
Odwrócenie RX/TX.

a) w trybie czuwania naciśnij [FUN], następnie [6ON/F/REV], wyświetlacz wskaże 

„REV—OF. Przyciskami UP/DOWN wybierz wartość. 

ON- włączone, OFF – wyłączone.

b) naciśnij przycisk numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.

TOT – czas nadawania.

a) w trybie czuwania naciśnij  naciśnij [FUN], następnie [7SET/TOT], wyświetlacz 

wskaże „TOT-X. Przyciskami UP/DOWN wybierz wartość. 

b) naciśnij przycisk numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.

CTCSS/DCS 

a) w trybie czuwania naciśnij [FUN], następnie [8SET/DC/T], aby wejść w 

CTCSS/DCS, powtórz obie powyższe czynności aby ustawić:

– na wyświetlaczu znajduje się ikona „T” oznacza to iż kod CTCSS  jest 

ustawiony w bieżącym kanale;

– na wyświetlaczu znajduje się ikony „T”oraz „SQL” oznacza to iż kod CTCSS i 

de-kod jest ustawiony w bieżącym kanale

– na wyświetlaczu znajduje się ikona „DCS” oznacza to iż kod DCS kod jest 

ustawiony w bieżącym kanale.

b) w danej korespondencyjnej ikonie naciśnij [UP/DOWN] aby wybrać żądany 

CTCSS/DCS.

c)naciśnij [*MON/BEP, [V/M] lub [C/SET]] aby potwierdzić i wyjść.

Rozmowa wokół.

a) naciśnij [FUN], następnie [9ON/F/RPT], na wyświetlaczu pojawi się „TALK—OF”

b) przyciskami [UP/DOWN] wybierz: ON(włączone), OFF (wyłączone).

c) naciśnij klawisz numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.

Sygnał dźwiękowy.  -23- 

a) naciśnij [FUN], następnie [*MON/BEP], na wyświetlaczu pojawi się „BEEP-XX”

b) przyciskami [UP/DOWN] wybierz: ON(włączone), OFF (wyłączone).

c) naciśnij klawisz numeryczny aby zatwierdzić i wyjść

Wybór poziomu mocy wysoka/średnia/niska.
a) w trybie czuwania naciśnij [FUN], następnie [0POW/H/L], na wyświetlaczu pojawia 

się „POW-XX”,

b) naciśnij [UP/DOWN]aby wybrać żądaną moc. HI- wysoka, MI- średnia, LOW-niska.

c) naciśnij klawisz numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.

Podświetlenie wyświetlacza.

a) w trybie czuwania naciśnij [FUN], następnie [#FRE/LAM], na wyświetlaczu pojawia

się „LAMP-XX”,

b) naciśnij [UP/DOWN]aby wybrać żądaną intensywność podświetlenia.(1-32 

poziomy)

c) naciśnij klawisz numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.   

-20-

CRT 2M VHF MOBILE

144-146MHz(136-174MHz wersja eksport)

Importer:

PPHU SONAR ANDRZEJ SZYNKA

ul. Pietrusińskiego 14

95-200 Pabianice

www.sonar.biz.pl



W skład kartonu wchodzi:

Radioodbiornik,  mikrofon,  uchwyt  montażowy  oraz  śrubki,  kabel  zasilający,

bezpiecznik oraz instrukcja obsługi. (PL).

Instalowanie radioodbiornika: urządzenie powinno znajdować się w miejscu

nie stwarzającym zagrożenia dla kierującego pojazdem, oraz pasażerów.

Podłączenie  do  zasilania,  (akumulator  auta)  –  zaleca  się  podłączenie

bezpośrednio  do  akumulatora  auta  12V,  (nigdy  nie  podłączać  pod  wyższą

wartość  niż  12V-spowoduje  to  trwałe  i  nie  odwracalne  uszkodzenie

radioodbiornika.)  .  W  kartonie  znajdują  się  oryginalne  kable  zasilające

niezbędne do prawidłowego podłączenia.        

1. Panel przedni

Nr Przycisk Funkcja.

1 Pow (Power) Włącz wyłącz radio.

2 VOL Poziom głośności.

3 Main Dial Zmiana częstotliwości, pamięci kanałów oraz skanowania etc.

4 FUN/SET Funkcja przycisków.

5 V/M/MW Przełączenie pomiędzy trybem VFO o trybem kanałów.

6 Mhz/SHIFT Krok (1MHz).

7 TS/DCS/LOCK Ustawienie CTCSS i wartości DCS.

8 CAL/H/L Dźwięk przycisków.

DTMF/2TONE/5TONE na bieżącym kanale.

