunut.

Vaihda antenni.

Väärä pilottiääni asetettu.

Vaihda pilottiääni.
Katso käyttöohje / pikaopas.

Vika radiossa tai akussa.

Vaihda akku. Radio huoltoon.

Väärä laturi.

Vaihda oikeaan laturiin.

Akku on rikki.

Vaihda akku.

Pöytälaturi on rikki.

Vaihda laturi.

Lisävarusteet eivät toimi

Rikkoutunut / väärä lisävaruste
tai rikkinäinen liitin.

Kokeile toista lisävarustetta.
Jos vaihtaminen ei auta, lähetä
rikkinäinen lisävaruste
huoltoon.

Kanavia puuttuu

Kanavia ei ole otettu käyttöön.

Aktivoi piilotetut kanavat.
Katso käyttöohje.

Huono kantama, kun radio on
kantovaljaissa/radiotaskussa

Kantovaljaissa / radiotaskussa
maataso ei ole optimaalinen.

Pitämällä radiota kädessä saat
parhaan antaman/maatason.

Ei lähetystä

Ei vastaanottoa

Ei latausta

Pöytälaturi ei lataa

Väärä pilottiääni.

Kiristä antenni.
Vaihda antenni.

Jos mikään muu ei auta
Irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen.
Palauta radio tehdasasetuksiin, katso käyttöohje / pikaopas.
Jos se ei auta, lähetä radio huoltoon.
Ota yhteyttä: info@lafayette.se Puhelin: +46 31 840430

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Smart
Radio lähettää jatkuvasti tai
painikkeet eivät toimi.
Bluetooth-pariliitos, Peltor WS kuulonsuojaimet

Lisävarusteliitäntä ei
ole kunnolla kytketty.
Kuulonsuojainten
käyttö

Ruuvaa lisävarusteliitäntä kiinni.
Pidä painiketta painettuna, kunnes
kuulet: ”Bluetooth pairing ON”

Micro 5
Pilottiääntä ei voi asettaa

"BASIC"-tila on
käytössä.

Poistu "BASIC"-tilasta ja aseta
pilottiääni. Katso käyttöohje /
pikaopas.

Valikkoon ei pääse

"BASIC"-tila on
käytössä.

Poistu "BASIC"-tilasta.
Katso käyttöohje / pikaopas.

Radio lähettää, kun liittää
lisävarusteen

Rikkinäinen liitin tai
vika lisävarusteessa.

Kokeile toista lisävarustetta. Jos vika
ei poistu, lähetä radio, laturi ja muut
lisävarusteet huoltoon.

Micro 4
Kaikki merkit näkyvät, kun
puhepainiketta painaa

Akku on vähissä.

Kokeile toista akkua. Jos se ei auta,
lähetä radio huoltoon.

Radion käyttöaika on
huonontunut merkittävästi
Seinälaturin lamppu ei syty

Akku on vähissä.

Kokeile toista akkua. Jos se ei auta,
lähetä radio huoltoon.
Lataa yön yli. Vedä seinälaturi
pistorasiasta ja kytke se uudelleen.
Jos se ei auta, vaihda laturia.

Pöytälaturi vilkkuu punaisena

Kun akku on täysin
tyhjä, seinälaturin
lamppu ei syty
välittömästi.
Akku on täysin tyhjä.

Radio lähettää, kun liittää
lisävarusteen

Rikkinäinen liitin tai
vika lisävarusteessa.

Kokeile toista lisävarustetta. Jos vika
ei poistu, lähetä radio, laturi ja muut
lisävarusteet huoltoon.

Irrota akku radiosta ja aseta pelkkä
akku pöytälaturiin.

