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 Zodiac M 3000 er en avansert mobilstasjon for 27 MHz båndet. 
 M 3000 er produsert med ny teknologi og nytt design som gjør stasjonen 

oversiktlig og lettbetjent. 
 Stasjonen er mikroprosessostyrt og har en stor og lettleselig tegnrute 

(display). 
 Øvrige funksjoner: Kanalminne, kanalsøking, låsing av funksjoner, seks 

egendefinerte funksjoner og bakgrunnsbelysning. 
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KNAPPER OG KONTROLLER 

1. Volumkontroll 
2. Støysperre (squelch) 
3. PÅ / AV knapp 
4. Tegnrute (display) 
5. Kanalvelger 
6. Mikrofontilkopling 
7. Recall / memory 
8. Funksjon, minne 1 
9. Batteri, Voltmeter, minne 2 
10. Scan, Dual Watch, minne 3 
11. Auto Q, minne 4 
12. Monitor, lock, minne 5 
13. Mikrofonforsterkning /     

følsomhet mottaker 
14. Nødkanal, minne 7 
15. Beep, minne 6  

1. KNAPPER OG KONTROLLER 



 

 

1: TX:   Sendeindikator 

2: BUSY:  Mottaksindikator 

3: SCAN:  Kanalsøk 

M-SCAN: Kanalsøk i kun 
forhåndsbestemte kanaler i minnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. LCD INFORMASJON 

LCD TEGNRUTE INFORMASJON 

4: DW:  Dual Warch. Vekselvis 
lytting på to kanaler 

5: AUTO-Q: Indikator for Auto-Q 
funksjon 

6: EMG: Indikator for hurtigvalg 
av kanal 9 / 19 
(nødkanal) 



 

 

7: M: Indikerer at 
kanalminnet er 
valgt. 

8: Kanalsiffer: Viser valgt 
 kanalnummer. 

9: AM / FM, SCAN, AUTO-Q, 
BEEP, EMG:  

 Viser første funksjon 
av knappene M2 til 
M7. 

10: BATT., DW, LOCK:  

 Viser andre funksjon 
av knappene M2 til 
M7. 

11: : Viser at Beep er 

aktiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCD TEGNRUTE INFORMASJON 

12/14:  Viser frekvens til valgt 
   kanal 

13: V:  Voltmeter til   
   driftspenning 

15: RFS: Signastyrkemeter for 
mottak og sending 

16: FUN: Funksjontast. Ved å 
trykke FUN (M1) så 
aktiviserer man enten 
øvre eller nedre 
funksjon av tastene M2 
– M7. 

17:  : Tast- og funksjonslås. 



 

 

3. MIKROFON 
 

1: : Knapp for å justere 

kanalene nedover. 

2: : Knapp for a justere 
kanalene oppover. 

3 - 5:  P1 – P3  

Egendefinerte knapper. 

6. F: Funksjonsknapp. 

7.   Mikrofon. 

8.  Sendeknapp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKROFON 



 

 

 

mellom støy og stille kanal. Vær 
oppmerksom på at støynivået kan 
variere på de forskjellige kanaler slik at 
etterjustering kan være nødvendig. 

- Velg ønsket kanal v.h.a. enten 
kanalvelgeren på selve stasjonen 
eller med knappene på toppen av 
mikrofonen. Tegnruten viser både 
kanal- og frekvensinformasjon. M 
3000 har mulighet for å stille 
følsomhet på mottaker og mikrofon 
(kontrollen merket RF). Denne kan 
justeres ned hvis man bare skal 
lytte til sterke og nære stasjoner. 

- For å sende, trykk på sendetast på 
mikrofon og snakk med normal 
stemme ca. 20 cm fra mikrofonen. 

4.BRUK AV STASJONEN 

Zodiac M 3000 kobles opp etter 
installasjonsveiledningen (se pkt. 9) og 
er klar til bruk. Vær oppmerksom på at 
en ikke får lyd i høyttaleren før 
mikrofonen er tilkoplet. Følsomhet bør 
også justeres til maksimum (RF-
kontroll). 

- Slå på stasjonen med et trykk på 
PWR-tasten. 

- Still inn ønsket volum på 
høyttaleren v.h.a. volumkontrollen. 

