
 

“POWER ON/OFF”. 

Apparaat inschakelen en uitschakelen, houd de 

power schakelaar +/- 1 sec. ingedrukt. 

“SPEAKER ON/OFF”. 

Paneel luidspreker in- of uitschakelen, wanneer de 

led indicator oplicht is de paneel luidspreker 

ingeschakeld. 

LET OP!  
 
 

Deponeer gebruikte apparaten en/of batterijen niet bij het huishoudelijk afval. 
Voor een correcte verwijdering van dit product, gelieve contact op te nemen met uw 
plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de leverancier waar u dit 
product gekocht hebt. 

LET OP! 
 
Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. 
Plaats geen met vloeistof gevulde objecten op het toestel. 
Repareer het toestel niet zelf. 
Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

 

LET OP! 

Een te hard geluidsniveau kan gehoorschade veroorzaken. 

Controleer de volume instellingen alvorens het apparaat in te schakelen. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

VEILIG OPLADEN VAN DE DUIKRADIO 

LET OP! 
 Gebruik geen beschadigde voedingskabels of beschadigde of loszittende stekkers of 

stopcontacten. 
Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand. 

 Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact of op een verlengsnoer met een geaarde 
stekker. 
Als de voeding niet geaard is, kan dit leiden tot elektrische schokken. 

 Sluit de voedingskabel stevig aan op het stopcontact. 
Anders kan er brandgevaar ontstaan. 

 Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. 
Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken. 

 Houd de voedingskabel en het stopcontact schoon, zodat deze niet met stof bedekt raken. 
Wanneer u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken. 

 Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats geen zware objecten op de voedingskabel. 
Het is uiterst belangrijk de voedingskabel buiten het bereik van kleine 
kinderen en huisdieren te houden. 
Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken en/of 
brand. 
 

VERKORTE HANDLEIDING 

REV.: HDC-T-QR 01052020 

 “PUSH TO TALK ALL DIVERS”. 

Door deze schakelaar in te drukken is het mogelijk 

om alle duikers tegelijkertijd toe te spreken. 

 

“PUSH TO TALK”. 

Door deze knop ingedrukt te houden, kunt u 

individueel met duiker 2 of 3 spreken. 

Deze knop is alleen aanwezig op de HDC-T2 en 

HDC-T3 

“BLUETOOTH”. 
Om een bluetooth headset te gebruiken moet deze eerst 
gekoppeld worden met de duikradio. 

Zet de bluetooth headset in koppel mode druk hierna de 

bluetooth knop in en houd deze 4 seconden ingedrukt. 

De blauwe led gaat nu langzaam knipperen. 

Als de headset verbonden is stopt de led met knipperen 

en gaat continue branden. 

Als deze procedure éénmaal is gevolgd, zal deze koppeling 

automatisch plaatsvinden de volgende keer wanneer 

deze functie geactiveerd wordt. 

Wanneer de bluetooth verbinding verbroken wordt, 

gaat de blauwe led snel knipperen. 

 
LET OP! 


