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OPMERKING ! 

 
Het gebruik van VHF maritieme zendontvangers valt onder de regelgeving in het land waarin het product gebruikt wordt. Omdat de regelgeving 
onderhevig is aan eventuele aanpassingen, kunt u het beste de huidige regelgeving in uw land navragen bij uw handelaar of plaatselijke verkoper, 
voordat u de radio gebruikt.  INTEK accepteert geen aansprakelijkheid voor illegaal gebruik van dit product dat niet in overeenstemming is met de 
regelgeving in het land waar het product gebruikt wordt (zie de frequentiebanden-tabel op blz. 22). 
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Inleiding 

 
Gefeliciteerd ! 
Gefeliciteerd met de selectie en de aankoop van dit hogekwaliteits product. Als u dit apparaat goed onderhoudt en de installatie- en 
bedieningsinstructies in deze gebruiksaanwijzing opvolgt, zal de radio u jarenlang probleemloos van dienst zijn. 
Het is voor ons van groot belang om kwaliteitsproducten te bieden die aan uw vereisten voldoen. Als u opmerkingen of suggesties 
heeft over dit product, die ons kunnen helpen bij onze voortdurende verbetering van de kwaliteit, ontvangen wij die graag. 
 
Toepassingen 
Hartelijk dank voor het uitkiezen van een INTEK maritiem mobiel apparaat. Wij zijn ervan overtuigd dat deze gebruiksvriendelijke 
zendontvanger u zal voorzien van een duidelijk en betrouwbaar communicatiemiddel, dat uw professionele en sportactiviteiten op 
een hoog efficiëntieniveau houdt. Deze zendontvanger maakt gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde technologie, dus de 
kwaliteit en de technische functies ervan zullen u bevallen. De maritieme zendontvanger INTEK DOLPHIN is ontworpen om gebruikt 
te worden in maritieme omgevingen, en door de vele functies is het een zeer bruikbaar apparaat, vooral dankzij de VOX 
(handsfree-gebruik) functie, de instelbare digitale squelch, en de digitale S/RF-meter. 
 
DOLPHIN-EX (INTERNATIONALE VERSIE) 
Informatie in deze gebruiksaanwijzing met de aanduiding (DOLPHIN-EX) heeft alleen betrekking op model INTEK DOLPHIN-EX. 
Functies met de aanduiding (DOLPHIN-EX) zijn niet beschikbaar bij model DOLPHIN (EUROPESE VERSIE). 
Model DOLPHIN-EX is niet verkrijgbaar op de Europese markt. 
 
English 

BELANGRIJK ! 
 

Deze radio kan alleen gebruikt worden met een geldige radiovergunning voor een schip, verleend door de autoriteiten in het thuisland van het schip. 
 
Deze radio kan alleen gebruikt worden op niet-solas (niet-GMDSS) schepen. 
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Inleiding - Inhoud verpakking 

Eigenschappen en voordelen 
Deze radio is voorzien van een aantal geavanceerde functies, maar is gebruiksvriendelijk, en na een paar minuten gebruik zult u zich 
er al mee bekend voelen. 
De volgende lijst somt de voornaamste eigenschappen van deze tweewegradio op: 
 

 Sneltoets naar het reddingskanaal 16 
 50 Privékanalen (DOLPHIN-EX) 
 Keuze uit internationale kanalen, Amerikaanse kanalen en Canadese kanalen 
 Meteo-weerkanalen 
 Roger-toon 
 Toetstoon 
 8 Geheugenkanalen 
 Toetsenvergrendeling 
 Aanpasbare digitale squelch 
 Monitor-functie 
 Automatisch energiebesparend circuit 
 VOX (handsfree)-functie 
 Dual Watch-functie 
 Instelbaar Hi-LO zendvermogen (PMR-band) 
 Kanaal / Geheugenscan 
 3 Selecteerbare oproepmelodieën 
 Groot LCD-scherm met schermverlichting 
 Batterijstatus 
 Digitale S/RF-meter 
 Scrambler-functie (DOLPHIN-EX) 
 38 CTCSS-codes (DOLPHIN-EX) 
 Externe earset-microfoonaansluiting 
 Oplaadaansluiting 

Inhoud verpakking 
Kijkt u alstublieft na of de volgende onderdelen in de verpakking bijgevoegd zijn: 
1 x Hoofdapparaat (radio met antenne) 
5 x 1,2V 1500mAh Ni-MH batterijen 
1 x 230VAC Oplader 
1 x Riemclip 
1 x Gebruiksaanwijzing (deze) 
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Gebruik op batterijen 

