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AE355M Scanner 

 

Startguide 
 

 

 
 

Komma igång 

 

Hemanvändning 

Sätt in nätadapterns likströmsadapter i DC 13.8V-uttaget på bakpanelen.  

⦁ Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag på 230V.  

⦁ Anslut teleskopantennen till ANT-anslutningen. Dra ut antennen till dess fulla höjd. 
För frekvenser högre än 400 MHz kan förkortning av antennen förbättra 
mottagningen. Använd skrivbordsstativet (fäll ut från undersidan av scannern) för en 
bättre betraktnings- och arbetsvinkel. 

 
 
Tips: 

⦁ Flytta scannern eller antennen bort från källan om du får starka störningar/brus. 
 
⦁ Om du använder scannern inomhus - i synnerhet i en lägenhet eller stenhus, så kommer en 
extern antenn avsevärt förbättra mottagningen. Du finner flera modeller på 
https://fbradio.se/antenner/scannerantenner/.  

⦁ Om antennen som tillval inte har någon kabel, använd 50-75 ohm koaxialkabel för inledning. 
En anslutningsadapter till BNC-standard kan vara nödvändig för antennerna som tillval. 

 

 

https://fbradio.se/antenner/scannerantenner/


 
Mobil användning 
(Bil, båt eller annan 12V installation) 

 
Tillfällig installation i bilen 
En ciggpluggskabel medföljer för att enkelt och snabbt ansluta scannern i din bil. 

 
 

• Anslut den ena änden av fordonets strömadapter till fordonets tillbehörsuttag och den andra 
änden i DC 13.8V-uttaget på baksidan av skannern. 

• Anslut den mobila antennkontakten till ANT-kontakten på bakpanelen. För mer information om 
antenninstallation, se instruktionsguiden som medföljde din mobila antenn. 

 

Översikt av anvädning AE355M  

 
 
 

KNAPP FUNKTION 

HOLD Tryck på den här knappen för att stoppa scanning 
eller sökning och för att förbli på aktuell frekvens. 
“HOLD” visas på skärmen. 
Tryck på HOLD en gång till för att återuppta 
scanningen. 

UP   or DOWN 
• Tryck på pilknapparna för att: 

• Söka manuellt upp eller ner efter 
frekvenser efter att du tryckt på HOLD. 

• Ändra riktningen för en sökning i search-
läget. 

• Söka snabbt uppåt eller nedåt efter 
frekvenser (håll inne längre än 1 sekund) i 
HOLD-läget. 

PRIVATE Scannar användarprogrammerade kanaler 
programmerade i PRIVATE-banken. 

EMG Tryck på den här knappen för att skanna EMG-
band (blåsljus). 

OBS: Ej relevant för Sverige, men du kan 
programmera in egna 100 frekvenser för 
användning under EMG-knappen. 

 

FRN/PMR  

Tryck på den här knappen för att skanna Freenet 
(FRN) och PMR-band. Genom att trycka på 
denna knapp går man igenom frekvenserna i 
följande ordning: 



⦁ Freenet (FRN) / PMR - båda aktiverade 

⦁ Freenet (FRN) endast (stäng av PMR-bank) 

⦁ Endast PMR (stäng av Freenet bank) 

⦁ Ingen aktiv (stäng av både Freenet och PMR 
banker) 

OBS! Freenet (FRN) -banken har 100 privata 
kanaler. Dessa användarprogrammerade kanaler 
scannar de förprogrammerade kanalerna om 
Freenet är valt. 

CLOSE CALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tryck på den här knappen för att börja kontrollera 
och övervaka närmare miljön för starka 
överföringssignaler från handhållna och 
kommersiella radiostationer i närheten. Genom 
att trycka på denna knapp går man igenom 
frekvenserna i följande ordning: 

• Close Call ® Priority    - CC kontrollerar 
om nära samtal träffas varannan sekund 
medan man övervakar andra frekvenser. Du 
kommer att höra ett litet avbrott i 
mottagningen när Close Call Priority är på. 

