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¢INNAN DU ANVÄNDER RADION
¢Laddning av batteri
Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. 

•	 Snabb bordsladdare (Art. nr 47206)
 Laddaren har ett främre laddfack för radio med batteri, samt ett bakre laddfack för   
 ett extra batteri. Laddning av urladdat batteri sker på ca 2 timmar. 

•	 6-facks laddare (Art. nr 47253)
Laddare med 6 st laddkoppar med bakre laddfack för extra batteri så du kan ladda 6 
radio samt 6 st extra batterier samtidigt.

•	 Aktiv hållare för montering i fordon. (Art. nr 47233)
Ansluts till 12/24 Volt och kan ladda batteriet samtidigt som radion är påslagen.
Laddtid ca 2 timmar.

¢Montera batteri 
1. Sätt batteriets tappar i 

spåren på radion. 
2. Tryck in batteriets överdel 

tills ett klick hörs. 

¢Montering av antenn
1. Sätt antennens gängade del i 

antennkontakten. 
2. Skruva antennen medurs.

2



¢BESKRIVNING AV RADION 

1. Av / På / Volymratt 
 Vrid ratten medurs för att starta radion.
 Vrid ratten moturs för att stänga av.

2. Sändarknapp (PTT)
 Tryck och håll inne knappen för att   
 sända, släpp den för att lyssna.

3. Programmerbar av återförsäljare

4. Knapplås
 Låser knapparna. Håll in knappen i ca 3  
 sekunder för att låsa / låsa upp.

5. LED-indikator
 Visar sändning / mottagning

6. Mikrofon

7. Display (LCD)

8. Programmerbar av återförsäljare 

9. Antenn

10. Kontakt för tillbehör
  För inkoppling av Bluetoothadapter, 
      headset, extern högtalare/mikrofon och       
      andra tillbehör. Använd skyddet för ut-          
      taget när tillbehör ej används. 
 
11. Bältesclips 

12.Högtalare
 
13. Fäste för bältesclips
 
14. Ned-knapp.
  Bläddrar neråt i kanallistan

15. Programmerbar av återförsäljare

16. Upp-knapp.
  Bläddrar uppåt i kanallistan.
  
17. Programmerbar av återförsäljare 

18. Programmerbar av återförsäljare

Zodiac Proline Plus levereras med en enkel, användarvänlig programmering, se detaljerna 
nedan. Radion är dock fullt programmerbar och kan skräddarsys exakt för ert behov.
Kontakta er lokala återförsäljare för mer information. 
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¢GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
¢Starta /stänga av radion

1. För att starta radion, vrid  Av / På-knappen medurs. 

2. För att stänga av radion, vrid  Av / På-knappen moturs
tills du hör ett klick. 

¢Volymkontroll
Vrid Av/På-knappen för att öka / minska volymen. 

¢Välj kanal
Radion kan programmeras med upp till 255 kanaler. Zodiac Proline Plus levereras med 
en standardprogrammering med licensfria kanaler enligt nedanstående kanalplan. Radion 
är dock fullt programmerbar och kan programmeras efter eget önskemål. Kontakta er 
lokala återförsäljare för mer information. Välj önskad kanal genom att trycka [UPP] eller 
[NED]. Varje tryckning ökar eller minskar kanalnumret med ett nummer. Om du håller ned 
knappen, ökar eller minskar kanalnumret fortlöpande. 

¢Kanalplan
                                     

*Tillstånd krävs från Åkeriföreningen

¢Sändning
Se till att den valda kanalen är ledig innan du startar sändningen. 
Innan du sänder, kontrollera att LED-indikatorn inte lyser eller blinkar grönt, då pågår 
samtal. Man kan också hålla inne MON-tangenten för att lyssna på kanalen.

1. Tryck och håll in sändarknappen [PTT]. 
 Prata med normalt röstläge 3-5  cm från mikrofonen. Lampan (5) lyser rött vid   
 sändning.
2. När du talat färdigt, släpp [PTT] för att lyssna. Radion återgår till mottagning. 

¢Passningsläge
Välj önskad kanal. Lampan (5) lyser grönt vid mottagning. Om lampan blinkar grönt betyder 
det att den som sänder ej har samma pilotton inställd som du. Prova att byta pilotton på din 
radio. 

