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KaraKter:

Hvis du lurer på hvor de gamle 
jaktradiogutta (VHF Sikrings
radio AS) i Drammen har gjemt 
seg, kan jeg røpe at du finner 
dem igjen i det nystartede 
selskapet Mobinet Norge AS. 
De har etablert seg i Hokksund 
(mellom Hønefoss og Dram
men) og har importen på pro
dukter fra blant andre Yaesu. 

Nå har de i tillegg utviklet en 
interessant jaktradio. De kaller 
den WCOM WH1 og den ser vel 
ut omtrent som de fleste andre 
jaktradioer. Mange vil kanskje 
synes at hvis man først skulle 
lage en ny radio, så burde den 
ha vært laget mindre. Nå er det 
slik at baken og smaken er delt, 
og bra er det. Personlig synes 
jeg radioen har en fornuftig 
størrelse for ei standard mann
folkhånd med ullvotter og minimalt med blod i fingertuppa. In strumentet er i tillegg 
mulig å betjene med de samme følelsesløse fingrene. Dashbordet har nemlig få og store 
knapper, og ikke minst kan de som har vokst forbi ungdomstida, lett lese de store tal
lene i displayet uten å måtte gni doggen av kalde briller.

Mobinet har valgt oransje farge på radioen, og selv om det riktig nok kan se alvor
lig glorete ut, er det ingen tvil om at du er bedre tjent med det, enn en grønnfarge 
som matcher blåbærlyngen perfekt. Tro meg – jeg veit det!

Jeg vil også skryte litt av bruksanvisningen. Lettlest og lett forståelig. For selv om 
apparatet kan gjøres idiot enkelt å bruke, med av/på napp og kanalvelger), har  
WCom‘en flust med funksjoner for de som synes det er artig. Jeg nevner tre sende
styrker, tastelås, scanning av alle eller utvalgte kanaler, whisper, tangenttone, display
belysning, batterisparefunksjon, batteriindikator, pilottoner og justerbar squelch. 

Og radioen er arbeidsvillig den. På ei testrute jeg bruker til formålet re
gistrerte jeg spesielt god lydkvalitet og god rekkevidde – faktisk veldig god. 
Uten at jeg dermed har noe vitenskapelig belegg for den vurderingen. 

Radioen kommer i en kjekk koffert og leveres med et 2100 mAh liIon bat
teri som standard, tørrbatterikassett, standard antenne, lader og belteklips.
alf Martin bråten

W-COM VH1 Jaktradio
Vekt: 314 gram. Utvendig mål: 
120x58x36 mm. Spec: Mil-std 810, 
IP65. Pris: kr 2199,-.  
Importør: Mobinet Norge AS,  
Hokksund (tlf: 41 84 50 00)  
www.mobinetnorge.no

JEGER hund & våpen
8/2009

FO
TO

: A
LF

 M
A

RT
IN

 B
R

Å
TE

N

  Arbeidsvillig
nykommer

	 •	 Batterikapasitet
	 •	 Brukervennlig
	 •	 Lyd
	 •	 Pris

	 •	 Ingen	åpenbare


