
Advarselsmodtager FRM - 2 

Indhold: 

Modtager M-4 / FRM-2 

Rodantenna bestående af 4 dele 

Trådantenne med fastgørelsesudstyr 

Groundplane med Groundwire 

Udstyrspose 

9 batterier NBA 030 

Teknisk håndbog 

Forberedelser: 

1. Isæt batterier (alle positive ender) eller eksternt 12 volt batteri eller 
akkumulator tilsluttet 

bananstik på fronten Rød = + sort = - 

2. Modtageren skal placeres lodret eller lægge på en plan grund. 

3. a. stangantenne samlet og monteret lodret på forbindelsesdelen og sat på 
modtageren kl 

T1 - T2 eller T2 - T3. Se tegning 

3 b. trådantenne giver bedre ydelse, hvis den monteres så højt som muligt. 
Tilslut til T1 eller T3 

4. Et jordplan kan under givne omstændigheder give en bedre præstation. 
Placer jorden 

fly i en stjerne, der er sikret med en pen max 5 m fra modtageren, og opret 
forbindelse til T4 på modtageren. 

5. Headset eller højttaler kan tilsluttes mellem T5 og T6 

Brug af modtager: 

1. Tryk på knappen AFBR for at tænde for modtageren. Drej lydstyrkeknappen 
til midterposition 

og med SKALA tune til et godt signal i højttaleren. 



2. Tryk på knappen LYS. Hvis lydsignalet får skalaen til at blinke, er batteriet 

dårligt. 

3. Tryk på TEST-knappen, og lyt efter et beat på frekvensen 2000, 4000 eller 
6000 kHz. 

Dette er en kontrol af frekvensskalaen. Nulstil TEST. 

4. Drej områdekontakten til det ønskede frekvensbånd. 

5. Drej markøren til den ønskede frekvens og lydstyrkekontrol til et acceptabelt 
niveau. 

6. Finjuster frekvensen især på svage signaler. Tryk på BEAT giver et nul-slag på 

den korrekte frekvens. Nulstil BEAT. 

7. For at modtage CW-signaler skal du trykke på Beat hele tiden. 

Bemærkning: 

1. Hvis modtageren skal bruges udvendigt, skal du låse dækslet efter justering. 
Ved regn 

Modtageren skal dækkes 

2. Husk at slukke for modtageren efter brug for at beskytte batteriet. 

3. Hvis modtageren skal opbevares i længere tid, skal du fjerne batterierne 


