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Caltta jakt- og sikringsradio 
Bruksanvisning for PH660 og PH690 (revisjon 5, oppdatert 26.08.2021) 

MEDFØLGENDE UTSTYR 

   

Bordlader 1-punkt Strømadapter (230VAC) Batteri Li-Ion 2600 mAh 
AC700 AC100E AB660 
1 stk. 1stk. 1 stk.  

 
  

Antennepisk, kort (norsk jakt) Belteklips Støvdeksel, tilbehørskontakt 
AF601 AD210 CDC-18 
1 stk. 1 stk. 1 stk. 

 
 

 

M3 skrue for belteklips Håndradio  
2 stk.  1 stk.   

JURIDISK INFORMASJON 

Norske jaktkanaler tilhører Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vennligst se deres hjemmesider for lisens for 
din jaktradio. All bruk av jaktkanalene må kun skje til de formål og den utstrekning NJFF tillater.  

Sikringskanalene (analoge, DMR og sank) tilhører Sikringsradioen AS. Bruk av deres frekvenser er kun 
tillatt for registrerte brukere. Vennligst se www.sikringsradioen.no for mer informasjon.  

Distributør og forhandler står også klare for å hjelpe deg med registrering og programmering av din radio 
eller hvis du har spørsmål.  

NORSK DISTRIBUTØR OG KUNDEKONTAKT 

Alfa Nordic AS (org. nr. 952 090 542) 
Verksveien 7, 3330 Skotselv 
Tlf. (+47) 32 99 10 30, E-post: post@sambandsradio.no 

www.sambandsradio.no 

Autorisert EKOM-installatør, registrert leverandør av radio-, teleterminal- og nettutstyr (TUA) Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet registreringsnummer: 8567. 
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KNAPPER OG FUNKSJONER 

PH660 

 
Figur 1: Caltta PH660 

Nr. Funksjon Nr.  Funksjon 

1 Trykk - mindre enn 3 sek. 
Støysperre av (squelch off) 2 Trykk - mindre enn 3 sek. 

Høy/lav sendereffekt (5/1 watt) 

1 Hold - mer enn 3 sek. 
Hurtigmelding (tekstmeldingsmaler) 2 Hold - mer enn 3 sek. 

Kontaktliste 

3 
Nøklingsbryter (PTT – push to talk) 
Trykk for å snakke, slipp for å lytte 
Tidssperre på 60 sekunder per sending.  

4 Av/på og volumkontroll 

5 Kanalvelger 6 
Nødknapp – fungerer kun på registrert 
sikringsradio. 
Hold inne mer enn 2 sekunder.  

7 Tilbehørskontakt 8 Tastatur 
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PH690 

 
Figur 2: Caltta PH690 

Nr. Funksjon Nr.  Funksjon 

1 Trykk - mindre enn 3 sek. 
Støysperre av (squelch off) 2 Trykk - mindre enn 3 sek. 

Høy/lav sendereffekt (5/1 watt) 

1 Hold - mer enn 3 sek. 
Hurtigmelding (tekstmeldingsmaler) 2 Hold - mer enn 3 sek. 

Kontaktliste 

3 
Nøklingsbryter (PTT – push to talk) 
Trykk for å snakke, slipp for å lytte 
Tidssperre på 60 sekunder per sending.  

4 Av/på og volumkontroll 

5 Kanalvelger 6 
Nødknapp – fungerer kun på registrert 
sikringsradio. 
Hold inne mer enn 2 sekunder.  

7 Tilbehørskontakt 8 Tastatur 
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PIKTOGRAMMER  

Navn Piktogram Status 

Signalstyrke 
 

Ingen signal. 

 

Antall streker gjenspeiler signalstyrken. Desto flere streker, 
desto sterkere signal.  

Melding  
Ulest melding(er) i innboks.  

 
Innboksen er full. 

Sendereffekt  
Lav sendereffekt er valgt. 1 watt.  

 
Høy sendereffekt er valgt. 5 watt.  