• Close Call Do Not Disturb    -Kontrollerar 
om det finns sändningar nära varannan 
sekund om inte scannern redan tar emot en 
sändning. Detta förhindrar avbrott i ljudet, 
men kan kontrolleras mindre ofta. 

• Close Call Only - Tryck på knappen 
CLOSE CALL längre än 2,5 sekunder. 
Symbolen för nära samtalsprioritet blinkar 
för att indikera detta läge. 

AIR/MARINE • Tryck på den här knappen för att 
skanna flyg- och Marin-bandet. 
Genom att trycka på denna knapp 
går man igenom frekvenserna i 
följande ordning: 

• Flyg / marin - båda aktiverade 
• Endast flyg (stäng av marinbanken) 
• Endast marin (stäng av flygbanken) 

• Ingen aktiv (stäng av både flyg- och 
marinbanken) 

 

KEY PURPOSE 

CB AM/FM • Tryck på den här knappen för att skanna 
27MHz privatradio AM och FM. Genom 
att trycka på denna knapp går man 
igenom frekvenserna i följande ordning: 

• Privatradio AM / Privatradio FM - båda 
aktiverade 

• Endast Privatradio AM  (stäng av privatradio 
FM 

• Privatradio FM endast (stäng av privatradio 
AM-bank) 

• Ingen aktiv (stäng av båda) 



SEARCH Tryck på SEARCH -knappen för att söka 
efter aktiva frekvenser inom ett valt 
bandintervall. 

 
L/O 

Tryck på den här knappen för att tillfälligt eller 
permanent låsa ut frekvenser eller kanaler från 
att söka eller scanna. Använd denna knapp om 
scannern stannar på en störning eller kanal med 
bärvåg. 

BAND/STEP  
Du kan ändra stegen för varje band. Om du vill 
ändra steg trycker du och håller ner BAND / 
STEP-tangenten medan bandsökning. 
Genom att trycka på denna knapp visas de övre / 
nedre gränserna för ett bandintervall i 3 
sekunder (dvs 406: 440) och börjar sedan söka i 
bandintervallet. Observera att på skärmen 
separeras bandets övre / nedre gränser av 
kolon. Fortsätt trycka på BAND / STEP-
tangenten för andra sökbara band. 

PROG Tryck på den här knappen för att initiera 
och slutföra programmering av en kanal 
eller frekvens (ytterligare information finns i 
ett senare avsnitt). 

 
 

 

Justera Squelch (brusspärr) och volym 

 

To Adjust Squelch - 
 

 1. Vrid SQ helt moturs. Du bör höra öppen 
brus. 

 

 2. Vrid SQ medsols långsamt tills bruset 
försvinner. Detta är tröskelpunkten vid 
vilken den inkommande där en signal som 
bara är något starkare än bruset kommer 
att öppna squelch. 

 
3. Justera volymen till en behaglig 

lyssningsnivå 
 

Driftsätt 
AE355M är klar förkonfigurerad för att ta emot typiska radiokommunikationstjänster i Tyskland. 
För detta ändamål har radion två olika fabriksinstallerade "Bandplaner 1 eller 2" som låter dig 
ta emot radiokommunikationstjänsterna med de optimerade landsspecifika kanalavstånd och 
andra inställningar. För Sverige kan det vara nödvändigt att ändra dessa inställningar då 
frekvensplanerna delvis ser annorlunda ut.  

 

Liksom alla scanners fungerar AE355M i två lägen – Scan (kanalsökning) och Search 
(frekvensavsökning): 
 
Scan 

Med Scan kan du skanna genom redan användarprogrammerade eller förprogrammerade 
kanaler i olika servicebanker. 
Tryck på en servicebankknapp (EMG, FRN / PMR, AIR / MARINE, CB AM / FM eller PRIVATE) 
för att hitta en aktiv frekvens inom banken. Alla aktiverade banker plus deras ”privata” kanaler 
skannas. Tryck på andra banktangenter för att lägga till banker för skanning. 



