
Bruksanvisning Icom F1000T 

Instruktion 
Vrid på ratt (1) för att starta radiotelefonen. Ställ ratten i mittenläge. 
I displayen visas först batteriets spänning (8,4 V = full och 6,5 V = tom), 
och sedan radiotelefonens anropsnummer. 
Därefter ställer radiotelefonen in samma kanal som användes innan den senast stängdes av. 
OBS! Kontrollera att du har rätt kanalbank inställd, annars ändrar du det med kanalbanks- 
ratten (2). Kanalbanker betyder att de olika kanalerna är uppdelade i banker = grupper. 
När du vrider till ett nytt läge, visas kortvarigt antingen texten Westél för radiotelefonikana-
lerna eller Jakt för de olika jaktkanalerna. 
Ställ in rätt kanalbank och därefter stegar du till rätt kanal med knapp (P3) för kanal upp eller 
(P0) för ned. 
För att kontrollera att du har kontakt med basstationen kan du trycka in och släppa anrops-
knappen (5), du skall då få kopplingston i högtalaren efter c:a 3 sekunder. 
För att koppla ned förbindelsen tryck på anropsknappen (5) en gång till. 

 

Om det i stället låter ”pi pi pi pi pi” så är kanalen upptagen och då får du antingen byta till en 
annan kanal eller vänta tills det blir ledigt. 
Upptagen kanal visas även med att mer än en stapel visas vid antennsymbolen längst upp till 
vänster i displayen. 

 

1. På - Av, samt volymkontroll. 
 

2. Vred där man skiftar kanalbank, Westél - Jakt. 

 

3. Antenn. 
 

4. Sändningsknapp. 
 

5. Anropsknapp. 

 

6. Shift, ändrar funktion på P1 och P2. 
 

P0: Stega kanal ner. 

 

P1: Starta/stoppa skanning. 
 

P1 shift: Lägga till, eller ta bort, 

kanal för skanning. (Vald kanal markeras 

med en        överst i displayen). 

 

P2: Scramler på/av. 
 

P2 shift: Pip på/av. 

 

P3: Stega kanal upp. 
 

7. Tangentbord. 
 

8. Display. 
 

9. Monofonuttag. 

 

10. Tangentbordslås på/av. 
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Ringa till telefon 
Tryck och släpp anropsknappen. (Om det låter ”pi pi pi pi pi” så är kanalen upptagen och då får du antingen byta till en annan 
ledig kanal som du når eller vänta tills det blir ledigt.) 
Vänta på kopplingston. 
Tryck in Sändningsknappen och håll den intryckt medan du slår den önskade telefonnummret, inklusive riktnummer. 
Om kanalen är ledig så hör du så gott som omedelbart ringsignaler, och när abonnenten svarar trycker du in sändningstangenten 
(4) och pratar, kom ihåg att släppa sändningstangenten när du inte pratar. Efter avslutat samtal kopplar du ned förbindelsen med 
anropsknappen (5). 
 
Ringa till en annan radiotelefon 
Samma som ovan men med skillnaden att du endast behöver slå fyra siffror (se Westél Katalogen) och inte använda r iktnum-
mer. 

 
Kortnummer 
Du kan lägga in upp till 79 egna kortnummer (1 till 79). Gör så här för att programmera. 
Tryck fram kopplingston med Anropsnappen. Håll Sändningsknappen intryckt medan du slår * kortnummer * telefonnumret * #. 
Släpp sedan Sändningsknappen. 
För att kontrollera vilka kortnummer du har inlagda slå: 94 # 
 
För att ringa med hjälp av kortnummer slå: Kor tnummer   # 
 
Svara när någon ringer till dig 
När din radiotelefon blir uppringd hörs en ringsignal i högtalaren. För att koppla upp samtalet trycker du på anropsknappen (5), 
samtalet kopplas upp och du trycker in sändningstangenten (4) och svarar. För att koppla ned samtalet trycker du på anropsknap-
pen (5). 
 

Instruktion för dom som vill ringa till dig som har Guldabonnemang: 
Dom skall ringa 0690-75XXXX, där  XXXX = de 4 sista siffrorna i ditt  r adionummer . 
Om du inte svarar så kan de lämna ett kort meddelande, som automatiskt spelas upp för dig när du trycker på anropsknappen (5). 
 
 
Har du Rött abonnemang så kan ingen ringa till dig (endast utgående samtal). 
 
Talförvrängning 
När du ringer till en annan radiotelefon och samtalet är uppkopplat, så kan ni komma överens att gå över till talförvrängning. 
Tryck på Scrambler till/från (10), så att det kommer upp en 0:a i displayens överkant. 
Nu är talförvrängningen inkopplad och ni kan föra ett säkrare samtal. 
OBS! Det går inte att använda talförvrängningen vid samtal mot telefonnätet. 
 
Skanning 
Du kan skapa din egen kanalpassning genom att markera kanaler. Stega till önskad kanal. Se till att du är i shift-läge genom att 
trycka på (6). Texten ”SHFT ON” visas i displayen. Gör därefter ett tryck på (P1). Valda kanaler markeras med         ovanför i 
displayen. Man tar bort markerad kanal på samma sätt, med tryck på (P1 shift). Ändra tillbaka till icke-shift-läge med (6), ”SHFT 
OFF” visas i displayen. 
Du växelvis startar och stoppar skanningen med ett tryck på P1-knappen (i icke-shift-läge). 
När skanningen är på och du trycker på anropsknappen (5) eller sändningstangenten (4) stannar alltid skanningen på den kanal 
som var inställd när skanningen startades. 
För att uppnå en tillförlitlig kanalpassning bör ej fler än 6 kanaler märkas för skanning. 
OBS! Vid skanning fungerar ej batterisparfunktionen. 
 
