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TC-446S beknopte handleiding 

 

1. PTT (drukken om te praten) 9. LED indicator 17. oplaadcontacten 

2. SK1 (programmeerbaar) 10. batterij sluiting  

3. SK2 (programmeerbaar) 11. stofkap  

4. vaste antenne 12. audioaccessoire aansluiting  

5. kanalenschakelaar 13. riemlus opening  

6. aan/uit & volume 14. riemclip  

7. luidspreker 15. batterij  

8. microfoon  16. schroeven riemclip  
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BELANGRIJK 

 

1. De TC-446S heeft 16 kanalen (De PMR446 regeling maakt gebruik van 8 frequenties, deze zijn 

middels CTCSS/CDCSS van elkaar gescheiden en verdeelt over 16 kanalen). 

U kunt medegebruik ervaren, het wisselen van kanaal kan dit verhelpen, zie overzicht 

frequenties op pagina 3. 
 

Alle gebruikers op hetzelfde kanaal kunnen met elkaar communiceren (1 zender, iedereen 

ontvangt). 

Om te zenden drukt u eerst de PTT knop in alvorens te spreken, dit is erg belangrijk anders 

komen de berichten niet volledig over. 

Om vervolgens weer te kunnen ontvangen laat u simpelweg de PTT knop los. 
 

Tussen ieder bericht wacht u dus kortstondig om er zeker van te zijn dat de berichten goed 

overkomen. 
 

VOORBEELD: 
 

Sluit de berichten af door OVER toe te voegen aan het eind van ieder bericht en laat de PTT 

knop los. 
 

2. De aan/uit schakelaar is tevens de volumeregelaar.  

Hoe verder deze wordt opengezet hoe harder het volume. 
 

3. Bij het opladen het apparaat altijd uitzetten (dit kan storingen en/of defecten veroorzaken). 

Voor het eerste gebruik de batterij minimaal 5 uur opladen. 

Om de batterij van de portofoon af te nemen drukt u het clipje aan de onderkant van de 

portofoon in en drukt u het naar boven eraf. 
 

4. De meegeleverde lader is een intelligente snel lader. 

Rood lampje  = laden 

Oranje lampje = bijna volledig opgeladen 

Groen lampje = opgeladen 

De batterij kan ook los van de portofoon worden opgeladen 
 

Storing: 
 

Controleer of de portofoon op het juiste kanaal staat (nr. 5). 

Controleer of de batterij is opgeladen. 

Controleer de LED indicator (nr. 9) rood = zenden / groen = ontvangen / uit = stand-by 

Zet anders de portofoon uit en verwijder de batterij om vervolgens de batterij weer te 

bevestigen en de portofoon aan te zetten. Werkt dit niet, probeer het dan met een andere 

batterij. 
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FREQUENTIE OVERZICHT 

In het onderstaande overzicht ziet u hoe de acht PMR446 frequenties over de kanalen verdeelt zijn, 

vanaf kanaal 9 herhalen de frequenties zich maar met een andere CTCSS/CDCSS code. 

Door het gebruik van deze codes wordt tijdens medegebruik de spraak van een andere partij niet 

weergegeven, het kanaal is op dat moment wel bezet. U kunt tijdens medegebruik niet 

communiceren. Ervaart u veel hinder dan is het wisselen van kanaal de enige optie. 

 


