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2015 - Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UHF Tri-Power radio til jagt og fritid Pris kun kr. 548,00

Tilbehør

Danmarkspremiere - 2015 Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UVF Tri-Power radio Baofeng/Pofungs
helt nye 2015 model med op til 8 Watt sendeeffekt. I øvrigt i samme gode, kendte kvalitet som lillebror GT3 mark II. Yderligere information. OBS! Baofeng/Pofung har valgt at levere denne nye radio i samme
indpakning/box som bruges til forgængeren GT-3 mk II. Boxen er dog forsynet med en mærkat med teksten
(GT-3TP Tri-Power). Andre kendetegn på en ægte GT-3TP Mark III er skiltet på forsiden af radioen: GT-3TP
(se billedet nedenfor). Der findes ikke en Mark II model af denne GT-3TP Tri-Power version.
OBS! Radioerne i denne leverance er fra fabrikken begrænset til frekvensområderne 140-150 MHz og 430440 MHz. Frekvensområdet kan kun udvides med programmeringskabel/software. Det fulde
frekvensområde er (TX + RX) 136-174 MHz og 400-520 MHz. Kinaradio.dk kan vederlagsfrit være
behjælpelig med at udvide frekvensrådet til det maksimale. Giv os blot besked ved bestilling.
Perfekt til friluftliv, fiskeri, maritime kanaler, PMR radio og meget andet - udover selvfølgelig generel
amatørradio. Radioen kan kodes til at sende/modtage på alle frekvenser, som er indenfor 136-174 MHz og
400-520 MHz.
PAKKEN INDEHOLDER:
Baofeng/Pofung 2015 GT-3 TP Mark III VHF/UHF Tri-Power to-vejs håndradio
7.4 V 1800 mAh Li-ion batteri Lang batterilevetid - holder over tre dage Antenne 136-174/400-519.995 Mhz
Kvalitetsantenne i blødt materiale som kan tåle at blive bøjet Earphone Mic/Headset
Så du kan bruge radioen uden at betjene den med hænderne Bælteklips, Håndledsrem
Ekstra garanti mod at tabe radioen GT-3 User Manual på engelsk/tyek/fransk. Bordlader (100V ~ 240V)
Original Baofeng/Pofung kvalitet Bil-lader Så du kan bruge bordladeren i bilen.
Manual medfølger også på dansk findes i begrænset version (Kom godt i gang)

Links.
http://shop.kinaradio.dk/radio/45-2015-baofengpofung-gt-3-tp-mark-iii-vhfuhf-tri-power-radio.html
http://www.edr.dk/EDR-00/
http://www.dmtonline.dk/
http://www.bmradio.dk/
http://www.dkscan.dk/news.php
http://operatorlicens.dk/
http://b-certifikat.dk/
http://youtu.be/4TyZdFbI4jw
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
http://www.miklor.com/COM/UV_CHIRP.php
http://www.miklor.com/uv5r/
Diamond X-300N 2m/70cm Base Antenne

