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Bruksanvisning  
Larm Icom F1000T 

 

 

1. På - Av, samt volymkontroll. 

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

4. Sändningsknapp. 

5,6. Stega kanaler, Upp - Ned. 

P0: Anropsknapp. 

P1: Tangentbordslås På - Av 

P2 Skanning, På – Av.  
P3 Lägga till, eller ta bort, 

kanal för skanning. (Vald kanal markeras 

med en        överst i displayen). 

7. Tangentbord. 

8. Display. 

9. Monofonuttag. 
10. Scramblerknapp. 

Larm med yttre larmslinga är en tilläggsfunktion för F1000T som kan användas både ensam och som 

komplement till ett radiotelefoniabonnemang  i samma apparat. 

 

För att aktivera apparaten som larmsändare. Anslut en larmkabel med en slutande kontakt kopplad till 

den nedre kontakten i monofonuttaget (9). Larmkontakten skall vara kopplad mellan den innersta (jord) 

och den mellersta kontakten och sluta vid utlöst larm. Den yttersta kontakten, spetsen, skall vara oanslu-

ten. 

Slå på apparaten och välj bank WESTEL, läge 1 på vred (2), och en kanal tillhörig den bas med vilken 

man har bäst förbindelse från den aktuella platsen. Om apparaten även har ett radiotelefoniabonnemang 

kan ett förbindelseprov göras direkt från apparaten. Annars gör provet med en annan apparat med samma 

antenn eller konsultera Westél angående kanalval. 

Placera apparaten i laddaren. 

När larmkontakten sluts kommer apparaten omedelbart att sända ett anrop till Westéls system som resul-

terar i att det första numret i larmlistan rings upp. När samtalet besvaras spelas ett förinspelat meddelande 

upp, systemet väntar på att samtalet kvitteras genom att man trycker #. Larmet loggas då som kvitterat. 

Om samtalet inte besvaras, inte kan kopplas upp av något annat skäl eller besvaras men inte kvitteras, 

fortsätter systemet med nästa nummer i listan. Hela listan gås igenom tre gånger innan larmet loggas som 

icke kvitterat. 

Administration av nummerlistan och uppläggningen av det förinspelade meddelandet görs av Westél.  

Om kontakten öppnas och åter sluts kommer en ny larmsekvens att inledas. 

För att avaktivera apparaten som larmsändare slå av den och avlägsna larmkabeln. Handhavande av appa-

raten som radiotelefon är samma som för en apparat utan larmfunktionen.  

Larm kvitteras med #. 