Banketiketten / ikonen för den skannade frekvensen blinkar medan banken skannas. När en aktiv 
frekvens hittas stannar skannern på den frekvensen. När sändningen är slut pausar skannern 2 
sekunder så att du inte missar en eventuell ytterligare sändning/svar på kanalen. Om ingen ny 
sändning hittas återupptar skanningen. Tryck på UPP för att fortsätta skanningen manuellt. Flera 
aktiva banker skannas i ordning. 
Obs! Innan du kan skanna privatbank måste du programmera frekvenser i kanalerna. Se kapitlet 
"PRIVAT BANK". 
 
Search 
Search används ifall du ännu inte har några programmerade frekvenser lagrade i din skanner 
och om du vill utforska vissa frekvensområden för att hitta någon aktivitet. 
För detta ändamål erbjuder AE355M 23 olika förgrupperade frekvensområden och låter dig 
söka i dessa områden för att hitta lokalt aktiva frekvenser. 
 
Tryck på BAND / STEP-tangenten för att välja 1 av 23 separata frekvensband för att söka. 
Tryck på SEARCH-knappen för att börja söka. Skannern visar frekvenser när den söker och 
stannar på aktiva frekvenser tills sändningen avslutas. 
Om den hittade frekvensen kan vara intressant för dig, kan du notera denna frekvens för 
senare kontroller eller lagra (programmera) denna frekvens på en av kanalminnesplatserna. 
Hur detta kan göras kommer att förklaras senare. 
Om ingen sändning återupptas efter 2 sekunder fortsätter sökningen automatiskt genom 

resten av bandet. Använd    eller    för att ändra om skannern ska söka uppåt eller nedåt 

i frekvens eller tryck på BAND/STEP igen för att ändra band (frekvensområde). 

 
Notera angående “Scanning Banks” 
Bank-knapparna innehåller flera olika underbanker. 

 

OBS: EMG-banken har 100 PRIVATA kanaler. 
Dessa användarprogrammerade kanaler skannas efter förprogrammerade kanaler. 

 
Trycker du FRN/PMR upprepade gånger så växlar du mellan underbankerna i följande ordning: 

 
• Freenet (FRN)/PMR 

• Freenet (FRN) 

• PMR 

• Ingen 

 

NOTE: FREENET-banken har 100 PRIVATA kanaler. 
Dessa användarprogrammerade kanaler skannas efter förprogrammerade kanaler. 

 

 
 

Trycker du AIR/MARINE upprepade gånger så växlar du mellan underbankerna i följande 
ordning: 

 
• Flyg/Marin-VHF 

• Flyg 

• Marin-VHF 

• Ingen 

 
  



Trycker du CB AM/FM upprepade gånger så växlar du mellan underbankerna i följande ordning: 
 

 
• Privatradio (27MHz) AM och 10 m Amatörband (PR FM) 

• PR AM 

• 10 m Amatörband (PR FM) 

• Ingen 
 

Några tips för bankscanning 
 

Om du vill göra 
detta: 

Så gör du - 

Börja skanna Tryck på valfri servicebanknyckel; 
banketiketten blinkar och meddelandet 
“SCAN” rör sig över skärmen. Skanning 
stannar automatiskt på en aktiv kanal och 
visar den frekvensen (med undantag för 
spärrade kanaler som kommer att täckas 
senare i den här guiden). Den kommer att 
stanna på den kanalen tills överföringen är 
slut. 
Obs! Du måste programmera kanaler i 
PRIVATE-banken innan du senare kan skanna 
den. 

Ställ in flera 
servicebanker för att 
skanna 

Tryck på önskad servicebanksknapp tills den 
visas. Fortsätt att trycka på andra bankers 
knappar tills alla önskade banker visas (är 
aktiverade). 

Stoppa skanningen Tryck på HOLD. Skannern stannar kvar på 

den visade kanalen tills skanningen 
återupptas. Bankens skärmetikett förblir 
stadig och blinkar inte. 

