
Kvik Guide til TYT TH-F6 radio  

  

 

Tillykke med din DACF radio fra Midtkom  
 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Radio og tilbehør som medfølger, som standard 

 
 



Det første du skal når du har pakker din radio ud er at  

monterer batteri og så lade den op.  

 

Montering af batteri: Pres batteriet ind, til du hører et klik fra låsepal (14) .  

 

Afmontering af batteri: Tryk på låse knappen (14)  

og træk batteriet tilbage.  
 

 
 

 
1: Tænd og sluk og volume knap  

Drej den med uret, en "klik" lyd høres, og radioen "taler" til dig. Lydstyrken kan justeres.  

Sluk radioen: drej knappen mod uret, indtil en "klik" lyd høres.  

 

Når du har tændt din radio, begynder den at tale til dig, den fortæller hvad den gør, 

prøv at skifte kanal, så hører du den taler til dig  

 

2: Kanal-vælge knap  

Vælg kanal ved dreje på knappen og du hører hvilken kanal du har valgt  

 

3: Alarmsignal  

Tryk på den røde top knap i 2 sekunder - når du slipper knappen udsendes et alarmsignal. ikke 

bare et du selv kan høre, men også alle andre på samme kanal vil høre det.  

Alarmsignal annulleres ved tryk på 4. ( PTT tasten ) Men alle andre der har fået en alarm, skal 

selv på deres egen radio stoppe det ved et tryk på ( PTT tasten )  

 

4.: PTT tasten  

Tryk her for at sende. Slip den for at modtage  

 

5: Check Batteri  

Hold knap 5 inde og radioen fortæller hvor meget strøm der ca er tilbage. 

Du for oplyst Voltage Low, Middel eller High. 

 

6: Valg mellem lav og høj effekt. 

Hold knappen inde og du skifter på sende effekten på din radio. 

Ved høj effekt opnår du en længere rækkevidden, men du bruger samtidig mere på dit batteri 

og skal oplade den hurtigere. 

 

7: LED indikator lys  

Indikatoren lyser rødt, når den overfører data, bliver grøn, når du modtager.  

Den blinker rødt, når batteriet kapaciteten er lav, og blinker grønt ved scanning.  

 

9: Højttaler  

 

 



10: Mikrofon  

( tal i en afstand af ca. 5 - 10 cm fra mikrofonen )  

Mikrofon, højttaler stik og programmerings stik bruges til at forbinde headset eller 

programmerings kabel.  

Programmerbar via PC eller via kloning fra en anden radio.  

 

11: Antenne  

med gevind så der kan monteres en ekstra udvendig antenne. SMA hun på antenne. Han i 

radioen.  

 

12: Li-ion-batteri  

 

13: Bælteclips  

Du kan klipse radioen i dit bælte  

 

14: Batteri lås  

 

15: Mikrofon og højttaler stik  

 

15: Programmering og kloning stik  

 

16: Handstrap  

Strop hul til at bære remmen  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabel klonings funktion  

 

 
 

Du skal bruge en allerede programmeret radio - hoved radio nr. 1  

Tilslut radio nr. 1 med klonings kabel.  

 



 
Tilslut radio Nr. 2 med klonings kabel.  

 

Tænd for radio Nr. 2  

 

Tryk og hold knap Nr. 5 inde på radio nr. 1 ( Hoved radioen )  

Tænd Hoved radioen og når indikatoren lyser rødt,  

skal du slippe knap nr. 5  

 

Tryk på knap nr. 5 på hoved radioen til indikatoren på radioen blinker rødt, og radio nr. 2 

blinker grønt.  

 

Når den røde indikator på hoved radioen og den grønne  

indikator på nr. 2 lyser fast, er kloningen færdig.  

 
  