- Juster støysperren (squelch) til 
bakgrunnsstøyen forsvinner. Juster 
deretter litt tilbake. Støysperren bør 
ikke justeres for høyt da det kan 
medføre at svake signaler fra andre 
stasjoner ikke høres. Juster derfor 
helt i grenseområdet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUK AV STASJONEN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

PROGRAMMERING OG BRUK AV MINNET 

5.PROGRAMMERING OG BRUK AV MINNET 
 

M 3000 har i alt 7 hurtigvalgtaster som 
det kan programmeres kanaler på . 

PROGRAMMERING AV MINNET M1 
– M7 

Man kan programmere tastene M1 til 
M7 med utvalgte kanaler. 

- Velg først ønsket kanal med 
kanalvelgeren (f.eks. kanal 10). 

- Trykk og hold R / M inne til M-
symbolet begynner å blinke i 
displayet. 

- Trykk M1 – M7 for å lagre kanalen 
(f.eks. M1). Du har nå lagret kanal 
10 på minneknapp 1. 

 

BRUK AV MINNET 

Programmerte kanaler M1 – M7 velges 
slik:  

- Trykk kort på R / M, og deretter 
minnetast (M1 – M7). 

M lyser nå fast i tegnruten ved 
kanalsifrene for å indikere at minne er 
valgt. 



 

 

6. BRUK AV FUNKSJONER 

Tegnruten har to funksjonsmenyer. 
Disse velges med trykk på M1 (FUN). 

Disse to menyene tillegger tastene M2 
til M7 forskjellige funksjoner. 

 

6.1 FUNKSJONSTASTEN M1 

Ved trykk på M1 velges øvre eller 
nedre funksjonsmeny. 

I øvre linje finnes funksjonene: 

SCAN /  AUTO-Q / MON / BEEP / 
EMG 

I nedre linje:  

BATT / DW / LOCK. 

FUN-indikatoren blinker ved valg av 
øverste. 

Vi forklarer her alle funksjonene: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRUK AV FUNKSJONER 



 

 

ØVRE MENYLINJE: 
6.2 SCAN (M3) 
Kanalsøking kan skje på alle 40 kanaler 
eller bare på de som er programmert i 
minnet. Søk stopper når støysperren 
(squelch) åpner. Søket fortsetter imidlertid 
etter 5 sekunder hvis ikke det stoppes ved 
et trykk på scan-tasten eller sendetasten på 
mikrofonen. (SCAN-indikator slukker da i 
tegnruten). 
Kanalsøking av kun forhåndprogram-merte 
kanaler i minnet startes ved å først velge 
en minnekanal, og så starte søking: 

- Trykk R / M 
- Velg minnekanal (M2 til M7) 
-  Trykk SCAN, og M-SCAN indikeres 

for minnesøk.   
Et trykk på R/M-tasten mens søking pågår 
velger minnesøk eller vanlig søk. (M-SCAN 
eller SCAN). 

6.3 AUTO-Q (M4) 

Denne funksjonen kopler ut 
støysperren og demper lydstyrken i 
høyttaleren. Dette gjør at svake 
stasjoner som ellers ikke ville trengt 
gjennom støysperren høres. 
Sjenerende støy på kanalen blir 
dempet, mens ved trafikk blir lydstyrken 
øket. 

6.4 MONITOR (M5) 

Støysperren (squelch) oppheves når 
denne tasten trykkes. Dette indikeres 
med symbolet MON i tegnruten. 

6.5 BEEP (M6) 

Denne funksjonen styrer tonene ved 
tastetrykk og påslag av radioen. 
Lydstyrken på disse tonene styres av 
volumkontrollen. Når BEEP er påslått 
indikeres dette med et tone-symbol i 
tegnruten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUK AV FUNKSJONER 



 

 

6.8 DW (M34) 

Dual Watch, dobbel lyttvakt, gir mulighet 
for vekselvis lytting på to kanaler.  

Velg først den ene kanalen med 
kanalvelgeren, trykk så DW, og velg neste 
kanal. DW-symbolet lyser nå i tegnruten, 
og kanalsifrene veksler med jevne 
mellomrom. Avslutt lyttevakten med et 
trykk på DW eller sendetast. 

6.9 LOCK 

Låsefunksjon for alle innstillinger untatt 
lydstyrke og squelch. 

Når denne er aktiv, så vil et nøkkelsymbol 
stå i tegnruten. 

Et nytt trykk på LOCK opphver sperren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 EMG (M7) 

Dette er hurtigvalg av nødkanal 9. Enkelte 
land har en tjeneste der nødtjeneste og 
politi lytter på nødkanalen., men dette er 
ikke i bruk i Norge. 