Batteristatus 
 

Batteriet er fullt når det er helt sort og tomt når det er helt 
hvitt.  

Squelch 
 

Squelch (støysperre) er skrudd av når symbolet vises. Når 
squelch deaktiveres vil høyttaleren suse.  

GPS  
GPS er aktivert og har funnet posisjon (fix). 

 

GPS er aktivert, men har ikke funnet posisjon. Dersom 
symbolet ikke vises, er GPS ikke aktivert.  

Skanning  
Radio skanner.  

 
Radio har stoppet under skanning.  

Taleaktivert 
 

Taleaktivert sending (VOX – voice operated transmit) er 
aktivert. Radioen   

Kryptering 
 

Kryptering er aktivert (digital modus).  

Direkte-
/repeatermodus 

 
Direktemodus. Radioen sender og mottar på samme 
frekvens.  

 
Repeatermodus. Radioen sender og mottar på forskjellige 
frekvenser.  
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INDIKATORLAMPE 

Lampe Status 

Grønn (lysende) Radio mottar signal.  

Rød (lysende) Radio sender signal.  

Oransje (blinkende) Radio er i skanning.  

BRUKERMENY 

1. Zone (kanalsone) 
a. N jakt analog 
b. N jakt DMR 
c. Sv jakt analog 
d. Sv jakt DMR 
e. Dansk jakt 
f. Sank 
g. Sikring 
h. Sikring DMR (Kun tilgjengelig på registrert sikringsradio) 

2. Scan (skanning) 
a. Scan switch (skanningbryter) 

i. Off (av) 
ii. On (på) 

b. View list (vis aktiv skanningliste) 
3. Accessories (tilbehør) 

a. Positioning (posisjonstjeneste) 
i. On/Off (av/på – aktivere/deaktivere poisjonstjeneste) 
ii. Position (Viser aktuell posisjonsdata i desimalgrader) 
iii. Time zone (tidssone) Norsk vintertid: GMT +1, Norsk sommertid: GMT +2 
iv. Position system (posisjonssystem) 

b. Bluetooth 
i. Bluetooth S/W (slå Bluetooth av/på) 
ii. Bluetooth Dev (sette i søkemodus og velge enhet for tilkobling) 
iii. My name (radioens Bluetooth-navn) 

4. Setting 
a. Power level (sendereffekt) 
b. Radio setting (radioinnstillinger) 

i. Language (språkvalg) Norsk språkpakke er under utvikling 
ii. SQL level (støysperre/squelch) 

1. Open (ingen støysperre) 
2. Normal (normal støysperre, ca. -123 dBm) 
3. Tight (mindre sensitiv støysperre, ca. -117 dBm) 

iii. Backlight (skjermlys) 
1. Off (ingen skjermlys) 
2. Infinite (skjermlys er alltid på) 
3. Timer (skjermlys slår seg av etter tid, 8 sekunder) 

iv. Brightness (skjermlysstyrke) 
1. 0-9 (2 er standard) 

v. LED indication (avgjør om statuslampen på toppen av radio lyser) 
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vi. Alert tone (varslingstoner) 
1. Radio silent (slår alle varslingslyder av) 
2. Tone volume (setter nivået til varslingslyder) 

a. Current (varslingslydene følger lydvolumet som er stilt) 
b. Level 1-8 

3. Power on/off (varslingslyd når radio skrus på/av) 
4. Low battery (varslingslyd hvis lavt batteri) 
5. Missed call (varslingslyd hvis ubesvart anrop) 
6. Call end (varslingslyd når et anrop avsluttes) 
7. Private call (varslingslyd ved mottak av privatanrop) 
8. Group call (varslingslyd ved mottak av gruppeanrop) 
9. Talk permit (varslingslyd ved starten av sending) 
10. Keypad (tastelyd) 
11. Emergency alarm (varslingslyd ved mottak av nødanrop) 
12. Scan (varslingslyd ved start av skanning) 

vii. Keypad lock (automatisk tastelås) 
1. Disable (tastelås styres manuelt) 
2. 5s – 60s (tidsintervaller for automatisk tastelås) 

viii. Time sync (radio henter korrekt tid fra GPS) 
ix. VOX – voice operated transmitt (taleaktivert sending) 

