
  

 
 

KÄYTTÖOHJE 

NITEforce Tiger VHF68 
Lupavapaa VHF radiopuhelin (66-88MHz) 

 

Lue ohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.  
Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa radiopuhelimen käytöstä. 

 
HUOMIOITAVAA 
Käytä laitteessa vain NITEforce yhteensopivia lisälaitteita kuten 
korvakuulokkeet, antenni, akku sekä laturi. Vääränlaiset lisälaitteet 
saattavat vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vaaratilanteita. Laitteen 
omatoiminen virittäminen tai avaaminen voivat aiheuttaa toiminta 
häiriöitä joiden huolto ei kuulu takuun piiriin, ja mitätöi takuun. Älä altista 
laitetta suoraan auringon valoon (auton tuulilasin takana) tai jätä sitä 
kuumien pintojen altistukselle. Älä käytä tai pidä laitetta päällä lähellä 
lääketieteellisiä kojeita. Älä milloinkaan paina puhepainiketta ilman 
antennia. Lähetinyksikkö saattaa vioittua.  

 

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC - Vaatimustenmukaisuus todistus 
Hereby, Euromoro Oy declares that wireless NITEforce Tiger VHF68 is in compliance with 

the essential requirements and other relevant provisions of Directice 1999/5/EC.  
A copy of the DOC may be obtained through the manufacturer/distributor. 

  
 

 
Made in China 
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Toimitussisältö                                                  
1) NITEforce Tiger VHF68 puhelin (26 kanavaa) 
2) Oranssi tehoantenni 66-88MHz (50cm) 
3) Korvanappimikrofoni 
4) 1800mAh Li-on akku 
5) Vyöklipsi akkuun 
6) Pikapöytälaturi 
7) Käyttöohje 

 
VHF radio Korvamikrofoni   Antenni         Pöytälaturi        Akku/Klipsi/Ruuvit      Käyttöohje     
 
Kaaviokuvat 
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Yleistä 
 Käyttölämpötila: -20°C …. +40°C 
 Suhteellinen ilmankosteus: 20% …. 85% 

 

NITEforce VHF puhelin on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista 
materiaaleista ja komponenteista vaativaankin käyttöön. Se sopii 
harrastuskäyttöön ja siinä on esiohjelmoitu 26 kanavaa. Tuote on 
yhteensopiva muiden VHF puhelinten kanssa, jotka käyttävät 
harrastekäyttöön tarkoitettuja 26 kanavaa. 

Kanavaryhmittelyt lupavapaille VHF puhelimille 
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Kanavia 11, 12 ja 23–26 ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin 
etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista. 
 
Suositeltava metsästyskanava on esim kanava 9 jonka taajuus on 
optimaalinen useimpien VHF puhelinvalmistajien antenniviritykselle 
(keskellä taajuusaluetta). Huomioi kanavien 13 - 17 käyttötarkoitus: Älä 
käytä niitä harrastus- tai työkäytössä. 
 

NITEforce Tiger VHF68 tekniikka 
* Taajuus: VHF 66-88MHz 
* Yhteensopivat 26 VHF kanavaa muiden VHF puhelinten kanssa 
* Kanavaväli 25KHz 
* Max lähetysteho: 5W 
* Valettu alumiinirunko ja polykarbonaatti kuoret 
* Kotelointiluokka: IP54 luokitus (ei upotusta nesteeseen) 
* Koko: 10,5cm x 6cm x 3,5cm (ilman antennia) 
* Paino: 225gr. (ilman antennia) 
* Käyttölämpötilat: -20°C … +40°C 
* Suhteellinen ilmankosteus: 20% …. 85% 
* Akku: 1800mAh Li-on / 7.4V 
* Käyttöjännite: 7.4V 
* Tehoantenni: 50cm / Ø 15mm 
* SMA uros antenniliitäntä: 50 Ω (ohm) 
 
  

HUOMIOITAVAA 
* Älä altista tuotetta iskuille tai älä pudota sitä 
* Tuote on säänkestävä, ei vesitiivis. Älä upota sitä veteen 
* Lataa akku täyteen säännöllisin väliajoin ja irrota täysinäinen akku aina 
säilytyksen ajaksi kun VHF puhelinta ei käytetä 
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Käyttöönotto 
1) Liitä pöytälaturi mukana tulleeseen virtajohtoon 
2) Napsauta akku puhelimen taakse omaan paikkaan 
3) Kierrä mukana tullut antenni antennikierteeseen 
4) Sammuta VHF puhelin kun aloitat akun lataamisen 
5) Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa ja muuttuu 

vihreäksi kun lataus on valmis 
6) Puhelin on nyt valmis käyttöönottoa varten kun akku täysi 
7) Laite käynnistyy kiertämällä ON/OFF/ÄÄNET valitsinta 
8) Halutun kanavan voit asettaa KANAVAT valitsinta kiertämällä 

 
Toiminnot 

Puhepainike (PTT): Paina puhepainiketta kun viestität muille. Vapauta 
puhepainike niin voit kuunnella. Vältä yli 1min kestoisia lähetyksiä 
 
Sivunäppäimet: Ylempi sivunäppäin aloittaa kanavien skannauksen, 
alempi sivunäppäin on näppäinlukko 
 
Korvanappimikrofonin portti: Liitä korvanappimikrofoni, monofoni tai 
jokin muu NITEforce lisälaite tähän liitäntään. Jos lisälaitetta ei ole 
kytketty (käytössä), pidä huoli että kumisuojus on hyvin paikallaan. 
Kumisuojus ehkäisee pölyn ja kosteuden sisäänpääsyn. 
 