 
Batterijen plaatsen en controleren 
 
Schuif de klep van het batterijvak (17) van het apparaat af. Zet de batterijtype-schakelaar (18) op het juiste type batterijen (Ni voor 
oplaadbare batterijen en AL voor alkaline-batterijen). Plaats 5 x maat AA alkaline-batterijen of oplaadbare batterijen, en let daarbij op 
dat u ze plaatst volgens de polariteitsaanduidingen in het batterijvak. Schakel de radio in door op de AAN/UIT-toets (2) te drukken en 
controleer het energieniveau van de batterijen op de batterij-indicator (G). 4 Streepjes betekent volledig opgeladen, 3 streepjes 
betekent vrij vol, 2 streepjes betekent halfvol en 1 streepje betekent dat de batterij bijna leeg is. Als de batterijen bijna leeg zijn, 
beginnen de batterij-indicator (G) en de bt Lo-indicator (P) te knipperen op het LCD-scherm.  Laad de batterijen dan op of vervang 
ze. Raadpleeg de volgende sectie BATTERIJ OPLADEN. 
 
Batterij opladen 
 
Wanneer de batterij bijna leeg is, schakelt u de radio uit en sluit u de bijgeleverde batterijoplader aan op de CHARGE-aansluiting (4), 
en steekt u de stekker in een 230VAC stopcontact. Laad de batterijen alleen op wanneer ze helemaal leeg zijn, om het vermogen van 
de batterijen maximaal te benutten. De oplaadtijd is afhankelijk van de capaciteit van de gebruikte batterijen. Voor één set Ni-MH 
batterijen (1200 - 1500 mAh) is de oplaadtijd ca. 12 uur. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer de oplaadtijd 
verstreken is, en ontkoppel de oplader dan van de radio. 
  
WAARSCHUWING! 
1. Alleen Ni-MH (of Ni-CD) batterijen kunnen opgeladen worden. 
2. Probeer nooit alkalinebatterijen op te laden, hierdoor kan de radio beschadigd raken of kunnen de batterijen 

exploderen. 
3.  Zet de batterijtype-schakelaar (18) op Ni. 
3. Schakel de radio altijd UIT voordat u de batterijen oplaadt. 
4. Laad de batterijen niet langer op dan 13-14 uur, om overladen of oververhitting, wat schade aan de radio kan 

veroorzaken, te voorkomen. 
5. Gebruik alleen de bijgeleverde batterijoplader of originele INTEK batterijopladers. 
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Bedieningselementen en indicators 
 
1. Antenne 
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Rubberen antenne met hoge efficiëntie 
 
2. UIT/VOL (UIT/Volume) knop 
Met deze knop kunt u de radio IN en UIT schakelen en het geluidsniveau aanpassen. Als er geen signalen ontvangen worden op het 
gebruikte kanaal, wordt u aangeraden de SQUELCH te openen en het geluidsniveau aan te passen tot het gewenste niveau, terwijl u 
naar de achtergrondruis luistert. 
. 
3. LCD-scherm 
Groot LCD-scherm met groene schermverlichting voor de beste leesbaarheid in het donker. Het grote 6-lijns LCD-scherm duidt 
tegelijkertijd alle geprogrammeerde instellingen en alle geactiveerde functies aan. Digitale S/RF-meter met 6 streepjes en 
batterijniveau-indicator met 4 streepjes.  
 
LCD-scherm 
 

 
A. Toetstoon-icoon 
Het toetstoon-icoon (A) licht op wanneer de toetstoon-functie geactiveerd is. 
B. Roger-toon icoon 
Het roger-toon icoon (A) licht op wanneer de roger-toon functie geactiveerd is. 
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Bedieningselementen en indicators 

 
C. TX-icoon 
Het TX-icoon (C) licht op wanneer de radio in de uitzendstand staat. 
D. SLOT-icoon 
Het SLOT-icoon licht op wanneer de toetsenvergrendeling geactiveerd is. 
E. W-icoon 
Het W-icoon (E) licht op wanneer de Meteo-weerkanalen geactiveerd zijn. 
F. U I C-iconen 
De aanduiding U I C (F) verschijnt op het scherm in overeenkomst met de geselecteerde band (U = USA, I = Internationaal, C = 
Canada). 
G. Indicator energieniveau batterijen 
Toont het huidige energieniveau van de batterijen. 
H. SCR-icoon (DOLPHIN-EX) 
Het SCR-icoon (F) licht op wanneer de SCRAMBLER-functie geactiveerd is. 
I. HI-icoon 
De HI-icoon (I) licht op wanneer de zender in de HOOG VERMOGEN-stand staat. 
L. LO-icoon 
De LO-icoon (L) licht op wanneer de zender in de LAAG VERMOGEN-stand staat. 
M. DW-icoon 
Het DW-icoon licht op wanneer de DW (DUAL WATCH)-functie geactiveerd is, om automatisch twee verschillende kanalen te 
controleren. 
N. CTCSS-codenummer (DOLPHIN-EX) 
Toont het geselecteerde CTCSS-codenummer. 
O. SC-icoon 
Het SC-icoon (O) licht op wanneer de SCAN-functie geactiveerd is, om automatisch drukbezette kanalen of geheugenkanalen te 
controleren. 
P. Kanaalnummer 
Geeft het nummer van het op dat moment gebruikte kanaal aan. 
Q. Digitale S/RF-meter 
Deze digitale meter met 6 streepjes geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan (S0 tot S6) in de ontvangststand. 
Het geeft het RF-uitgangsvermogen van de zender aan in de uitzendstand. 
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Bedieningselementen en indicators 