Återuppta skanning • Tryck på en av följande knappar för att 
fortsätta skanna: 
 

HOLD – Tryck på den här knappen för att 

släppa Scan Hold och fortsätta 
skanningen. Bankens skärmetikett 
fortsätter att blinka. 

•   – Tryck på den här knappen för att   

återuppta skanningen. 

• Valfri bank-knapp - Om du trycker på en 
annan bank-knapp börjar du skanna i 
den nya banken och banketiketten 
kommer att fortsätta att blinka. 

• L/O knappen - Tryck på den här knappen 
för att låsa ut denna frekvens och gå till 
nästa frekvens. 

Fortsätt skanna efter 
att AE355M har 
stannat på en aktiv 
kanal 

Om AE355M stannar på en aktiv kanal som 
du inte vill övervaka men inte vill låsa ut 

trycker du på    . Du skannar så till nästa 
frekvens. 

 



Om du vill göra 
detta: 

Så gör du - 

Välj en annan 
bank som du vill 
skanna 

Använd en av följande två metoder: 

• Använd    knappen för att 
flytta genom frekvenser och 
banker. 

• Avaktivera de banker / banker du inte vill 
lyssna på, varvid bara det önskade 
bandet är aktivt. 

 

Searching Band Tips 
 

Om du vill göra 
detta: 

Så gör du - 

Börja söka (SEARCH) Tryck på BAND/STEP knappen. Skärmen 
visar det senast kända sökte bandet och 
börjar sedan söka efter en aktiv frekvens i det 
bandet. 

Fortsätt efter att 
AE355M har stannat 
på en aktiv frekvens 

Om AE355M stannar på en aktiv frekvens 
som du inte vill övervaka men inte vill låsa ut 
trycker du på SEARCH knappen eller 
UP/DOWN knapparna. 

Sluta söka Tryck HOLD. Skannern förblir på den 

visade frekvensen tills sökningen 
återupptas. Tryck HOLD igen för att 
fortsätta söka. 

Select a different 
band to search 

Tryck på BAND/STEP knappen flera gånger 
för att söka igenom tillgängliga band. 

 
  



Skärmar 

Det här avsnittet visar typiska skärmskärmar: 

 
Skanbanker (Scanning Banks) 

 

 
Den här skärmen visar att AE355M 
skannar aktivt en visad bank. “SCAN” 
rullar från höger till vänster över 
skärmen och den skannade banken 
blinkar. 

 
Den här skärmen visar att skannern har 
satts på HOLD för att övervaka frekvens 
149.025 på "Freenet" -banken. 

 

 
Bandsökning 

 

När du trycker på BAND/STEP visar 
denna skärm vilket frekvensområde 
som kommer sökas av. Tryck 
BAND/STEP igen (eller UP/DOWN 
inom 3 sekunder) för att se andra 
frekvensområden. 

 Denna SEARCH-skärm visar att 
frekvensen 127.81250 har hittats genom 
en uppåtgående sökning. Pil anger 
riktningen för sökningen - upp eller ner. 

 

Speciella funktioner 
AE355M-skannern har flera specialfunktioner: 
• Lås ut kanaler / frekvenser 
• ”CLOSE CALL”, dvs hitta sändare nära dig 
• Privatbank 
• Programfrekvenser i programmerbara banker 
• Programlås 
• Välj stegfrekvens 
• Klockläge 
 
 

  



Stänga av kanaler / frekvenser (LOCKUOT) 

Ibland kan skannern stanna på en viss kanal eller frekvens på grund av brus eller andra 
oönskade sändningar. Med den här funktionen kan du låsa ut kanaler och frekvenser som du inte 
vill skanna. Lock Out-funktionen hoppar över dessa kanaler och frekvenser under skanning. 
 