Trykk EMG og kanal 9 er aktiv. Symbolet 
EMG lyser i displayet.  

Kanal 19 velges med kanalvelgeren på 
apparatet eller på mikrofonen. 

For å gå ut av nødkanalen, trykk EMG en 
gang til. 

NEDRE MENYLINJE (FUN BLINKER). 

6.7 BATT (M2) 

Ved trykk på denne tasten måles 
driftspenningen til radioen i Volt. Hvis 
driftspenningen blir for lav indikeres dette i 
tegnruten ved at voltmeteret vises 
kontinuerlig, og et pipesignal høres. 

 

 

BRUK AV FUNKSJONER 



 

 

7.1 LYS I FRONTENHETEN 

Man kan justere bakgrunnslysets 
intensitet ved å holde M!-tasten inne og 
deretter trykke M7. 

7.2 BATTERIVARSEL 

Hvis spenningen på batteriet eller 
strømforsyningen faller under 9 Volt, så 
vil stasjonen gi fra seg et varselsignal i 
form av en pipetone, og angi spenningen 
i tegnruten. Dette skjer gjerne under 
sending, da apparatet trekker mest 

strøm. 

7. NULLSTILLING (reset) 

Hvis M 3000 på noen måte fungerer 
unormalt, kan man nullstille 
mikroprossesoren. 
Gjør følgende: 

- Trykk og hold M1. 
- Trykk en gang på M5 og slipp begge 

knappene. Det høres en 
kvitteringstone samt at M 3000 starter 
på kanal 1. 

Funksjonen sletter ikke programmerte 
kanaler. 
Etter lang tids lagring kan feil oppstå i 
mikroprosessorens minne. Nullstill derfor 

stasjonen ved første gang bruk. 

SPESIALFUNKSJONER 

 



 

 

8. EGENDEFINERTE TASTER PÅ MIKROFONEN 

Mikrofonen har funksjonstast og tre 
andre taster P1…P3. Man kan legge 
mye benyttede funksjoner her, slik at 
disse blir lettere tilgjengelige.  
F1-tast har samme funksjon som FUN 
(M1)-tast på fronten av radioen. Man 
velger menylinje med denne tasten.  
P1, P2, P3 kan programmeres til å ha 
samme funksjoner som M2 – M7 
tastene. 
Programmering: 
Tastene P1 til P3 programmeres etter 
hverandre. Start med å slå av stasjonen. 
Hold M1-tasten inne og slå på igjen. 
Slipp tasten M1 når P1 vises i displayet. 
M 3000 er nå klar til programmering.  
P1 skal programmeres først. 

- Velg  ønsket funksjon med tastene 
M2...M7  

 

P2 kommer frem I displayet. 
- Tast ønsket funksjon M2...M7 

P3 kommer frem i displayet. 
- Tast ønsket funksjon M2...M7 

PP kommer i displayet. 
Trykk på mikrofonens sendetast for å 
avslutte. M 3000 gir fra seg en 
kvitteringstone for ferdig programmerte 
taster på mikrofonen. 
Hver P-tast på mikrofonen kan ha to 
funksjoner. Programmerer man f.eks. P1-
tasten til å være SCAN / DW (lik M3-
tasten), vil man kunne velge mellom disse 
to funksjonene med F-tasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGENDEFINERTE TASTER PÅ MIKROFONEN 



 

 

9. INSTALLASJONSVEILEDNING 

 

1. Stasjon M 3000 

2. Sideskrue 

3. Gummiskive 

4. Monteringsbøyle 

5. Karosseriskrue 

6. Låseskive 

7. Stoppskive 

 

INSTALLASJONSVEILEDNING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

INSTALLASJONSVEILEDNING 

Kabling som skal monteres er: 
- Antennekabel 
- Spenningskabel 
- Høyttalerkabel (ekstrautstyr) 

 
Hvis man monterer radioen i kjøretøy 
med 24 volt spenning må det benyttes 
24 – 12 Volt omformer. Denne må 
kunne levere minimum 1,5 Ampere. 
Korrekt  antennebelastning (50 Ohm) 
må tilkoples før senderen i apparatet 
aktiveres. Gal eller manglende 
belastning kan skade radiosenderen. 