Nadawanie  kodu  DTMF:  naciśnij  [SET/DIAL],  wyświetlacz  wyświetli  ustawienia

DTMF i grupę. Naciśnij [UP/DOWN] aby wybrać żądany DTMF, następnie wciśnij

PTT aby nadać.      -21-

Jeśli  nie  ma  ustawionych  DTMF,  wyświetlacz  wskaże  EMPTY  (pusty),  naciśnij

ponownie [SET/DIAL] aby wprowadzić DTMF z klawiatury mikrofonu, naciśnij PTT

aby nadać kod.

Poziom SQULECH.

W trybie czuwania naciśnij [FUNC] następnie [1LEV/SQL], na wyświetlaczu pojawi

się  ikona SQL oraz  obecny  poziom SQL.  Przyciskami  UP/DOWN wybierz  żądany

poziom, zatwierdź dowolnym numerycznym przyciskiem.

Opcje sygnału.

Naciśnij [FUN] następnie [2 2-T/5-T].

a)  jeśli  na  wyświetlaczu pierwszą literą  jest  „D” oznacza to  iż  funkcja  DTMF jest

dostępna.

b)   jeśli na wyświetlaczu pierwszą literą jest „T” oznacza to iż funkcja 2TONE jest

dostępna.

c)jeśli  na  wyświetlaczu  pierwszą  literą  jest  „F”  oznacza  to  iż  funkcja  5TONE jest

dostępna.

UWAGA: Funkcja ta może być chwilowa użyta w trybie kanału, gdy radio zostanie

wyłączone lub przełączone na inny kanał, ustawienia zostaną osunięte.

Pominięcie skanowania.

W trybie kanału naciśnij [FUN] następnie [3ON/F/SKP], wyświetlany będzie przecinek

między cyframi dziesiętnymi częstotliwości urządzenia, oznacza to iż  bieżący kanał

ostanie pominięty przy skanowaniu. Jeśli przecinek między cyframi dziesiętnymi nie

będzie wyświetlany oznacza to iż kanał będzie skanowany.

Skanowanie  częstotliwości  ,  kanałów:  naciśnij  [FUN]  następnie  [4SET/SCN],

przyciskami [UP/DOWN] wybierz kierunek skanowania, (góra /dół).

Blokada kanału zajętego.

BCLO nadawanie jest wyłączone podczas odbierania sygnału RX. Gdy kanał jest 

zajęty, po naciśnięciu PTT, radio będzie sygnalizować dźwiękiem ostrzeżenie i powróci

do trybu odbioru.

Naciśnij i przytrzymaj [FUN] następnie [5BTL/BCL],

Przyciskami UP/DOWN wybierz żądaną wartość.

a) BU: BCLO umożliwia wstrzymanie transmisji gdy bieżący kanał otrzyma zgodny 

przekaz , naciśnij PTT aby wyemitować sygnał błędu i powrócić do odbioru.      

b) RL: BTLO umożliwia wstrzymanie transmisji gdy bieżący kanał otrzyma zgodny 

przekaz ale niezgodne CTCSS/DCS. Naciśnij PTT aby wyemitować sygnał błędu i 

powrócić do odbioru.

c) OFF (wyłączony): blokada kanału zajętego jest wyłączona, Nadawanie i odbiór jest 

dostępne.

Naciśnij przycisk numeryczny aby zatwierdzić i wyjść.                         -19-



• poza kończeniu edycji, naciśnij [MHz] aby zatwierdzić i wejść w tryb 
ustawienia nazwy grupy. Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać żądaną literę, 
naciśnij [TS/DCS] aby przesunąć kursor. Naciśnij [V/M] aby usunąć literę. 
Łącznie jest 128 grup (00-127) ID oraz ID nazw.

• Naciśnij [MHz] aby zatwierdzić i powrócić do meni. Powtórz kroki 3-4 aby 
edytować multi ID i nazwę ID korespondencji.

• Naciśnij [TS/DCS] aby powrócić w tryb czuwania.

10Ż. POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.   
Po wykonaniu poniższej czynności wszelkie zapisane wcześniej ustawienia zostaną 
utracone w sposób nieodwracalny.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;
• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 28 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„RESTORE”
• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać:

a) FACT: usunięcie wszystkich zapisów funkcji;
b) SETUP: powrót do ustawień fabrycznych funkcji od18 do 27.

• Naciśnij [MHz] aby potwierdzić.