R. Nummer geheugenkanaal (1-8) 
Geeft het geselecteerde geheugenkanaalnummer aan, in totaal 8 geheugenkanalen zijn beschikbaar (1-8). 
S. M-icoon 
Het M-icoon (S) licht op wanneer de radio in de GEHEUGENSTAND staat. 
T. PS-icoon 
Het PS-icoon (T) licht op wanneer het automatische energiebesparingscircuit geactiveerd is. 
U. VOX-icoon 
Het VOX-icoon (U) licht op wanneer de VOX (handsfree)-functie geactiveerd is. 
V. BUSY-icoon 
Het BUSY-icoon (V) verschijnt wanneer de radio een signaal ontvangt of wanneer de squelch open staat. 
4. Earset-microfoon-oplaadaansluiting 
Aansluiting voor een externe earset-microfoon. Aansluiting voor de bijgeleverde 230VAC reisoplader. 
 
WAARSCHUWING ! 
Gebruik alleen de originele accessoires. Het aansluiten en gebruiken van andere accessoires dan de originele kan de radio 
ernstig beschadigen en doet de garantie vervallen. 
Zet het geluidsniveau altijd op de laagste stand voordat u een externe earset aansluit, om beschadiging van de earset of van 
het gehoor van de gebruiker te voorkomen. 
5. OMHOOG-toets 
De OMHOOG-toets (5) wordt gebruikt om het kanaal, de CTCSS-code of de instelling in de menu-stand te veranderen. 
6. 16 toets (Noodgevallen reddingskanaal 16) 
Druk op deze toets om onmiddellijk toegang te krijgen tot het noodgevallen-reddingskanaal 16 (156.800 MHz). 
7. OMLAAG-TOETS 
De OMLAAG-toets (7) wordt gebruikt om het kanaal of de instelling in de menu-stand te veranderen. 
8. MENU / GEHEUGEN-toets 
Gebruik de MENU-toets (8) om verschillende functies van de radio te activeren en te programmeren. Door op de MENU-toets (8) te 
drukken kunt u de verschillende functies doorlopen. Houd de MENU-toets (8) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om de 
GEHEUGENSTAND aan te zetten (raadpleeg de sectie GEBRUIK GEHEUGENKANALEN op blz. 15 en 16)). 
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Bedieningselementen en indicators 

 
9. Ingebouwde luidspreker 
Ingebouwde voorluidspreker 
10. Bureau-oplaadpunten 
Oplaadpunten voor bureau-oplader mod. INTEK DDC-500. 
11. Ingebouwde microfoon 
Ingebouwde microfoon. 
12. LICHT / SCRAMBLER-toets 
LICHT 
Druk kort op de LICHT-toets (12) om het LCD-scherm te verlichten. De schermverlichting wordt na 5 seconden automatisch 
UITgeschakeld. 
SCRAMBLER (DOLPHIN-EX) 
Houd de LICHT-toets (12) ingedrukt om de SCRAMBLER-functie aan te zetten (raadpleeg de sectie SCRAMBLER-FUNCTIE op blz. 
17). 
13. MON-toets 
Druk op de MON-toets (13) om de monitorfunctie aan te zetten. Deze functie opent de squelch, zodat de achtergrondruis en zwakke 
signalen kunt horen. 
14. SCAN / LOCK-toets 
SCAN 
Druk kort op de SCAN-toets (14) m de kanaal/geheugenscan te starten (raadpleeg de sectie AUTOMATISCH SCANNEN op blz. 16 
en 17.) 
TOETSENVERGRENDELING 
Houd de SCAN-toets (14) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om de toetsenvergrendeling aan te zetten. 
Houd deze toets weer ingedrukt om de toetsenvergrendelingsfunctie uit te zetten. 
 
15. PTT (Push-To-Talk)-toets 
Druk op de PTT-toets (15) om uit te zenden, en houd de knop ingedrukt tijdens het uitzenden. De TX-icoon (C) licht op tijdens het 
uitzenden. Laat de PTT-toets (15) los als u klaar bent met uitzenden, om terug te keren naar de ontvangststand. 
 
WAARSCHUWING ! Raak de antenne niet aan tijdens het uitzenden. 