Typer av Lock Out 

Tillfällig Lock Out 

Tryck L/O så stänger du av den aktuella frekvensen eller kanalen tillfälligt. Skannern visar "T 
L/O" för den frekvensen eller kanalen och fortsätter skanningen. Alla “T L/O” -frekvenser / -
kanaler återställs när skannern slås av och senare slås på igen.Permanent Lock Out 

Om du trycker två gånger på L/O låses den aktuella frekvensen eller kanalen permanent ut. 
Skannern visar "L/O" för den frekvensen eller kanalen och fortsätter skanningen. “L/O” -
frekvenser / kanaler kan återställas manuellt; proceduren finns i detta avsnitt. 
Lock Out begränsningar 
Vilken som helst av de 300 användarprogrammerade kanalerna kan stängas av; det finns dock 
en gräns för antalet frekvenser som kan låsas ur en förprogrammerad bank- eller bandsökning. 
Upp till 100 frekvenser kan låsas permanent och upp till 100 frekvenser kan tillfälligt stängas 
av. Om du försöker låsa 101-frekvenser permanent eller tillfälligt släpper skannern den första 
låsta frekvensen när du stänger av ut 101-frekvensen. 
Att låsa ut en frekvens i en servicebank eller ett sökband stänger av den ut i alla andra 
servicebanker eller sökband. Men det kommer inte att påverka frekvensen om du har sparat 
den i en kanal. 
Du kan bara låsa ut alla kanaler eller frekvenser i bankerna Private, EMG, Freenet (FRN), 
PMR och Marine. Om du stänger av alla kanaler eller frekvenser i en av dessa banker genom 
att trycka på bankknappen får skannern att avge en felton och skannern skannar inte. 

Lock Out-tips 
 

Om du vill 
göra detta: 

Så gör du - 

Tillfällig 
Lock Out 

Tryck på L/O en gång på en kanal eller frekvens. 
Skannern piper och låser den kanalen tillfälligt 
och visar "T L/O." Om skannern inte var i Hold-
läge så återupptar skanningen. Om skannern var 
i Hold-läge återupptar inte skanningen förrän 
något av följande görs: 

• Tryck på HOLD igen för att släppa Scan Hold-
funktionen. Skanningen återupptas på den 
banken. 

• Tryck på banken du skannade för att återuppta 
skanningen i banken. 

• Tryck på en annan bankknapp för att börja 
skanna den nya banken. 

Permanent 
Lock Out 

Tryck snabbt på en kanal eller frekvens 

L/O-tangent två gånger. 
Skannern låser ut den kanalen eller frekvensen, 
visar "T L/O" och sedan "L/O" och återupptar 
sedan skanningen. 

Sök efter 
permanent 
avstängda 
kanaler eller 
frekvenser 

Skannern stannar inte på låsta kanaler eller 
frekvenser under skanning; för att söka efter och 
visa spärrade kanaler eller frekvenser, tryck på 
HOLD och använd UP eller DOWN för att 
manuellt söka igenom banken. “L/O” visas på 
skärmen för att indikera låsningen. 

 



Återställa 
enstaka 
avstängda 
kanaler  

1       Tryck på lämplig bankknapp (PRIVATE,  
         EMG, FRN/PMR, AIR/MARINE eller CB  
         AM/FM) för att börja skanna banken som  
         har den kanal eller frekvens som du vill låsa  
         upp. 

2    Tryck HOLD för att sluta skanna. (“HOLD”   
      måste visas på skärmen.) 

3 Använd UP eller DOWN knapparna för att 
hitta den specifika låsta kanalen eller 
frekvensen (i detta exempel kanal 12, som 
visar “L/O”). Tryck L/O. 

4 “L/O” disappears to indicate that Channel 12 
is now unlocked and restored for scanning. 

 OBS: För de fabriksprogrammerade kanalerna så 
återtas de de tidigaste avstängda kanalerna 
när du stänger av mer än 100 kanaler. 

Återställa 
alla 
permanent 
låst ut 
kanaler eller 
frekvenser 

1       Du kan låsa upp alla låsta ut programmeraren  
        kanaler och söka över frekvenser i valfri bank  
        samtidigt. Tryck på en banktangent för att  
        börja skanna. Tryck på HOLD för att sluta  
        skanna. 

