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Pacetell Duo portable
Hastighetsdisplay

Bruksanvisning

®

Speed  30
Flash  05 



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan 
för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar
av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår 
kundtjänst

Produktbeskrivning
PaceTell Duo portabel är en trådlös hastighetsvisande display som tillsammans 
med en Pacetell med PT Duo RF modul gör att du kan övervaka hastigheten upp 
till 1Km från Skylten. Ankommande fordons hastighet visas i displayen när inställd 
hastighet överskrids och blinkar och piper när hastigheten överskrids med 0-20 
km/h (inställbar). Den drivs med ett uppladdningsbart Li-ion batteri som har ca 24h 
drifttid.

Detta ingår i förpackningen

PaceTell AB
031-150191
www. Pacetell.se     E-mail info@pacetell.se

Pacetell Duo Portable
Pacetell RF Modul



Montering RF modul
Öppna Pacetell skåpet och dra ut batterikabeln.
Om det finns en solpanel ansluten så koppla loss denna från plinten.Tryck i 
RF modulen med pilen pekande uppåt i kontakterna på Pacetell kortet, se 
till att alla pinnar passar med kontakten. Se bild nedan.

Dra antenn sladden genom kabelavlastaren och ut genom 
gummipackningen i botten av skåpet.



Inställning av hastighetsgräns
För power knappen 2 åt höger för att starta enheten.
Displayen tänder sig och visar inställd hastighetsgräns. Tryck på knappen ”Speed” 1 
displayen 4 börjar blinka med hastighetsgränsen. Tryck igen och displayen ökar 
med 10km/h för varje tryck tills den visar 50, då den börjar med 3 i sekvensen 
(3,10,20,30,40,50,60,70).När displayen visar den hastighet du vill använda, vänta 
utan att röra någon knapp, ca 5 sek,  displayen slutar att blinka och 
hastighetsgränsen är programmerad.

Inställning av blinkningsgräns ”Flash”
Flash är den hastighet över inställd hastighetsgräns när siffrorna börjar blinka och 
en ljudsignal piper.Tryck på knappen ”Flash” 3, displayen börjar blinka. Tryck igen 
och displayen ökar med 1km/h för varje tryck tills den visar 20, då den börjar om 
med 0 i sekvens .När displayen visar den gräns du vill använda, vänta utan att röra 
någon knapp, ca 5 sek,  displayen slutar att blinka och gränsen är programmerad.

1. Knapp för inställning av hastighetsgräns.
2. Power knapp.
3. Knapp för inställning av blinkningsgräns.
4. LCD display
5. Menuknapp Avancerad inställning.
6. Batteriladdningskontakt micro USB.
7. Flash LED.
8. Laddnings LED.
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Laddning av batteriet.

Anslut en USB laddare med micro usb 6 till kontakten på 
kortsidan.
Den gröna Charge lampan 8 tänds, när den slutar lysa är  enheten 
fulladdad.

Ca 24 timmars laddtid när batteriet är helt urladdat.



Tryck och håll in knappen ”Menu” 
i ca 5 sec.
Displayen ändrar sig till att visa 
Batteri status.

Inställningar i menyn

Med knappen ”Menu” bläddrar man bland 
inställningarna.

Med knapparna ”Speed ” och ”Flash” gör man 
ändringar tex On/Off eller +/-, när så behövs.

Batteristatus:
Visar batteriets spänning ex 3,7Volt.
Den svarta stapeln visar batteriets 
energi nivå.
8st fyrkanter = Fulladdat

Inställning för RF Code
Visar den Kanal som enheten tar emot 
data från Radarskylten.
Öka eller minska med knapparna 
”Speed ” och ”Flash” 
Skall vara samma som RF modulen.
 0-9

Inställning för Flash Max
Visar den Hastighet som pip och blink 
upphör.
Öka eller minska med knapparna 
”Speed ” och ”Flash” 

Speed  30
Flash  05 

Batt 37

RF    Code 
+    1     -

FlashMax
+    127    -



Fl  Speed  
+    6   -

Inställning Hold time.
Visar hur länge siffrorna visas efter att 
ett fordon passerat.
Öka eller minska med knapparna 
”Speed ” och ”Flash” 

Inställning Flash speed
Visar tid mellan blinkningar.
Öka eller minska med knapparna 
”Speed ” och ”Flash” 
Lågt nummer= snabbare blink.

Beep  ON  
ON      OFF

Beep På /Av
Visar om Pip är på eller av.
ON eller OFF med knapparna 
”Speed ” och ”Flash”
Se även snabb växling på sid 7. 

Dir    ON 
ON     OFF

Inställning av fordons riktning
On = Visar endas de fordon som kör 
mot radarn.
Off= visar alla hastigheter bort eller 
mot radar. NO / OFF med 
knapparna ”Speed ” och ”Flash” 

LED    ON  
ON      OFF

Led lampa På /Av
Visar om röda lampan är på eller av.
ON eller OFF med knapparna 
”Speed ” och ”Flash” 

Holdtime 
+    10   -



Displ IN  
 km/h  < >

Inställning km/h
Visar vilken enhet som siffror visas i.
Ändra med knapparna ”Speed ” och 
”Flash” 
km/h , Miles/h , Knop

F resetN  
Y        N

Fatory reset
Om man vill få till baka alla 
fabriksinställningarna.
Ja eller Nej med knapparna ”Speed ” 
och ”Flash” 

saving  
Settings

Inställningar sparas.
Alla inställningar sparas. 

Snabb avstängning av Pip ”Beep” 
Tryck och håll in Speed knappen 
eller Flash knappen tills displayen 
visar ”BEEP OFF” .
Samma sak gäller för att aktivera 
pip. 

Speed  30
Flash  05 



Made in SWEDEN

Teknisk specifikation.

Display   LCD2*8 tecken
Arbetstemperatur:       -10 till +40 C
Dimensioner:               78 X 118 X 25
Vikt:                             160g
Batteri:                         Li-ion 3,7V 750mAh (laddningsbart)
Frekvens:   868MHz bandet

CE:   E814983U-04-EO, EMC 2004/108/EC
  SS-EN 61326-1:2013

Garanti mot fabrikationsfel 2 år
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