1. On/off (av/på) 
2. Gain level (forsterking) 

a. Internal (mikrofon på radio) 
b. External (mikrofon tilkoblet tilbehørskontakt) 

x. Program (endring av kanaloppsett) – NB! Se egen veiledning! 
1. Channel <på analog kanal> 

a. Rx/Tx CTC/CDC (Rx=mottaksfrekvens, Tx=senderfrekvens) 
i. None (ingen tone) 
ii. CTCSS (67-254,1 Hz) 
iii. CDCSS (D023N-D754N) 
iv. CDCSS invert (D023I-D754I)  

2. Channel <på digital kanal> 
a. Slot (valg av tidsluke, 1 eller 2) 
b. Color (valg av fargekode, 0-15) 
c. Tx Contact (valg av talegruppe) 
d. Rx Group (valg av lyttegruppe) 
e. Normalt settes tale- og lyttegruppe til samme 

5. Device info (radioinfo) 
i. Radio ID (radio-ID)  

1. 6 siffer for jaktradio uten registrert sikringsradio 
2. 5 siffer for registrert sikringsradio 

ii. Radio alias  
1. Normalt: ID=xxxxx (kan programmeres av forhandler) 

iii. Øvrige datafelter kan være relevant for forhandler.  
6. Call logs (anropshistorikk) <digital kanal> 
7. Contacts (kontakter) <digital kanal> 

a. Favorite contacts (favorittkontakter) 
b. Contact list (kontaktliste) 
c. New contact (Ny kontakt) <gjelder kun PH690> 

8. Message (tekstmeldinger) 
a. Quicktekst (hurtigmelding) 
b. Innbox (innboks) 
c. Outbox (utboks) 
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BRUKEROPERASJONER 

Tastelås 
Radioen går automatisk i tastelås etter 30 sekunder (dette kan endres i menyen → Settings → Radio 
settings → Keypad Lock).  

Tastelåsen låser:  

- Kanalvelger 
- Taster på tastaturet 
- Sidetast 1 og 2 (se figur 1 og 2) 

For å aktivere tastelås: 

Trykk meny/OK etterfulgt av grønn tast (PH660) eller stjernetast (PH690). 

Valg av kanal og sone 
Radioen har kanalene inndelt etter sone: 

1. N jakt analog   Alle norske analoge jaktkanaler, 6 stk. 
2. N jakt DMR   Alle norske digitale jaktkanaler, 12 stk. 
3. Sv jakt analog  Alle svenske analoge jaktkanaler, 7 stk. 
4. Sv jakt DMR  Alle svenske digitale jaktkanaler, 14 stk. 
5. Dansk jakt  Dansk analog jaktkanal, 1 stk. 
6. Sikring analog  Alle norske analoge sikrings- og sankekanaler, 19 stk. 
7. Sikring DMR1  Alle norske digitale sikringskanaler, 8 stk. 

NB! De nasjonale kanalene må IKKE brukes i andre land enn de er beregnet til! For eksempel svenske 
jaktkanaler skal IKKE brukes i Norge.  

For å velge sone: 

Gå til Meny → Zone → velg ønske sone → trykk OK 

For å velge kanal: 

Roter kanalvelgeren (punkt 5, vist på figur 1 og 2) til riktig kanalnavn vises på skjermen 

Skanning 
I hver sone ligger det en egen kanal som starter skanning i den aktuelle sonen. Denne kanalen er merket 
med *. Skanninglister: 

- *N JAKT ANALOG* 
- *N JAKT DMR* 
- *SV JAKT ANALOG* 
- *SV JAKT DMR* 
- *SIKRING ANALOG* 
- *SIKRING DMR* 

For å aktivere skanning: 

Drei på kanalvelger til man finner kanal merket med *, for eksempel *N JAKT ANALOG* 

For å deaktivere skanning: 

Drei på kanalvelgeren bort fra kanal merket med *.  