2 Håll L/O intryckt i mer än 2,5 sekunder tills du 
hör två pip. 

3 Alla spärrade kanaler / frekvenser i 
banken låses nu upp och återställs för 
skanning. 

Obs! När banken är den privata banken 
återställs alla låsta kanaler i den privata 
banken. 

 
  



Close Call ® 
Close Call funktionen låter dig söka efter starka signaler nära din plats. Dessa signaler kan 

komma från en närliggande polisbil eller brandbil eller annan radiokälla. Tryck på    knappen 
för att aktivera Close Call funktionerna i följande ordning: 

 
• Close Call Stör ej 

• Close Call Prioritet 

• Close Call Av 

Tryck och håll inne    för att aktivera ”Close Call Only mode”, dvs endast Close Call och ingen 
sökning/skanning. 

 
Close Call Priority 

Tryck    upprepade gånger tills Close Call Priority  ikonen    visas. Skannern kontrollerar 
om det finns några sändningar i närheten varannan sekund. Det är möjligt att du hör små 
avbrott i det mottagna ljudet vid denna funktion. Om du önskar att endast bevaka Close Call 

träffar så håller du inne    i mer än 2.5 sekunder. Close Call Priority-ikonen blinkar. 
 

Close Call Do Not Disturb 

Tryck    upprepade gånger tills stör ej (Do Not Disturb)    ikonen visas. Skannern kommer 
endast att aktivera Close Call när inga andra sändningar tas emot. 

 

Close Call Only 

Tryck och håll inne    tills skannern visar en rad streck och ikonen blinkar. Skannern är nu i 
läget Endast samtal. Den kommer bara att försöka hitta överföringar av nära samtal. Detta är 
också det första steget för att komma åt läget för stäng samtalsinställningar. 

 

 
 

Private Bank 
AE355M erbjuder också 3 separata banker för att hålla favoritfrekvenser. När du hittar en 
frekvens som du vill lyssna på igen kan du programmera den i antingen EMG eller Freenet (FRN) 
servicebank eller i Privatbanken. Fördelen med att programmera frekvenser i den privata banken 
är att du kan skanna den banken med andra servicebanker som är avstängda. 
 
Programmering av frekvenser och kanaler 
Upp till 100 frekvenser (1 frekvens per kanal) kan programmeras i var och en av följande 
banker (300 frekvenser kombinerade): 
• EMG 
• Freenet (FRN) 
• Privat 
 
Alla visade frekvenser för dessa banker kan programmeras i skannern och frekvenser som för 
närvarande inte visas kan lokaliseras genom sökläget och genom manuell skanning av de 
förprogrammerade bankerna. Dessutom publicerar webbplatser (frekvenslista.com och 
fbradio.se) listor över lokala frekvenser. 
 

OBS: Bankerna Air / Marine och CB AM / Amateur Band (CB FM) är inte programmerbara. 
”Error” visas om du försöker programmera en frekvens i någon av dessa två banker. 

 
 

  



Programmera en kanal 

Följande steg beskriver hur man programmerar en frekvens till en kanal för en viss bank 
när frekvensen hittades under skanning eller sökning. I det här exemplet hittades 
frekvensen när du skannade Freenet (FRN) -banken.

 Denna SCAN-skärm visar att frekvens 149.025 
har hittats genom en sökning av den aktiva (blinkande) Freenet (FRN) banken. 

 

Tryck HOLD. HOLD visas. 

 
 
Tryck PROG. 
CH visas och blinkar. 
 
 

 

Tryck på knappen för den bank du önskar 
programmera in kanalen i. I detta exempel har man tryckt på FRN/PMR . 

 

Skärmen går mellan två skärmar. Den första skärmen visar att kanal 6 är den lägsta 

tillgängliga kanalen på Freenet (FRN) banken (tryck   eller    för att välja en annan 
kanal) och den andra skärmen visar den frekvensen 

149.025 finns att programmera. 