11. FUNKCJE DOSTĘPNE BEZPOSREDNIO Z MIKROFONU.

Blokada klawiatury: aby zablokować klawiaturę, przełącznik LOCK należy ustawić w 
pozycji LOCK, wyłączyć blokadę – pozycja OFF.

Nadawanie DTMF : przełącznik DTMF ustaw w pozycji DTMF, naciśnij PTT aby 
nadać sygnał.
SQUELCH: w trybie czuwania naciśnij [* MON/BEEP], funkcja squelch nie jest 
dostępna jeśli włączona jest funkcja [BUSY], wciśnij ponownie [*MON/BEEP] aby 
aktywować funkcje SQL i wyłączyć [BUSY].
Przełączenie pomiędzy VFO a trybem kanału: w trybie czuwania naciśnij [VFO/MR].
Krótkie dzwonienie: naciśnij [ON/F/CALL] aby nadać wybrane           -18str-

9 SQL/D Squelch włącz/wyłącz.

10 Data Terminal Wejście przewodu programowalnego.

11 TX Świeci w czasie nadawania.

12 Mic. connector Port mikrofonu.

• Naciśnij [FUN] , ikona “F” pojawi się na wyświetlaczu, następnie  jeden 

z poniższych przycisków:

Nr Przycisk Funkcja.

4 FUN/SET Potwierdzenie wybranej funkcji i wyjście.

5 V/M/MW Zapis danych kanałów.

6 MHz/SHIFT Ustawienie przesuniecie kierunku oraz przesunięcie częstotliwości.

7 TS/DCS/LOCK Ustawienie funkcjonowania przycisków.

8 CAL/H/L Przełączenie pomiędzy HI(wysoka), MID(średnia),LOW(niska) moc.

9 SQL/D Wyciszanie szumów podczas nadawania włączone/wyłączone.

• Naciśnij [FUN] oraz jeden z poniższych przycisków jednocześnie aby 

aktywować poniższe funkcje:

Nr Przycisk Funkcja.

4 FUN/SET Naciśnij i przytrzymaj 2s aby wejść w tryb ustawień.

9 SQL/D Tryb „monitor”.

2. Panel  tylni

Nr Przycisk Funkcja.

1 Ext. Power Jack Gniazdo do podłączenia kabla QCC01(opcja) . Radio włączy się 
automatycznie podczas uruchamiania auta, wyłącza się gdy auto 
zostanie zgaszone.

2 Ext. Gniazdo dla 
głośnika

Gniazdo dla głośnika zewnętrznego MS-120 (opcja).  



3 Gniazdo 
antenowe

Gniazdo dla kabla 50Ohm i anteny.

3. Wyświetlacz

Nr Przycisk Funkcja.

1 SQL Poziom SQL.

2 M Tryb kanału.

3 Wyświetla nr kanału w trybie kanału.

4 Decimal point Przecinek .

5 Decimal point Wskazuje miejsce dziesiętne częstotliwości oraz funkcje skanowania.

6 Wskazania częstotliwości lub nazwy kanału.

7 Wskazuje sygnał zajęty odbioru lub monitora.

8 Poziom sygnału odbieranego i nadawanego.

9 Filtr wyciszający szumy otoczenia podczas nadawania.

10 Blokada przycisków.

11 DCS Włączona funkcja DCS.

12 [T][SQ] Ustawiona funkcja CTCSS.

13 + - Przesunięcie częstotliwości.

14 Skrambler. (opcja)

15 A Automatyczne wyłączanie

16 Nar Wąskie pasmo.

17 LO Niska moc.

18 Mi Średnia moc.    

-4-

• Pokrętłem „3” wybierz poziom podświetlania wyświetlacza. Poziomy 1-32.
• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawiony poziom 25.

10W. PILOT CZESTOTLIWOŚCI.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;
• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 25 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„TB—1750”. 
• Pokrętłem „3” wybierz: 1750HZ,2100HZ, 1000HZ, 1450HZ.
• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawiony 1750HZ.

10Y. USTAWIENIE TRYBU WYŚWIETLACZA.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;    
• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 26 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„DSP--FR”. 
• Pokrętłem „3” wybierz: 

a) FR: częstotliwość + tryb kanału, (radio amatorskie);
b) CH: Tryb kanału, (radio profesjonalne);
c) NM: kanał + tryb nazwy, jeśli kanał nie ma przypisanej nazwy, wyświetlacz 
wskaże: częstotliwość + tryb kanału.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 
ustawiony FR.

UWAGA: Funkcja ta będzie automatycznie ukryta jeśli tryb kanału jest zablokowany.

