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Bruksanvisning Brecom VR-550 



 

BreCom VR-550 bruksanvisning 

Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio 

 

 

Denne håndboken er for bruk av  Brecom VR-550. 
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Utpakking og kontrollere utstyret  

Pakk ut radioen. Vi anbefaler at du identifiserer varene som er oppført i følgende tabell før 

du kaster emballasjen. Hvis noe mangler eller har blitt skadet under forsendelsen, varsle   

butikk eller importør umiddelbart. 

 

Medfølgende tilbehør: 

Antenne, Li-ion oppladbar batteripakke, vegglader, øremusling, belteklips og brukermanual 

 

 

 

 

  



 

Batteripakken  

Lading   

Den nye oppladbare batteripakken, oppnår ikke full kapasitet ved første lading. Først etter  

to eller tre ladinger, oppnås det full kapasitet. Når batterikapasiteten er lav, må batteri     

lades.  

Batteri  

Bruk kun orginal batteri til VR-550 i laderen. Det kan forårsake eksplosjon eller skade, hvis 

andre batterier blir brukt. 

MERK: 

● Ikke kortslutte polene på batteriet eller kast batteriet på ild. Ikke demonter batteripakken 

selv. 

● Batteripakken oppnår ikke full lading hvis det lades utenfor området for temp(0  - 40 *). 

● Slå av radio mens lading pågår. 

● Når driftstiden blir kort, selv om det er fulladet bør du erstatte batteripakken. 

● Ikke lad batteripakke hvis det er fulladet. Det kan redusere levetiden til batteripakken eller 

skade batteripakken. 

● Ikke send mens batteriet eller radioen er våt. Tørk med tørr klut for  å unngå skade. 

ADVARSEL 

Alle batterier kan forårsake skade på eiendom eller personskade hvis et ledende materiale 

som smykker, nøkler eller kjeder legges til utsatte terminaler. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lade instruksjoner 

1. Koble 220V AC adapter  til en stikkontakt. Koble til lade stasjon. 

2. Sett inn batteriet eller radio i lade stasjonen. 

3. Mens lading pågår, vil LED-indikatoren lyse rødt. 

4. Etter ca 8 timers lading, vil LED-indikatoren lyse grønt som betyr ferdig ladet batteri.  

Vedlikehold og rengjøring 

Radioen er et elektronisk produkt, og bør behandles med forsiktighet. Forslagene nedenfor 

vil hjelpe deg å oppfylle noen garanti forpliktelser for å ha glede av produktet i mange år. 

 

● Ikke hold radioen  i antennen. 

● Tørk skitt og støv av radioen med myk klut, slik at den blir ren. 

● Hvis radio står ubrukt, vennligst dekk MIC/SP hullet med beskyttelses dekselet. 

● Hvis det viser seg at radioen avgir særegen lukt eller røyk, vennligst stenge av radioen  

øyeblikkelig, ta den ut av laderen og fjern batteriet fra radio. 

● Send ikke uten antenne. 

                  

Tilbehør-installasjon 

Installere og fjerne batteri  

Trykk onn låsen bak på radioen MRK ”push”. Skyv deretter ned batteriet, batteri er nå fri-

gjort radio. Monter nytt batteri, skyv opp til du hører et klikk, da er batteriet låst på plass. 

Før du fjerner batteripakken, pass på at radio er av slått.   

 

 

 

 



 

Installere belteklips  

Monter belteklips med en skrutrekker. 

 

Montere antenne  

Skru antennen på kontakten på toppen av radioen ved å holde antennen og skru med       
urviseren. Skru antennen mot klokken for å fjerne den.  

 

 
 
 
 
 
Fjerne hetten og monter kontakten inn i MIC/SP uttaket.  
  

 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Funksjoner  

Frekvensområde: 136-174 MHz  

16 kanaler  

Utgang s effekt : 5W  

Automatisk batteri spare funksjon  

Automatisk TOT (Time out timer) 180sek 

 

PC programmering: 

Kanal oppsett, leveres med standard norske jakt kanaler 

CTCSS / DCS , 

Skanning funksjonen 

Høy / lav effekt,   

Antenne 
Kanalvelger 1-16 

Mikrofon 

Høytaler 

LED indikator:                    

Rød : Sender              

Grønn: Mottar 

Av-på bryter 



 

 

 

 

2. Spesielle operasjoner  

Batterivarsel 

  Ved lav batterispenning, gis det en advarsel når batterier skal lades eller erstattes , ”please 

charge the battery” i std by mode, LED indikator blinker rødt.. Den sender da med veldig 

lav effekt før den slår seg av.     Vennligst bytt eller lad batteriet.  