Kanal Frekvens
1 69,6125

2 69,6375

3 69,6625

4 69,6875

5 69,7125

RIKS 1* 85,9375

RIKS 2* 85,9625
Pilotton i läge AV

Kanal Frekvens Pilotton
 1 444,600 67,0

 2 444,650 67,0

 3 444,800 67,0
 4 444,825 67,0

 5 444,850 67,0

 6 444,975 67,0

Kanal Frekvens
1 155,425

2 155,475

3 155,500
4 155,525
5 156,000

6 155,400

7 155,450
Pilotton i läge AV

 Proline Plus 80 W Proline Plus 400 WProline Plus 100 W 
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¢BESKRIVNING AV BLUETOOTHADAPTERN (Tillbehör)
I tillbehörssortimentet till Proline Plus ingår från och med 2010 års modell en Bluetooth-
adapter, vilket gör det möjligt att trådlöst överföra ljudet från radion till örat med hjälp av ett 
Bluetooth headset eller Bluetooth hörselskydd. Adaptern monteras i radions tillbehörsuttag 
och behöver inte laddas separat eftersom den får sin strömförsörjning via radion.
Se rekommenderade Bluetooth-tillbehör som passar till adaptern på www.zodiac.se

¢Knappar och indikatorer

¢Användning av Bluetoothadapter

1. Anslut Bluetoothadaptern till tillbehörsuttaget i din Proline Plus radio.

2. Starta radion. Indikatorn (2) på Bluetoothadaptern blinkar med ett rött sken ca 
varannan sekund.

3. Ställ ditt Bluetooth headset i hopkopplingsläge enligt dess bruksanvisning.

4. Tryck och håll in ihopkopplingsknappen (1) på Bluetooth-adaptern i ca 6 sekunder tills
       indikatorn blinkar omväxlande röd och blått.

5. När ihopkopplingen lyckats återgår indikatorn till att blinka rött med 2 sekunders 
intervall.

6. Vid sändning lyser indikatorm med ett fast blått sken.

7. Vid mottagning lyser indikatorn med ett fast rött sken.

8. Ljudvolymen kan regleras med volymkontrollen på radion och med hjälp av 
volymkontrollen på ditt headset.

1. Knapp för ihopkoppling med Bluetooth-headset

2. Indikator för sändning / mottagning och
 ihopkoppling
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¢TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Generellt
Max antal kanaler: 255 

Frekvensområde: 
66-88 MHz

136-174 MHz
405-470 MHz

Kanalavstånd: 12,5 kHz / 25 kHz 
Batterityp: Litium-jon

Batterikapacitet: 1800 mAh 
Driftstid (5:5:90): ca 16 timmar 

Passningstid: ca 45 timmar
Temperaturområde: -30◦C - +60◦C 
Frekvensstabilitet:  +- 2.5ppm 
Storlek (bxhxd): 56x100x34 mm 
Vikt m/ batteri: 285g 

Pilottoner: 39 st 

Mottagare 
Känslighet 12 dB Sinad: 0,20 uV 
Grannkanaldämpning: 70dB (25 kHz) 

Intermodulation: 65 dB 
Spurious och spegeldämpning: 70 dB 

Audio effekt @ 5% dist. 700 mW @ 16Ohm

Sändare
Uteffekt:   5 W / 2.5 W / 1 W 

Modulation: FM 16K0F3 
Spurious (conducted): 70 dB

Signal / Brusför.:     45 dB (25 kHz)
LF distorsion@ 1 kHz: <5 %
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¢AVFALLSHANTERING
Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är skadliga för människor, 
djur och natur om de inte hanteras korrekt. Utrustning som är märkt med WEE-symbolen
(visas nedanför) skall inte slängas bland hushållssoporna utan skall lämnas till kom-
munens återvinningsstation eller miljöstation. Förbrukade batterier skall lämnas in för 
återvinning hos kommunens återvinningsstation.
(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment)

¢GARANTI 
Zodiac Sveriges garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under 
en period om 36 månader efter inköpsdatum. För förbrukningsartiklar med begränsad 
livslängd som t ex. batteri, antenn och andra tillbehör gäller 12 månaders garanti.
Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering.
Vid näringsköp gäller särskilda regler. 
Om fel uppkommer under normal användning och funktion ska produkten returneras 
till den återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till godkänd 
serviceverkstad. Dessa hittar du på www.zodiac.se. Eventuell frakt betalas av köparen. 
Apparaten skall alltid packas omsorgsfullt eller i originalemballaget vid försändelsen. 
Skador som orsakats av felaktigt handhavande, onormalt slitage, överspänning, fuktskada, 
eller annan åverkan samt reparation av obehörig person omfattas inte under några 
omständigheter  av garantin och blir reparerad mot betalning efter godkännande från 
köparen. 
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