10Z. KONFIGURACJA PIN 
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;
• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 27 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„CODE--OF”. 
• Pokrętłem „3” wybierz: ON (włączone, OFF (wyłączone).
• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

OFF (wyłączony).

10Ź. LISTA  ADRESOWA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;
• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 28 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„BOOK”. 
• Naciśnij [MHz] aby wejść w ustawienia ID, naciśnij [CAL]/[SQL] aby wybrać 

żądaną grupę (00-127, łącznie 128grup ID). Przekręć pokrętłem „3” aby 
wybrać grupę, potwierdź [TS/DCS] i przesunąć kursor w następne miejsce, 
jeśli chcesz usunąć cyfrę użyj [V/M].                  -17str-



a) 30min.: radio wyłączy się automatycznie po 30min.

b) HOUR: radio wyłączy się automatycznie po 1 godz.

c)2HOUR:radio wyłączy się automatycznie po 2 godz.

c) OFF: automatyczne wyłączenie wyłączone.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawione wyłączone.

10R. CZAS NADAWANIA DTMF.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 21 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„SPD--50”.

• Pokrętłem „3” wybierz: 30/50/100/200/300/500 czas wysyłanego sygnału 

DTMF.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawione 50ms.

10S. USTAWIENIE POZIOMU SQUELCH.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 22 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„SQL—4”.

• Przekręć pokrętłem „3” i wybierz żądany poziom SQL. OF-20, łącznie 21. OF 

oznacza wartość ustawienia (ON-włączone).  

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawione 04.

UWAGA: naciśnij [SQL] i przekręć pokrętłem”3” aby wybrać żądany poziom SQL. 

Jeśli poziom SQL będzie zbyt wysoki, radio może nie odebrać słabszych sygnałów.

10T. USTAWIENIE CZASU SAKNOWANIA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 23 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„SCAN--TO”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) TO: skanowanie po otrzymaniu sygnału, wznowi się po 15 s.

b) CO: skanowanie zacznie się zaraz po otrzymaniu sygnału.

c) SE : zatrzyma się gdy otrzyma sygnał.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ustawione TO.

10U. PODŚWIETLENIE WYSWIETLACZA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 24 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„LAMP—25”.                                                     -16str-

19 [F] Wciśnięty przycisk  [F]

4. Mikrofon.

Nr Przycisk. Funkcja

1 UP Zmiana częstotliwości, kanału oraz wartości w gorę.

2 DOWN Zmiana częstotliwości, kanału oraz wartości w dół.

3 PTT Przycisk nadawania.(Naciśnij aby nadawać, puść aby odbierać).

4 Number Key W trybie VFO lub DTMF, możliwość wyboru z przycisków 

mikrofonu. 

5 DTMF ON / OFF Przełączanie pomiędzy DTMF (ON) lub trybem pracy (OFF)

6 LOCK Switch Blokada przycisków góra/dół oraz przycisków funkcyjnych.

7 MIC Mikrofon 

5. Tryb pracy.
A. Za pomocą kabla do programowania – po podłączeniu do komputera należy wybrać 

„General Setting”(Ustawienia ogólne) →”Display Mode”(tryb wyświetlania) i wybrać 

opcję pomiędzy Radioodbiornik Amatorski bądź Profesjonalny.

B. Ustawienie ręczne „ Display Mode” tryb wyświetlacza. Wciśnij i przytrzymaj 

przycisk [FUN] przez 22 aby wejść w ustawienia główne.

6. Radioodbiornik w trybie amatorskim – oprócz ustawień w trybie „CH” i 

innych uznawanych jako amatorskie. Naciśnij [V/M] przycisk aby przełączać 

pomiędzy trybem kanałów (Channel) lub VFO.

A. Częstotliwość + tryb kanałów – po ustawieniu wyświetlacza w „FR” -

radioodbiornik znajduje się w powyższym trybie, nowe ustawienia kanałów oraz 

szybkie operacje są dostępne. Gdy radio zostanie wyłączone bądź przełączone na inny

-5-



kanał, dotychczasowe ustawienia zostaną usunięte. Radio powróci do ustawień 

początkowych.

B. Kanał + tryb nazwy – po ustawieniu wyświetlacza w „NM”; W trybie tym 

wyświetlana jest bieżąca nazwa kanału wraz z numerem kanału. Gdy brak ustawień 

nazwy, na wyświetlaczu będzie widoczna częstotliwość + kanał.

C. VFO tryb.(tryb częstotliwości) – tryb ten wskazuje jedynie częstotliwość na 

wyświetlaczu. Szybkie operacje i ustawienia kanału będą dostępne & zapisane trwale. 