Laddning 
Koppla samman nätadaptern med bordsstället och anslut nätadaptern till ett vägguttag. 
(Laddning med bordsstället kan även göras från 12 V via separat cigg.kabel). 
Placera radiotelefonen i bordsstället. Vid laddning lyser en orange lampa, som skiftar till grönt när laddningen är klar. Laddning 
kan med fördel ske redan efter kortare användning. Ackumulatorn skadas om den laddas ur helt. Det går bra att ha radion påslagen 
i laddaren, men laddningen tar längre tid. Om radion är påslagen växlar lampan mellan grönt och orange med ca. en timmes mel-
lanrum. 



Lexikon 

 
Förklaring till olika funktioner som finns inbyggda i Westéls radiotelefoner. 
 
Vem har sökt: Om en annan radiotelefon sökt dig när  du haft din radiotelefon avslagen eller  var it på en annan kanal där  ingen 
nått dig, så får du ett muntligt meddelande när du trycker för att få kopplingston. Meddelandet kan bara avlyssnas en gång och oavlyss-
nade meddelanden raderas varje natt klockan 03.00. 
----------------------------------------------------------------- 
Röstbrevlåda: Om någon r inger  till dig från telefonnätet och du inte svarar , kan den som r inger  välja att prata in ett kor t 
meddelande. Om det finns meddelande till dig så spelas de upp för dig när du trycker för att få kopplingston. Meddelandet kan bara 
avlyssnas en gång och oavlyssnade meddelanden raderas varje natt klockan 03.00. 
----------------------------------------------------------------- 
Kortnummer: Fasta nummer  som du når  genom att slå nummer  + #. 
Kortnummer 0 = Återuppringning av det senaste numret du slagit. 

1 t.o.m. 79 är reserverade för dina egna önskemål. 
80 t.o.m. 89 är reserverade för gruppsamtal, där du på varje nummer kan få öppen förbindelse med upp till 11 andra radiotelefoner. 

90 = Innehållsförteckning. 
91 = Direktnummer till Westél (Fungerar endast kontorstid 08.00 till 17.00) 
92 = Direktnummer till nummerupplysning. 
93 =  Återställer alla dygnets vem har sökt och röstmeddelanden så att de kan lyssnas av igen. 
94 = Talar om vilka kortnummer du har. 
95 = Talar om hur du programmerar in dina kortnummer 
96 = Om det krånglar när du försöker ringa via våra fjällbasstationer. 
97 = Upplysning om vem som har specifikt radiotelefonnummer. 
98 =  
99 = Fröken Ur 

----------------------------------------------------------------- 
Flytta pågående samtal: Om du under  ett samtal bör jar  närma dig gränsen för  räckvidden på en basstation. Be den du pratar  
med vänta. Skifta kanal till den basstation som du är på väg mot, och tryck därefter på anropsknappen. Överkoppling sker och du kan 
fortsätta samtalet. OBS! Tryck bara en gång annars ringer du av samtalet. 
----------------------------------------------------------------- 
Vidarekoppling: Du kan nu vidarekoppla din fasta eller  mobiltelefon till r adiotelefonen. (OBS! gäller endast för den som har 

guldabonnemang.) 
 
Från fast telefon: 
Lyft luren och slå: *21*069075XXXX#.  XXXX = ditt 4-siffriga radionummer. 
För urkoppling tryck: #21# 
 
Vill du att det först skall ringa i din fasta telefon innan samtalet kopplas vidare så slår du: 
*61*069075XXXX*YY#. YY = den tid, mellan 5 till 60 sekunder, som du vill att det skall ringa i den fasta telefonen innan samtalet 
kopplas vidare.  
För urkoppling tryck: #61# 
----------------------------------------------------------------- 
Från mobiltelefon: 
Se bruksanvisningen till din mobiltelefon. 
Vidarekopplingsmöjligheterna kan även vara beroende av vad du har för mobilabonnemang. 
----------------------------------------------------------------- 
Jaktkanaler: 
För att skifta mellan radiotelefon och jakt så vrider man på kanalbanksvredet (2). 
I läge 1 ligger radiotelefonkanalerna, och i läge 2 ligger jaktkanaler på 155 MHz-bandet. 
Den första siffran från vänster talar om vilken jaktkanal som är inställd: 
1=155,425 MHz, 2=155,475 MHz, 3=155,500 MHz, 4=155,525 MHz, 5=156.000 MHz, 6=155,400 MHz och 7=155,450 MHz. 
Även Norska jaktkanaler med med namnen NOR 1 till 6 finns med utan subton. Dessa får bara användas på Norska sidan gränsen.    
OPEN betyder att ingen subton används. Annars visar siffrorna till höger om kanalsiffran vilken subton som används.  
Eftersom antalet kanalplatser i radion är begränsat  är bara de vanligaste jaktkanalerna 1-4 inlagda med subton. Inte heller alla subtoner 
finns med. Kontakta Westél om du behöver en kombination av frekvens och subton som inte finns med. 
 
 

Information på nätet: 
På www.westel.se finns Westéls GULA SIDOR för att allmänheten skall hitta ditt radiotelefonnummer. 
 
Om du vill ha en egen telefonnummerbok så kan du skrivas ut den från vår hemsida www.westel.se 
Gå in under fliken kundavdelning och fyll i användarnamn och lösenord som nedan med små bokstäver. 