 
 

Bedieningselementen en indicators 
 
Achterzijde 

N
ed

er
la

nd
s 

 
 
16. Riemclip 
1. Om de riemclip te installeren schuift u deze omlaag in het de daarvoor bestemde opening aan de achterzijde van het apparaat, tot 
het blokkeersysteem een klikgeluid laat horen. 
2. Om de clip te verwijderen trekt u het blokkeerlipje naar buiten en schuift u de clip omhoog van het apparaat af. 
17. Batterijvak  
Open deze klep (17) om batterijen te plaatsen of te verwijderen. 
18. Batterijtype-schakelaar 
De batterijtype-schakelaar (18) bevindt zich binnenin het batterijvak. Zet deze schakelaar (18) op Ni als u oplaadbare batterijen 
gebruikt. Zet de schakelaar (18) op AL als u alkaline-batterijen gebruikt. 
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Kanaalselectie 
De vooringestelde frequentieband is de Internationale band. Om het gewenste kanaal te kiezen, gaat u als volgt te werk: 
1. Druk op de MENU-toets (8) totdat het kanaalnummer (P) op het LCD-scherm begint te knipperen. 
2. Druk op de (5) of DOWN (7) toets om het gewenste kanaal te kiezen. Als u de UP (5) of DOWN (7) toets ingedrukt houdt, gaat de 

kanaalselectie sneller. 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 

naar de volgende functie. 
Tabel internationale kanaalfrequenties 
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Bediening 

 
VOX (handsfree)-functie 
Uw radio is voorzien van een instelbare Voice Operated Transmitter-functie (VOX), die gebruikt wordt voor automatische 
stemuitzending (handsfree gebruik of gebruik als babyfoon). In deze stand wordt automatisch uitgezonden wanneer u in de 
microfoon (11) spreekt, en hoeft u de PTT-toets (15) niet in te drukken. Om de VOX-functie aan te zetten gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de Vo-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en de VOX-icoon (S) begint 

te knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toetsen om het gewenste gevoeligheidsniveau te kiezen (van 01 tot 04) of om de VOX-functie uit 

te zetten (oF). Het VOX-niveau 01 geeft de hoogste VOX-gevoeligheid weer. Wanneer de VOX-functie aanstaat, verschijnt de 
VOX-icoon (S) op het LCD-scherm. 

3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 

Instelling RF-zendvermogen 
Uw radio heeft een functie voor het selecteren van het zendvermogen (HI/LOW) om het TX-zendvermogen in te stellen.  Deze 
functie is erg handig om het energieverbruik te verminderen en de levensduur van de batterijen te verlengen wanneer u op korte 
afstand communiceert. Om het zendvermogen te selecteren gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de Pr-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en de HI (I) of LO (L) icoon 
begint te knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toetsen om het gewenste vermogen te kiezen (HI = hoog vermogen, LO = laag vermogen). 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
Selectie squelchniveau 
Met deze functie laat de ontvanger geen geluid horen wanneer er geen signalen ontvangen worden, door de achtergrondruis uit te 
schakelen. De SQUELCH-drempelwaarde is instelbaar in 7 stappen, van niveau 0 (squelch open) tot niveau 6 (laagste 
squelch-gevoeligheid). Om het gewenste squelchniveau te kiezen, gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de SL-indicator (P)en het geselecteerde squelchniveau (N) op het 

LCD-scherm beginnen te knipperen. 
 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toetsen om het gewenste gevoeligheidsniveau te kiezen (van 0 tot 6) of om de VOX-functie uit te 

zetten (oF). Wanneer niveau 0 geselecteerd wordt, staat de squelch open en hoort u de achtergrondruis.  
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 

naar de volgende functie. 
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Bediening 

 
Toetstoon-instelling 
Wanneer u op een toets drukt, hoort u een pieptoon om uw commando te bevestigen. U kunt deze toetstoon aan- of uitzetten. 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de rb-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en de toetstoon-icoon (N) 

begint te knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toets om de gewenste selectie te maken: on (roger-toon aan) of oF (roger-toon uit). 
 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
4. Wanneer de toetstoon aanstaat, verschijnt het toetstoon-icoon (A) op het LCD-scherm. 
 
Instelling Roger-toon 
De radio is voorzien van een instelbare roger-toon functie, waarmee u een pieptoon aan het einde van elke uitzending kunt 
verzenden nadat u de PTT-toets (15) loslaat. Dit laat het ontvangende apparaat weten dat uw uitzending beëindigd is. Om deze 
functie aan te zetten gaat u als volgt te werk: 
1. Press the MENU (8) key several times, until the rb (P) indication appears and the tone icon (B) will blink on the LCD display. 
2. Press the UP (5) or DOWN (7) keys to set the desired selection on (Roger Beep tone enabled) or oF (Roger Beep tone disabled). 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
4. When the Roger Beep tone is enabled, the tone icon (B) appears on the LCD display. 
Instelling Oproeptoon 
De radio is voorzien van 3 selecteerbare oproepmelodieën. Om de gewenste oproepmelodie te kiezen, gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de CA-indicator (P) en het melodienummer (N) op het LCD-scherm beginnen 

te knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toets om de gewenste melodie te kiezen (01-02-03). 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
4. Druk twee keer op de PTT-toets (15) om de oproepmelodie uit te zenden. 
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Operation 