http://wimo.de/omnidirectional-vhf-antennas-diamond_e.html
Vejledning i brug af jagtradio i Sverige, Danmark og Norge
http://www.skydestok.dk/jagtradio.htm
Velkommen til Dansk Scanner Information
http://www.dkscan.dk/news.php
Kontakt Sælger Jørgen F. Christensen OZ7JC E-mail oz7jc@kinaradio.dk
og få de Kanaler til jagtbrug for Danmark Sverige og Norge lagt i inden levering.
Baofeng/Pofung GT-3 TP funger også som en almindelig FM radio DR P3 92.900 m.m.
Kanaler til jagtbrug
Der er seks VHF jagtkanaler i Sverige på 155 MHz (155.400MHz, 155.425 MHz, 155.450 MHz, 155.475 MHz,
155.500 MHz, 155.525 MHz) (Maks. 5 W). I Danmark må disse ikke bruges uden tilladelse da de er
reserverede til hhv. landmobile VHF/UHF anlæg respektive maritime mobilradioer. Kanal eller frekvens?
Kanal er for brugeren en lidt enklere måde at skifte og huske frekvenser. Kig i din manual for at finde ud af
hvilke kanaler du har og hvilke frekvenser der svarer til dem. Kanal 1 - 155.425 MHz. Kanal 2 - 155.475 MHz.
Kanal 3 - 155.500 MHz. Kanal 4 - 155.525 MHz. 69 MHz skulle kunne kombinere 31 MHz gode egenskaber i
kuperet terræn og uden så mange forstyrrelser, med 155 MHz rækkevidde over fladt terræn. Nyere svenske
jagtradioer fås i dag også med den almene kanal 156,000 MHz. Ideel antennelængde Som det fremgår af
tabellen nedenunder ville det bedste valg være en kastantenne til 31 MHz jagtradioen og en blød knap
halvmeter lang "skogsantenn" til 155'ern. Da jagtradioer som oftest levereres med en kort antenne skal
man selv købe den optimale antenne til radioen. Frekvens 31 MHz 69 MHz 155 MHz Bølgelængde 9,7 meter
4,3 meter 1,9 meter 1/4 af bølgelængden 2,4 meter 1,075 meter 0,475 meter

PMR 446
PMR 446 (Private Mobile Radio) er et system med håndbårne radioer til både privat og
erhvervsmæssigt brug. Frekvenserne kan anvendes uden specielt tilladelse, når der benyttes udstyr,
der opfylder gældende betingelser.

Analog PMR 446
Følgende 8 kanaler er vedtaget til brug for analogt PMR 446 i Europa. Da en del scannere ikke er i
stand til at operere med 6.25 kHz steps, er der også angivet nærmeste frekvens for hhv. 5 kHz og

12.5 kHz steps. Hvis scanneren kun kan steppe 12.5 kHz kommer man 6.25 kHz ved siden af og det
kan give problemer med modtagelsen.
Kanal Frekvens

Frekvens (5 KHz step) Frekvens (12.5 KHz step)

1

446.00625

446.005

446.000 el. 446.0125

2

446.01875

446.020

446.0125 el. 446.025

3

446.03125

446.030

446.025 el. 446.0375

4

446.04375

446.045

446.0375 el. 446.050

5

446.05625

446.055

446.050 el. 446.0625

6

446.06875

446.070

446.0625 el. 446.075

7

446.08125

446.080

446.075 el. 446.0875

8

446.09375

446.095

446.0875 el. 446.100

Mange PMR 446 radioer har mulighed for CTCSS, som ofte betegnes underkanaler eller
underkoder. Sædvanligvis anvendes en nummerering fra 1 til 38 for de mulige CTCSS-værdier. En
liste over CTCSS-værdier kan ses på http://www.dkscan.dk/ctcss.htm.

http://youtu.be/4TyZdFbI4jw

http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
Frekvenser efter aftale
Jeg kan koder radioen med amatør-frekvenser, amatør-repeatere mv., derudover jagt-frekvenser, maritime
frekvenser samt PMR frekvenser. Amatørradio fylder ca. 20 kanalpladser, jagt kun en enkelt officiel dansk,
maritime er der ca. 53, og PMR er der 8. Radioen har plads til 128 kanaler, så der er stadig overskud til din
egen evt. kodning.
I øvrigt har jeg gennem de seneste måneder haft flere henvendelser fra jægere som har spurgt ind til en
radio som fx GT-3 modellen til jagt. Rent teknisk kan radioen sagtens kan bruges - men fordi den er teknisk
avanceret og kræver lidt kendskab til radioteknik bør man nok sætte sig grundig ind i manualen.
Dog kan jeg godt forsvare at anbefale GT-3 modellen til jagtbrug også, fordi man kan jo låse tastaturet så
man ikke uforvarende kommer til at ændre det. Man kan i øvrigt også programmere radioen til altid at
være låst – indtil brugeren manuelt låser den op.
Mvh. Jørgen Kinaradio.dk
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