ON/OFF/ÄÄNET: Kieritä kytkintä hieman myötäpäivään niin laite 
käynnistyy. Käännä lisää jolloin äänenvoimakkuus kasvaa halutulle 
tasolle. Sammuta laite kääntämällä kytkintä vastapäivään jolloin kuulet 
naksauksen. 
 
Kanavavalitsin: Voit vaihtaa laitteen kanavia kiertämällä kanavavalitsin 
kytkintä. 



 6

Status LED valo: LED on punainen kun lähetät viestiä 
puhepainikenapin avulla. LED valo on vihreä kun vastaanotat viestiä. 
 
Mikrofoni: Puhu laitteen etupuolella (paina puhepainiketta 
samanaikaisesti) n. 5-10cm etäisyydellä normaalilla äänellä. Jos puhut 
hiljaa, voit puhua lähempää. 
 
Antenni: Pidä antenni aina kiinnitettynä laitteeseen, kun käytät laitetta. 
Älä milloinkaan paina puhepainikenappia, mikäli antenni ei ole kiinni! 
 
AKKU 
Lataa akkua ennen ensikäyttöä pitkään, suositus vähintään 3 tuntia. 
Lataa akkua säännöllisin väliajoin kun puhelinta säilytetään 
käyttämättömänä. Akku on tulee irrottaa puhelimesta säilytyksen ajaksi 
ja ladattuna täyteen. Älä säilytä akkua pitkään tyhjänä sillä se saattaa 
vahingoittaa sen toimintakykyä. 
 
AKUN LATAUS 
Sammuta radiopuhelin kun aloitat lataamisen. Latauksen aikana 
punainen merkkivalo ilmaisee latauksen ja muuttuu vihreäksi kun lataus 
on valmis. Irrota virtalähteenjohto pistorasiasta kun olet lopettanut 
lataamisen. Pidempiaikaisen säilytyksen ajaksi irrota akku puhelimesta.  
 
PÖYTÄLATURIN YHDISTÄMINEN AGGREGAATTIIN 
Yhdistä pöytälaturi ainoastaan sellaiseen aggregaattiin, joka tukee 
uusinta siniaalto tekniikkaa. Siniaaltoa tukeva aggregaatti mahdollistaa 
myös herkkien laitteiden kuten pöytälaturin yhdistämisen suoraan 
aggregaattiin. 

 Älä yhdistä pöytälaturia EI siniaaltoa tuottavaan aggregaattiin, 
sillä se rikkoo pöytälaturin (ei takuu)! 
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PUHDISTUS 
Puhdista ja kuivaa VHF puhelin ja akku aina kuivalla kangasrievulla. Älä 
käytä liuottimia puhdistamiseen. Laitteen pinnat voi kiillottaa 
kangasrievulla, johon on suihkautettu hieman Silikon spraytä. Käytä 
aina NITEforce yhteensopivia lisälaitteita ja välineitä. Älä avaa 
omatoimisesti laitteen kannen ruuveja, sillä se mitätöi laitteen takuun. 
Laitteen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoliike. 
 

1 VUODEN TAKUU (12kk) 
Tällä VHF puhelimella on valmistajan myöntämä 1 vuoden (12kk) takuu 
alkaen ostopäivästä. 1 vuoden takuu koskee valmistus- tai 
materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun puhelin on ostettu 
valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti 
korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä 
takuutilanteessa aina ostokuitti. Takuu kattaa normaalikäytössä 
aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä.  
 
Takuu ei korvaa normaalia kulumista käytössä tai käyttöohjeen 
vastaisesti käytettyä tuotetta. Takuu on voimassa vain mikäli VHF 
puhelinta ei ole omatoimisesti korjattu, modifioitu tai avattu. Lisäksi 
laitteen mahdolliset merkinnät ovat tallella ja laite ei ole vaurioitunut 
ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän 
huolimattomuudesta. Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota 
viipymättä heti yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään. 
 
Tuotepakkauksen sisällön takuuerittely valmistus tai materiaalivirheille:  

 VHF puhelin 12kk 
 Laturi 12kk 
 Antenni 3kk 
 Korvanappimikrofoni 3kk 
 Akku 3kk 
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EY Direktiivi 1999/44/EY * 
EY-direktiivin 1999/44/EY mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Suomen 
lakiin kahden vuoden määräaikaa ei kuitenkaan ole otettu.  
*Lähde: Kuluttajavirasto 
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