 
Instelling Dual Watch-functie 
De radio is voorzien van een dual watch-functie, waarmee u 2 verschillende combinaties van kanalen / CTCSS-codes kunt 
controleren. Om de dual watch-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk: 
1. Selecteer het eerste kanaal dat u wilt controleren. 
2. Druk meerdere keren op de MENU-toets (7) totdat het oF-icoon (N) (functie uitgeschakeld) en het DW-icoon (I) op het 

LCD-scherm beginnen te knipperen. 
3. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toetsen om het tweede kanaal dat gecontroleerd moet worden te selecteren. 
4. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
5. Wanneer de dual watch-functie aanstaat, verschijnt het DW-icoon (M) op het LCD-scherm. De radio begint de kanalen te 
controleren en stopt wanneer er een signaal ontvangen wordt op één van de twee opgeslagen kanalen. Aan het einde van de 
uitzending wordt de scan weer gestart. 
6. Druk op de SCAN-toets (14) om de dual watch-functie uit te zetten. 
 
 
Instelling automatische energiebesparing 
De radio is voorzien van een uniek automatisch energiebesparend circuit, wat de levensduur van de batterijen aanzienlijk kan 
verlengen. Als de radio 5 seconden lang geen uitzending waarneemt, schakelt de radio automatisch over op de 
energiebesparingsstand. In deze stand kan de radio nog steeds uitzendingen ontvangen. Om deze functie aan te zetten gaat u als 
volgt te werk: 
1.Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de PS-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en de PS-icoon (T) begint te 
knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toets om de gewenste selectie te maken: on (functie aan) of oF (functie uit). 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
4. Wanneer de energiebesparingsfunctie aanstaat, verschijnt het PS-icoon (T) op het LCD-scherm. 
Selectie frequentieband 
De gebruiker moet de kanaalfrequenties volgens het land waar de radio gebruikt wordt kiezen uit de Internationale kanalen 
(Internationale kanalen zijn toegestane frequenties in Europa) of uit de Amerikaanse of Canadese kanalen (Amerikaanse en 
Canadese frequenties mogen alleen gebruikt worden in de Amerikaanse markt). Om de gewenste frequentieband te kiezen gaat u 
als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de Co-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en het symbool U 

(Amerikaanse kanalen), I (Internationale kanalen) of C (Canadese kanalen) begint te knipperen. 
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2. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om de gewenste frequentieband te kiezen. 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 
 
Selectie Meteo-weerkanalen 
De 10 weerkanalen (WX-band) kunnen geactiveerd worden, en kunnen geselecteerd worden na de gewone gebruikte kanalen, op de 
geselecteerde band. Om de Meteo-weerkanalen te kiezen gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat de 01-indicator (P) en de W-indicator (E) op het LCD-scherm verschijnen. 
2. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om de gewenste selectie te maken: on (functie aan) of oF (functie uit). 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8). 
4. Wanneer de Meteo-kanalen geactiveerd zijn, verschijnt het W-icoon (E) op het LCD-scherm. 
 
GEBRUIK GEHEUGENKANALEN 
 
Geheugenkanalen programmeren (1-8) 
De radio is voorzien van 8 programmeerbare geheugenkanalen. Om een kanaal op te slaan als één van de 8 geheugenkanalen, gaat 
u als volgt te werk: 
1. Selecteer het gewenste kanaalnummer zoals aangegeven op blz. 11. 
2. Houd de MENU-toets (8) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om de GEHEUGENSTAND aan te zetten. Het M-icoon (S) begint te 
knipperen op het LCD-scherm. 
3. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om één van de 8 geheugenkanalen te kiezen (1-8). Als geheugenkanaal 0 

geselecteerd is, kunnen er geen kanalen opgeslagen worden als geheugenkanalen. Als een geheugenkanaal al geprogrammeerd 
en opgeslagen is, wordt deze programmering uitgewist door de nieuwe programmering (overschrijven). 

4. Druk kort op de PTT-toets (15) om de selectie te bevestigen en het geheugenkanaal op te slaan. De radio gaat over op de 
standby-stand. 
Oproepen geheugenkanalen 
1. Houd de MENU-toets (8) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om de GEHEUGENSTAND aan te zetten. Het M-icoon (S) begint te 
knipperen op het LCD-scherm. 
2. Druk kort op de PTT-toets (15) om de GEHEUGEN OPROEPSTAND aan te zetten. De radio toont het laatst geprogrammeerde 

geheugenkanaal. Als er geen geheugenkanalen geprogrammeerd zijn, keert de radio automatisch terug naar de standby-stand. 
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3. Druk kort op de MENU-toets (8) en op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om het gewenste geheugenkanaal te selecteren, en 