 

Tryck PROG. Skannern programmerar frekvensen 
till den angivna kanalen och går sedan till SCAN HOLD-läge. Tryck på HOLD för att 
fortsätta skanna resten av de programmerade kanalerna med början med kanalen du just 
programmerade. 

 
  



 

Radera en programmerad frekvens (programmera “000.0000”) 
Den enklaste metoden att ta bort en frekvens som du har programmerat är att skriva över 
den med en nollfrekvens (000.0000). 

 

Tryck på HOLD för att stoppa skanningen och tryck på PROG. HOLD visar och CH visar och blinkar. 

Håll in L/O i 2,5 sekunder. 

 

 Frekvensen ändras till 000,0000 och CH fortsätter att blinka. 

 
Tryck på banken som innehåller kanalen du vill rensa. 
  
Skärmen visar den första programmerbara kanalen för den banken. Om den kanalen 

visar 000.0000, tryck på   eller    tills den kanal / frekvens som du vill rensa visas. 
 

 
(I det här exemplet innehåller kanal 6 frekvens 149,025 MHz.) 
Skärmen går mellan två skärmar. Den första skärmen visar att kanal 6 på Freenet (FRN) -
banken (149.025) är vald. 

  
Den andra skärmen visar att nollfrekvensen (000.0000) är redo att programmeras. 

 
 

  
Tryck på PROG. 
Skärmen visar en nollfrekvens i den kanalen. Tryck på bankknappen igen för att återuppta skanningen 
i banken. 
 
  



Välj frekvenssteg 
Du kan ändra frekvensstegen (kanalavstånd). Detta är mycket viktigt om du ska använda 
skannern i Sverige, eftersom många frekvenser är annorlunda hos oss. Undantaget är frekvenser 
som används i flera länder, t.ex. flyg, marin-VHF, privatradio (27MHz), PMR (446MHz).  Det valda 
steget påverkar både bandsökning och Close Call. För flygbandet så påverkar valt steg dessutom 
flygbanken. Om skannern visas i 3 sekunder när du väljer stegfrekvensläge återgår skannern till 
Bandsökning. 
• Tryck SEARCH eller BAND/STEP för att starta 

frekvenssökning (Band Search). 
• Tryck och håll inne BAND/STEP tills skannern visar de aktuella stegen och 

bekräftelsetonen hörs. 

• Använd eller för att välja steg från Auto, 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz (När Auto är 
valt söker skannern från 84,015 MHz till 87,295 MHz med 20 kHz avstånd i det tyska 4 
m-bandet). I Sverige används 12,5KHz på de flesta frekvensband.  

• Tryck BAND/STEP för för att ändra steg för flygbandet och skannern visar det aktuella 
steget för flygbandet. 

 
 

 

• Använd eller för att välja steg för luftband från 8,33 kHz och 12,5 kHz. Och tryck sedan 
på PROG-knappen för att avsluta och sedan återgår skannern till Bandsökning. 

 

 
  



Felsökningsguide 
 

PROBLEM LÖSNING 

Skannern 
fungerar inte 

Prova ett av dessa alternativ: 

• Kontrollera anslutningarna i båda ändarna 
av nätadaptern. Kontrollera om 
strömförsörjningsuttaget på 230 V är på. 
Om inte, använd ett annat vägguttag. 

• Kontrollera anslutningarna i båda ändarna 
av likströmsladden eller bilens nätadapter. 

• Kontrollera om säkringen är blåst. Se till att 
bilens DC-uttag är ström. 

• Se till att strömbrytaren är på. 

Dålig mottagning Prova ett av dessa alternativ: 

• Kontrollera antennen och dess anslutning. 

• Flytta skannern. 

•     Du kanske befinner dig i ett dåligt 
mottagningsområde. Detta kan kräva 
en extern antenn för flera band. 
Kontakta FB Radio för recommendation 
av extern antenn. 

Skannern stannar 
inte på några 
sändningar 

Prova ett av dessa alternativ: 

• Kontrollera och justera Squelch. 

•      Kontrollera antennanslutningen. 