  

 
1 Kun tilgjengelig på registrert sikringsradio.  
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Bluetooth 
For å aktivere Bluetooth: 

Gå til meny → Accessories → Bluetooth → Bluetooth S/W → On 

For å koble til Bluetooth-enhet (pairing): 

Gå til meny → Accessories → Bluetooth → Bluetooth Dev → Search Dev  

Denne prosessen kan måtte gjøres flere ganger første gang en enhet skal kobles til. Det er viktig at 
enheten som skal kobles til står i tilkoblingsmodus (pairing mode). Forsøk eventuelt å skru Bluetooth av og 
på, og start Search Dev på nytt. Når en enhet først er tilkoblet, går denne prosessen raskt.  

Endring av kanaloppsett 
NB! Vi anbefaler å være spesielt varsom når man gjør endringer i kanaloppsettet. Disse innstillingene kan 
gjøre at kanaler slutter å fungere mot andre radioer! 

Endre tone (CTCSS/CDCSS): 

Meny → Settings → Radio Settings → Program → Channel → Rx CTC/CDC → Velg CTCSS, CDCSS eller 
CDCSS invert → Velg riktig tone/kode → Ok 

NB! Vi anbefaler å kun benytte kanalene merket med Tone til dette formålet. 

Endre tale- og lyttegruppe (DMR): 

Meny → Settings → Radio Settings → Program → Channel → Tx Contact → Velg riktig talegruppe → Ok 
Meny → Settings → Radio Settings → Program → Channel → Rx Group → Velg riktig lyttegruppe → Ok 

NB! Tale- og lyttegruppe (Tx Contact/Rx Group) må være likt.  

BATTERI OG LADING 

Caltta jakt- og sikringsradioer leveres med litium ion batteri. Her er noen generelle råd for håndtering og 
lading av batteriet.  

- Ikke utsett lader eller batteri for sterk varme. 
- Ikke lad batteriet når det er kaldt. 
- Lad batteriet før lagring. 
- Oppbevar batteriet frakoblet radioen ved lagring.  
- Beskrivelse av laderens indikatorlampe er festet under laderen (kan variere fra modell til modell).  

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

Radio og tilbehør kan rengjøres med lett fuktet klut. Vi anbefaler ikke bruk av såpe eller kjemikalier. 
Dersom smuss og flekker er spesielt vanskelig, kan lunket vann med mild rengjøringssåpe benyttes (for 
eksempel noen dråper Zalo oppløst i vann).  

Radioen er IP68 (helt vanntett), men det forutsetter at antenne og batteri er festet. Vi anbefaler å også 
benytte blindlokket til tilbehørskontakten når det ikke tilbehør er tilkoblet.  

GARANTI 

Radio og tilbehør (unntatt batteri) har garanti på 3 år fra kjøpsdato. Batteri har 2 års garanti (mer enn 80% 
kapasitet) fra kjøpsdato.  
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NØDANROP (SIKRINGSRADIO) 

For å kunne bruke nødknappen (nummer 6, figur 1 og 2) må radioen være registrert sikringsradio og 
programmert med din ID av forhandler. Når nødknappen holdes inne i 3 sekunder sendes nødanrop på den 
kanalen som radioen står på. Dersom radioen har posisjon fra GPS, sendes også posisjonsdata i 
nødanropet. Når basestasjonen mottar nødanropet, opprettes kontakt med alarmsentral (normalt 1-1-0, 
brannvesenet). Man kan da snakke direkte med operatøren i alarmsentralen.  