Hvis det er vanskelig å komme inn på 
baksiden av M 3000 så monter all kabling 
før den settes på plass i holderen som vist 
på tegningen. 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

Det er meget viktig med korrekt polaritet 
på spenningskabelen. (12 Volt). Pluss 

 

skal koples til rød leder, og minus (jord) til 
sort. 
Sikringen på den medfølgende kabelen 
fungerer som vern mot feilkopling av 
batteri. Det er derfor meget viktig at denne 
ikke fjernes. 
  

 
 
 
 
 



 

 

10. GARANTI 

Zodiac’s serviceverksted. eventuell 
frakt  betales av kjøperen. Apparatet 
må alltid pakkes forsvarlig slik at 
Zodiac gir 12 mnd. garanti mot 
fabrikasjonsfeil. Dette kommer i 
tillegg til kjøpslovens bestemmelser 
om reklamasjonsrett. Ved 
reklamasjon- eller 
garantihenvendelser må 
dokumentasjon på kjøpsdato 
fremlegges i form av kjøpskvittering 
eller liknende. ved næringskjøp 
gjelder særskilte regler. 
Innenfor garantitiden reparerer 
Zodiac alle feil som var iboende i 
apparatet i kjøpsøyeblikket uten 
omkostninger for kjøperen, forutsatt 
at apparatet innleveres hos den 
forhandler hvor det ble kjøpt, eller til 
Zodiac’s  
  

serviceverksted. Eventuell frakt betales 
av kjøpren. Apparatet må alltid pakkes 
forsvarlig, slik at transpostskade ikke 
oppstår.. Zodiac forbeholder seg retten til 
å erstatte deler med byttedeler av lik eller 
bedre kvalitet enn de innleverte. 

 Skader som skyldes feil bruk i henhold til  
denne bruksanvisningen, slitasje,  
overspenning, slag, væskeskade, 
lynnedslag,       eller inngrep av 
uautoriserte personer faller ikke under 
noen omstendigheter inn under garantien, 
og vil bli reparert etter ordre fra kjøper mot 
betaling.  

      

GARANTI 

          



 

 

GENERELT: 

Kanaler:   40 

Frekvens:   26.965 til 27.405 MHz 

Frekvens stabilitet: +/- 0,001% 

Operasjonstemperatur: -10 til + 60° C 

Spenning:   +13,8 Volt DC, nominell 

Antenneimpedans:  50 Ohm 

Mottaker følsomhet: 0,5 µV ved 20 dB SINAD 

Audio, maks 2kHz 

Strømtrekk sending: 1.5A +/- 10% 

Dimensjoner BxHxD: utgang:  2 watt ved 8 

Ohm 

Strømtrekk mottaker: Ca. 300 mA avhengig av lydstyrke 

Utgangseffekt:  Maksimalt 4 Watt 

Modulasjon:  FM 150 x 45 x 157 mm 

Vekt:    1,4 kg 

11. TEKNISKE DATA 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKE DATA 



 

 

 
12. AVFALLSHÅNDTERING 

 
Elektrisk og elektronisk utstyr kan 
inneholde materialer, deler og stoffer som 
kan være farlig for miljøet og skadelig for 
mennesker hvis avfall fra slikt utstyr ikke 
blir behandlet korrekt. Utstyr som er merket  
med WEEE-symbolet (vist nedenfor) skal 
ikke kastes sammen med ditt 
husholdningsavfall, men leveres  
som spesialavfall til kommunens 
gjenvinningsstasjon eller miljøstasjon.  
(WEEE = Waste of Electrical & Electronic 
Equipment)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSVARSERKLÆRING  

Herved erklærer Zodiac Norge A/S at 
Zodiac TeamPro 140/155 leveres i 
overensstemmelse med de vesentligste 
egenskapskrav og øvrige relevante  
bestemmelser som fremgår av direktiv 
1999 / 5 / EC  
og er laget etter følgende spesifikasjoner:  
EN 301 135-1 V1.1.2 (2000-08)  
EN 301 489-1 V1.2.1 (2000-08)  
 
Samsvarserklæringen kan også finnes på 
vår hjemmeside www.zodiac.no.  
Produktet kan brukes i Norge og 
markedsføres av:  
 
Zodiac Communikations A/S  
Postboks 4213 Torshov  
0401 Oslo  
www.zodiac.no  
post@zodiac.no 

AVFALLSHÅNDTERING OG SAMSVARSERKLÆRING 



 

 

 