 

3. Grunnleggende operasjoner  

Slå på /av  

Slå på: Drei kontrollknappen "lyd/volum" med klokken , da vil du høre ”hvilken kanal den 

står på”.  

 

Justere volumet  

Volum opp og ned: Drei kontroll volumknappen med klokken for å skru opp volum;                          

slå av radio ved å dreie mot klokken til du kjenner et lite klikk  

Velg kanaler  

Velg kanal ved å skru på kanalvelger 1-16.   

 

PTT-knapp (sending)  

1. Trykk PTT og snakk med en vanlig stemme. (Rødt lys lyser)  

. Slipp PTT-knapp og vent på svar.  

 

Monitor 

Trykk MON-knappen for å starte monitor-modus (brussperre støy høres)  

 

 

 

 



 

Tidsavbrudd Timer (TOT)  

1. Hva TOT gjør er å hindre at brukerne bruker den samme kanalen for lenge. 

2. Tidspunktet for TOT kan angis av tid, velges i programvare (Er satt til intervall på 180ms); 
Hvis sending varer til tidspunktet TOT angir,  stopper radio å sende, slipp og trykk PTT-
knappen igjen for å gjenopprette sending. 

 

Travel Channel Lock(BCL) - gjøres ved pc programmering, hvis dette er ønskelig. 

Denne funksjonen kan hindre interferens med andre radioer som bruker den samme kanal. 
Hvis kanalen er opptatt, kan du trykke PTT-knappen slik at radioen avgir en varslingstone og 
sending ikke er gjennomførbart. Den returnerer deretter til mottaker modus.  Denne funk-
sjon må settes ved pc programmering 

Batterispar   

Denne funksjonen kan redusere strømforbruket når radio ikke mottar signal eller er i stdby  

(uten å trykke på knapper eller å vri bryterne). Når kanalen ikke er opptatt, eller ingen opera-

sjon blir utført innenfor 10 sekunder, starter batteri-spar funksjonen. Mottar eller sender 

man, avsluttes batteri-spar funksjonen. 

CTCSS/DCS  

Denne radioen kan velge 39 CTCSS sub toner og 83 DSC  sub toner                                              

(dette defineres via programmig programvare).  

 

Skanning  

Radioen har en funksjon for skanning, (hvis dette er programmert fra leverandør).  

Monitor knapp, erstattes med scannings funksjon, radioen vil gi fra seg et "pip" og deretter 

er den i skanning modus, det grønne lyset blinker til signalet er mottatt. Den vil fortsette å 

blinke når signalet forsvinner .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti bestemmelser 

2års garanti på elektronikk 

1års garanti på batteri 

1års garanti på tilbehør 

 Ved garanti reperasjoner skal kopi av kjøpskvittering forligge. Kjøper må selv koste frakt. 

CTCSS Standard frekvens-tabell  DCS-datatabell  

 

Kanal 1 Jakt 1 143 900 

Kanal 2 Jakt 2 139 400 

Kanal 3 Jakt 3 143 350 

Kanal 4 Jakt 4 138 850 

Kanal 5 Jakt 5 143 250 

Kanal 6  Jakt 6 138 750 

Kanal 7 Sikr 3 139 225 

Kanal 8 Sikr 6 139 375 

Kanal 9 Sikr 9 143 775 

Kanal 10 Sank 1  143 125 

Kanal 11 Sank 2 138 625 

Kanal 12  Svensk jakt 1 155 425 

Kanal 13 Svensk jakt 3 155 500 

Kanal 14 Svensk jakt 4 155 525 

Kanal 15 Svensk jakt 5 156 000 

Kanal 16 Svensk jakt 6 155 400 

MERK CTCSS- og DCS  gjør at du kan bruke radioen uten å bli forstyrret av andre / uønskede 
samtaler. Husk at dette må programmeres fra PC program. 
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SAMSVARSERKLÆRING 

 

Dette produktet leveres i overensstemmelse med de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestem-

melser som fremgår av direktiv 1999 / 5 / EC og er laget etter følgende spesifikasjoner: 

EN 60950-1: 2006 

EN 300 086-2 V1.3.1 

EN 301 489-1 V1.3.1 

EN 301 489-5 V1.3.1 

Kanaler på 155 MHz får brukes i Sverige. 

Kanaler på 140 MHz får brukes i Norge. 

Dersom produktet skal benyttes i andre land, må man kontakte myndighetene i det aktuelle landet. 

Produktet skal brukes i henhold til de enhver gjeldende lover og regler for besittelse, bruk og registreringer av 

radio og terminalutstyr. Det er brukers ansvar og sette seg inn i disse lover og regler. 

 

 

 

Dette produktet markedsføres av:    

Breens Jaktutstyr AS 

Drognestoppen 2 

2150 Årnes 