For å utløse nødanrop: 

1. Gå til den kanalen som har best dekning 
2. Hold inne nødknappen i minimum 2 sekunder (tastelås trenger ikke slås av) 
3. Lytt etter kontakt med alarmsentral og eventuelt rop om hjelp 
4. Gjenta fra punkt 1 til du har kontakt 

For å teste dekning på basestasjon: 

1. Gå til en basekanal (RM-piktogrammet vises i displayet) 
a. Sikring 2, 5, 7, 8, 10-14 er basekanaler 

2. Trykk inn nøklingsbryter/PTT i 0,5-2 sekunder og slipp 
3. Lytt etter susing og se etter piktogrammet for signalstyrke i displayet 

Den basestasjonen som gir lite susing er normalt den man har best dekning på.  

→Ikke alle basestasjoner er oppdatert for å støtte posisjon i nødanrop. Kontakt med alarmsentral vil 

uansett fungere. Se sikringsradioen.no for mer info og kart over basestasjoner.  

BEGREPSFORKLARING/ORDLISTE 

Ord/begrep Forklaring 

CTCSS Continous Tone-Coded Squelch System. Også kalt subtone, pilottone, PL-tone osv. 
Ved sending genererer radioen en bestemt tone på 67 til 254,1 Hz. Ved mottak åpner 
ikke radioen støysperren (squelch) før riktig tone er mottatt. CTCSS er en enkel måte 
å redusere støy og forstyrrelser på. Kanaler som er merket med Tone i kanalnavnet 
har CTCSS aktivert med 67 Hz.  
CTCSS vil ofte eliminere Squelch Tail Gate, som er skurrelyden på slutten av en 
radiosending.  

CDCSS Continous Digital-Coded Squelch System. Også kalt DCS, DCG, DTCS osv. 
Videreutvikling av CTCSS, men med digital bitstrøm i stedet for analog tone. Må ikke 
forveksles med DMR.  

DMR Digital Mobile Radio. Åpen standard for digital radiokommunikasjon. 

CTCSS TONER 

Tone P PL Tone P PL Tone P PL Tone P PL Tone P PL 

67,0 1 XZ 88,5 8 YB 114,8 16 2A 151,4 24 5Z 203,5 32 M1 
69,3 - WZ 91,5 9 ZZ 118,8 17 2B 156,7 25 5A 210,7 33 M2 
71,9 2 XA 94,8 10 ZA 123,0 18 3Z 162,2 26 5B 218,1 34 M3 
74,4 3 WA 97,4 11 ZB 127,3 19 3A 167,9 27 6Z 225,7 35 M4 
77,0 4 XB 100,0 12 1Z 131,8 20 3B 173,8 28 6A 233,6 36 M5 
79,7 5 WB 103,5 13 1A 136,5 21 4Z 179,9 29 6B 241,8 37 M6 
82,5 6 YZ 107,2 14 1B 141,3 22 4A 186,2 30 7Z 250,3 38 M7 
85,4 7 YA 110,9 15 2Z 146,2 23 4B 192,8 31 7A 254,1 50 0Z 

P=Nummerering brukt av Peltor m.fl. | PL=Motorolas bokstavkode.    
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TILBEHØR 
 

Antenne, kort pisk (norsk jakt) Antenne, kort pisk (svensk jakt) Antenne, lang pisk (norsk jakt) 

  
 

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

AF601 AF602 AG-SA-SMAF-141 
 

Antenne, lang pisk (svensk jakt) Bordlader (uten strømadapter) Strømadapter (230 VAC) 

 

 
 

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

AG-SA-SMAF-151 AC700 AC100E 
 

Strømadapter (12 VDC) Rekkelader 8 plasser Batteri Li-Ion 2600 mAh 

 

 

 

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

ZA5077 AC950 AB660 
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Batteri Li-Ion 2000 mAh Håndleddreim Belteklips 

 

  

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

AB610 AD100 AD210 
 

Øreplugg akustisk Øreplugg C-shell Monofon med nødknapp 

 
 

 

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

AA210 AA200 AA250 
 

Øreplugg Bluetooth Bluetooth nøklingsbryter/PTT Anatomisk ørepropp 

   

Art. nr. Art. nr. Art. nr. 

AA180 AH300 AG-EPOI 
 

    
 