Skanningen startar 
inte 

Prova ett av dessa alternativ: 

• Tryck på bankknappen igen. 

• Justera Squelch-kontrollen. 

• Programmera frekvenser i banken innan du 
använder (för PRIVATE bank). 

•    Kontrollera om alla kanaler är låsta. Det är 
möjligt att ingen av de programmerade 
frekvenserna är aktiva för tillfället. Prova 
bandets sökning. 

  

 

PROBLEM LÖSNING 

Sökningen startar 
inte (forts.) 

• Justera Squelch-kontrollen. 

• Kontrollera antennanslutningen. 

PROG knappen 
fungerar inte 

Stoppa SCAN eller SEARCH funktionen först 

 
 

 
  



Ändra bandplan 

Endast i de fall där du använder skannern i andra länder rekommenderar vi att du ändrar bandplanen 
från fabriksinställd "Band Plan 2" (för Tyskland) till "Band Plan 1" (för UK och internationell 
användning). 
 
Så här ändrar du bandplaninställningen: 

•  Stäng av skannern och koppla bort skannern från strömkabeln 

•  Tryck HOLD och    knapparna, håll dem intryckta och anslut strömmen igen 
 

•  Släpp knapparna - nuvarande bandplannummer visas 

• Välj önskad bandplan med   eller  
• Tryck PROG för att spara bandplan 
• Skannern visar klockan och kan slås på som normalt. 

Observera att varje bandplanändring kommer att ändra fabriksinställda kanalstegsinställningar för alla 
band och minneinnehållet i EMG-bandet mellan (tyska) Bandplan 2 och UK / International-
inställningarna i Bandplan 1. 

 
Återställning av minne 
För det fall det skulle vara nödvändigt att initialisera minneskanalerna till fabriksinställning: 
• stäng av skannern och koppla från DC-kabeln från strömmen 
• Håll in L/O och PROG, håll dem intryckta och anslut strömkabeln igen.

• 
 

Skannern visar "CLEAr" medan minnena återställs. 
 
Obs! Denna återställning behåller bandplanen som vald. 

 
  



Tekniska specifikationer 
Storlek: 132mm (B) x 142mm (D) x 42mm (H) 

Vikt: 640g 
Driftstemperatur: - 20 ºC till + 60 ºC 
Effektkrav: DC 13,8V (10,8 ... 15,6 VDC) 
• Banker: 8 banker totalt (7 servicebanker / 1 

privat bank) 
• Beroende på bandplan: Förprogrammerat 

EMG-band (4 m band med 20 kHz avstånd inkl. 15 kHz förskjutet 
i tyska bandplan 2) eller 24 förprogrammerade moskéfrekvenser 
(UK + International Band Plan 1) plus 100 programmerbara 
kanaler. 

• Freenet (FRN): 6 förprogrammerade plus 100 
programmerbara kanaler 
• PMR: 8 förprogrammerade europeiska PMR 
446-kanaler. 
• AIR: 3840 Förprogrammerade 
världsomfattande flygkanaler. 
• Marine (MARINE): 57 Förprogrammerade 
internationella marinradiokanaler. 
• CB AM: 600 programmerade CB-kanaler i AM 
(från 25.000 MHz till 27.995 MHz) 
• 10 m amatörband (CB FM): 400 
programmerade 10 m bandkanaler i FM (från 
28.000 MHz till 29.995 MHz). 
• PRIVAT: 100 kanaler som är helt 
användarprogrammerbara. 
 
Sökband: 23 sökbara band: Skanningsfrekvens: 

50 kanaler / sekund Sökfrekvens: 60 steg / sekund180 steg / 
sekund (endast 5kHz stegband) Scan Delay: 2 sekunder 

Ljudutgång: Max. 0,65 W 
Antenn: 50 ohm (impedans) BNC-uttag 
Funktioner, specifikationer och tillgänglighet av 

tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. 
 

 
 
 
 

 
 
FB Radio AB 
BOX 10 
146 21 Tullinge 
08-684 186 00 
info@fbradio.se 