druk op de PTT toets (15) om uw keuze te bevestigen. 
4. Schakel de radio UIT en weer AAN om de GEHEUGENSTAND te verlaten. 
Geheugenkanalen wissen 
1. Roep het gewenste geheugenkanaal op, zoals hierboven beschreven. 
2. Houd de MENU-toets (8) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt totdat het M-icoon (S) begint te knipperen op het LCD-scherm. 
3. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om het geheugenkanaal 0 te selecteren, en druk op de PTT-toets (15) om het 

wissen te bevestigen. De radio gaat over op de standby-stand. 
AUTOMATISCH SCANNEN 
Met deze functie kunt u alle kanalen en geprogrammeerde geheugenkanalen automatisch scannen. Om de automatische scanfunctie 
aan te zetten gaat u als volgt te werk: 
Automatisch scannen van kanalen 
Druk kort op de SCAN-toets (14); de automatische kanaalscan begint en de SC-icoon (O) verschijnt op het LCD-scherm. 
De SCAN-functie stopt automatisch wanneer er een signaal gevonden wordt op één van de kanalen om naar de communicatie te 
luisteren, en het scannen start weer wanneer er na ca. 4 seconden geen signaal meer waargenomen wordt op dat kanaal. Als u op 
de PTT-toets (15) drukt tijdens het scannen, stop de SCAN-functie automatisch, en de radio wordt ingesteld op het laatstgebruikte 
kanaal. De SCAN-functie start weer wanneer er na ca. 14 seconden geen signalen meer ontvangen worden op dat kanaal. Als er een 
signaal met een CTCSS-code ontvangen wordt, toont de radio dat kanaal met de bijbehorende code. Als de ontvangstcode verschilt 
van de geprogrammeerde code, weigert de radio te communiceren met die correspondent.  
1. Druk op de SCAN-toets (14) om de SCAN-functie uit te zetten. 
 
Automatisch scannen van geheugenkanalen 
 
1. Houd de MENU-toets (8) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om de GEHEUGENSTAND aan te zetten. Het M-icoon (s) begint 

te knipperen op het LCD-scherm. 
2. Druk kort op de PTT-toets (15) om de GEHEUGEN OPROEPSTAND aan te zetten. De radio toont het laatst geprogrammeerde 
geheugenkanaal. 
3. Druk kort op de SCAN-toets (14); de automatische geheugenkanaalscan begint en de SC-icoon (O) verschijnt op het LCD-scherm. 
 

De SCAN-functie stopt automatisch wanneer er een signaal gevonden wordt op één van de kanalen om naar de communicatie te 
luisteren, en het scannen start weer wanneer er na ca. 4 seconden geen signaal meer waargenomen wordt op dat kanaal. Als u op 
de PTT-toets (15) drukt tijdens het scannen, stop de SCAN-functie automatisch, en de radio wordt ingesteld op het laatstgebruikte 
kanaal. De SCAN-functie start weer wanneer er na ca. 14 seconden geen signalen meer ontvangen worden op dat kanaal. 
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4. Druk op de SCAN-toets (6) om de SCAN-functie uit te zetten. 
5.Schakel de radio UIT en weer AAN om de GEHEUGENSTAND te verlaten. 
 
SCRAMBLER-FUNCTIE (DOLPHIN-EX) 
U kunt binnen uw groep privé communiceren door de SCRAMBLER-functie in te schakelen en dezelfde scrambler-formule te 
selecteren als de andere leden van uw groep. Er zijn twee verschillende scrambler-formules beschikbaar (01-02). Om de 
SCRAMBLER-functie aan te zetten gaat u als volgt te werk: : 
1. Houd de LICHT-toets (12) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de Sc-indicator (P) op het LCD-scherm verschijnt en de 

SCR-icoon (H) begint te knipperen. 
2. Druk op de UP (5) of DOWN (7) toetsen om de gewenste formule te kiezen (01-02). Als u de optie oF kiest, schakelt u de 

SCRAMBLER-functie uit. 
3. Druk op de PTT-toets (15) om de selectie te bewaren en de standby-stand aan te zetten. 
4. Wanneer de SCRAMBLER-functie aanstaat, verschijnt het SCR-icoon (F) op het LCD-scherm. 
5. Zorg ervoor dat de andere leden van de groep de SCRAMBLER-functie ook ingeschakeld hebben, en dezelfde formule hebben 

geselecteerd. 
6. Om de SCRAMBLER-functie uit te zetten herhaalt u stappen 1-2 en kiest u de optie oF. 
 
 
CTCSS-FUNCTIE (DOLPHIN-EX) 
 
De radio heeft 38 CTCSS privacy-codes beschikbaar. Verschillende CTCSS-tonen kunnen met verschillende kanalen gecombineerd 
worden. Om de gewenste CTCSS-code te kiezen, gaat u als volgt te werk: 
1. Druk meerdere keren op de MENU-toets (8) totdat het CTCSS-codenummer (N) op het LCD-scherm begint te knipperen. De 

CTCSS-code oF (N) geeft aan dat er geen CTCSS-toon geprogrammeerd is op dat kanaal. 
2. Druk op de OMHOOG (5) of OMLAAG (7) toets om het gewenste CTCSS-codenummer te kiezen. Als u de OMHOOG (5) of 

OMLAAG (7) toets ingedrukt houdt, gaat de selectie sneller. 
3. Om uw keuze te bevestigen en de menustand te verlaten, drukt u op de PTT-toets (15) of op de MENU-toets (8) om verder te gaan 
naar de volgende functie. 



 
. 

Bediening - gebruikersinformatie 
 
Als u de CTCSS-code op oF zet, wordt de CTCSS-functie uitgeschakeld. Om communicatie mogelijk te maken tussen twee of meer 
radio's, moeten hetzelfe kanaal en dezelfde CTCSS-code gekozen worden. Om te kunnen communiceren met andere modellen en 
merken radio's, moeten de radiofrequentie en de CTCSS-frequentie overeenkomen. Om u bij deze selectie te helpen, zijn deze 
frequentietabel en CTCSS-codetabel in de gebruiksaanwijzing opgenomen. 
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Gebruikersinformatie 
In overeenkomst met art. 13 van de Verordening van 25 juli 2005, nr. 15 “Implementatie van Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, 
betreffende beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en betreffende afgedankte apparatuur." 

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval 
weggeworpen moet worden. 
 
De gebruiker moet daarom bovengenoemde apparatuur naar een geschikt afvalscheidingscentrum voor elektronische en elektronisch 
technisch afval brengen, of terugbrengen naar de verkoper bij het aanschaffen van een nieuw apparaat van vergelijkbaar type, in een 
verhouding van één op één. 
 

Het gescheiden inzamelen van afval met als doel hergebruik, behandeling en milieuvriendelijk vernietigen van afgedankte apparatuur helpt eventuele 
negatieve effecten op milieu en gezondheid te voorkomen, en moedigt hergebruik van de onderdelen en materialen van de apparatuur aan. 
Illegaal wegwerpen van het product door de gebruiker wordt gestraft met de betaling van administratieve boetes die vastgesteld zijn door Verordening 
nr. 22/1997 (artikel 50 en daarna van Verordening no. 22/1997)
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Specificaties - Optionele accessoires 

SPECIFICATIES 
Algemeen 
Kanalen    INT/ USA / CANADA / METEO 
Gebruikte frequenties  156.025 - 157.425 MHz (TX) / 156.300 - 162.000 MHz (RX) 
Voedingsbron     7.5V (5 x AA 1,5V alkalinebatterijen) 

6.0V (5 x AA 1,2V oplaadbare batterijen) 
Afmetingen     H195 x L60 X D40 mm (inclusief antenne) 
Gewic      gr.250 (inclusief batterij) 
Ontvanger 
Gevoeligheid     0.3µV voor 12dB SINAD 
Gevoeligheid squelch      Instelbaar op 7 niveau's 
Uitgangsvermogen Audio      300mW op 10% THD 
Zender 
Uitgangsvermogen   5W-1W selecteerbaar 
Modulatie         FM 
Beschadigde antenne 
Gebruik geen radio’s met een beschadigde antenne. Als een beschadigde antenne in aanraking komt met de huid, kan dit een kleine 
brandwond veroorzaken. 
Gebruik van batterijen - belangrijke informatie 
Werp batterijen weg op de juiste manier, volgens de internationale, nationale en plaatselijke regelgeving die van toepassing is op uw 
woonplaats. Er kan electrolytvloeistof uit een batterij lekken wanneer de batterij gecombineerd wordt met andere typen batterijen, 
wanneer de batterij verkeerd geplaatst wordt, wanneer de batterij in het vuur gegooid wordt, of wanneer u probeert een batterij op te 
laden die niet bedoeld is om opgeladen te worden. Gooi lekkende batterijen onmiddellijk weg. Lekkende batterijen kunnen 
verbrandingen of andere verwondingen veroorzaken. 
Optionele accessoires : 
MT-SM100   Externe earset-microfoon met dasclip 
MT-SM200   Externe earset- flexibele boom-microfoon met dasclip 
DDC-500   230VAC Snelle electronische bureau-oplader 
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Belangrijke informatie 

Belangrijke informatie 
Belangrijk ! 
Wijzigingen of aanpassingen aan dit product kunnen ertoe leiden dat u de toestemming om dit apparaat te gebruiken wordt ontzegd. 
Uw radio is geproduceerd en in de fabriek ingesteld om een gereguleerd signaal uit te zenden op een bepaalde frequentie. Het is bij 
de wet verboden om de instellingen binnenin de radio te veranderen of aan te passen zodat deze limieten overschreden worden. Elke 
aanpassing aan uw radio moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd, erkend technicien of reparatieservice. 
 
Voor de zekerheid : 
Open de behuizing van uw radio nooit. 
Vervang of verander nooit iets in uw radio (behalve de batterijen). 
 
Zelfs wanneer uw radio correct werkt, kan de radio storing in TV- of radio-ontvangst veroorzaken. Schakel uw radio uit om te bepalen 
of uw radio de storing veroorzaakt. Als de storing verdwijnt, is uw radio de oorzaak. Probeer de storing te verhelpen door uw radio uit 
de buurt van de ontvanger te houden. Staak het gebruik van de radio als u de storing niet kunt verhelpen. 
 
Gevaarlijke omgeving: 
Gebruik de radio niet in een gevaarlijke omgeving. 
 
Onderhoud en veiligheid: 
Gebruik om de radio te reinigen een zachte doek bevochtigd met water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen; deze 
kunnen de behuizing van het apparaat beschadingen en erin lekken en blijvende schade veroorzaken. Gebruik een droge, pluisvrije 
doek om de batterij-contacten te reinigen. Dompel het apparaat niet onder in water en gebruik het niet in een natte omgeving. 
Als het apparaat nat wordt, schakel het dan uit en verwijder de batterijen onmiddellijk. Droog de batterijen en het batterijvak af met 
een zachte doek om de kans op schade door het water te verminderen. Laat de klep van het batterijvak een nacht openstaan, om er 
zeker van te zijn dat het vak goed droogt. Gebruik de radio pas weer wanneer het apparaat helemaal droog is. 
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Conformiteitsverklaring 

 
EG Conformiteitsverklaring  

(volgens EG-richtlijn 99/5-89/336-93/68-73/23) 
CONFORMITEITSVERKLARING 

Met deze verklaring verzekeren wij dat de volgende producten: 
 

INTEK DOLPHIN MR-8060 
 

voldoen aan alle technische regulaties die van toepassing zijn op bovengenoemde producten in overeenkomst met de EG-richtlijnen 
73/23/EG, 89/336/EG en 99/5/EG. 
 
Type product :      VHF Marine hand portable equipment 

(for NON GMDSS application only) 
Details van toegepaste normen:   EN 301 178-2 essential requirement 

EN 301 843-1, EN 301 843-2 
EN 60065 

Fabrikant :          INTEK S.R.L. 
Via G. Marconi, 16 
20090 Segrate, Italië 
Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185 
E-mail : intek.com@intek-com.it 

aangemelde instatie:    EMCCert Dr. Rasek 
Boelwiese 5, 91320 Ebermannstadt 
Germany 
Identificatienummer : 0678 

Contactpersoon :         Armando Zanni 
Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185 
E-mail : intek.com@intek-com.it 

Segrate, 11/01/2008     dr. Vittorio Zanetti 
(General Manager) 
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Tabel van restricties op het gebruik van VHF maritieme zendontvangers 

 
 

LAND Vergunning Restricties op gebruik 
Opmerking: een algemeen bedieningscertificaat kan nodig zijn, vraag dit na bij de maritieme autoriteiten. 
OOSTENRIJK JA Individuele vergunning is vereisd. 

Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 
BELGIË JA Individuele vergunning is vereisd. Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen.  

Gebruik niet toegestaan bij navigatie op waterwegen in het binnenland. 
DENEMARKEN JA Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

FINLAND JA Individuele vergunning en bedieningscertificaat zijn vereist. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

FRANKRIJK JA Individuele vergunning is vereisd. Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 
Gebruik niet toegestaan bij navigatie op waterwegen in het binnenland. 

DUITSLAND JA Individuele vergunning is vereisd. Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 
Gebruik niet toegestaan bij navigatie op wateren in het binnenland. 

GRIEKENLAND JA Individuele vergunning is vereisd. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

IERLAND JA Individuele vergunning en bedieningscertificaat zijn vereist. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

ITALIË JA Gebruik toegestaan op pleziervaartuigen (wet nr. 172 van 08/07/03) en op niet-Solas schepen. 
Algemene autorisatie ("Licenza di stazione” - wet nr. 259 van 01/08/03) is vereisd. Gebruik alleen 
toegestaan op internationale kanalen. 

LUXEMBURG JA Individuele vergunning en toepasselijke zendvergunning zijn vereist. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. Laagste vermogen: 1W. Binnenlandse 
waterwegen: gebruik alleen kanaal 15 en/of 17 (communicatie aan boord); vermogen: 0,1-1W 

NOORWEGEN JA Individuele vergunning is vereisd. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

NEDERLAND JA Individuele vergunning is vereisd. Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 
Gebruik niet toegestaan bij navigatie op waterwegen in het binnenland. 

PORTUGAL JA Individuele vergunning is vereisd. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

JA Individuele vergunning en bedieningscertificaat zijn vereist. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

SPANJE JA Individuele vergunning is vereisd. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

ZWEDEN JA Individuele vergunning is vereisd. 
Gebruik alleen toegestaan op internationale kanalen. 

ZWITSERLAND NEE Niet toegestaan. 
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