Gdy radio zostanie wyłączone lub przełączone w nowy tryb VFO częstotliwość, 

ostatnie ustawienia będą dostępne do zmiany.

7. Radioodbiornik w trybie profesjonalnym – w trybie tym funkcje od 1 do 17 

z menu mogą być ustawione wyłącznie za pomocą kabla do programowania.

UWAGA: jeśli urządzenie w trybie profesjonalnym zostanie zablokowane, nie można 

powrócić do amatorskiego radioodbiornika trybem ręcznym.

W każdym trybie funkcje os 18-29 z menu są dostępne do zmiany i zapisu.

8. Operacje kluczowe.
• Włącz/wyłącz urządzenie – wciśnij przycisk [POW];

• Ustawienie poziomu głośności – przekręć pokrętłem „2” w lewo bądź prawo;

• przełączanie pomiędzy trybem VFO a trybem kanału – w trybie czuwania 

naciśnij przycisk [V/M] lun w mikrofonie[VFO/MR.], gdy pojawi się  ikona M 
na wyświetlaczu urządzenie jest w trybie kanałów.

• Ustawienie częstotliwości/kanału pokrętłem”3” - w trybie VFO możesz 

zmniejszyć bądź zwiększyć wartość częstotliwości przekręcając pokrętłem „3”.

Możliwa jest również częstotliwość przez „krok”. Naciśnij [MHz] przycisk, 

przecinek częstotliwości zniknie automatycznie. W tym ustawieniu 

częstotliwość można zmieniać  krok  częstotliwości  za pomocą pokrętła lub 

mikrofonem [UP/DOWN] przycisk .

• W trybie kanału – czynności analogiczne jak w przypadku powyżej.

UWAGA: dostępne kroki: 5k, 6,25k, 8,33k, 10k, 12,5k, 20k, 25k, 30k, 50k.

• Odbieranie – jeśli kanał który obsługujesz jest zajęty, na wyświetlaczu pojawi 

się ikona [BUSY]. W zależności od poziomu ustawienia SQL, możesz usłyszeć

bądź też nie usłyszeć nadawanego sygnału.

• Nadawanie – wciśnij i przytrzymaj [SQL], lub na mikrofonie [*MON/BEP], 

aby potwierdzić wolny kanał. Puść [SQL] lub naciśnij na mikrofonie 

[*MON/BEP] przycisk aby powrócić w tryb czuwania. Następnie przyciśnij i 

przytrzymaj przycisk[PTT] i mów do mikrofonu. Zaleca się trzymanie 

mikrofonu w odległości 2,5cm-5.0cm od ust.

-6-

10Ł. NUER ID RADIA DTMF
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 16 z meni. Radio wyświetli „D—XXX” 

XXX to DTMF ID radia.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10M. 5TONE ID RADIA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 17 z meni. Radio wyświetli „F—XXXXX” 

XXXXX to 5TONE ID radia.

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10N. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.
Funkcja ta zapewnia dźwiękowe potwierdzenie ustawień, błąd lub awarie radia. 

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 18 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„BEEP—ON”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) ON (włączone),

b) OFF (wyłączone).

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ostawione jako włączone.

 

10O. TOT (CZAS NADAWANIA).
Funkcja ta umożliwia ustawienie jednorazowego czasu nadawania. 

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;      

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 19 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„TOT—3”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) Timer (czas): 1-30min. 

b) OFF (wyłączony).

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

ostawione 3min.

10P. APO (AUTOMATYCZNE WYŁACZANIE ZASILANIA).
Funkcja ta jest aktywna gdy ustawiony jest czas po którym radio wyłączy się 

automatycznie.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 20 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„APO—OFF”.

• Pokrętłem „3” wybierz:                                                             -15str-



• Wybierz pokrętłem „3” żądaną literę, naciśnij [TS/DCS] aby potwierdzić 

wybraną literę i wpisać kolejną. Naciśnij [V/M] aby powrócić do edycji.

• Po ustawieniach , naciśnij [MHz] aby wyjść.

UWAGA: w trybie częstotliwości (VFO), funkcja ta jest automatycznie ukryta.

10J. ODWRÓCENIE TX/RX.
Częstotliwość TX (nadawania) odwrócona do częstotliwości RX (odbioru). & RX 

częstotliwość zmieniona na TX częstotliwość. Jeśli kanały ma zapisany sygnał 

CTCSS/DCS również będą odwrócone. 

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 12 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„REV—OFF”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) ON (włączone),

b) OFF (wyłączone).

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10K. ROZMOWA WOKÓŁ.
Funkcja ta umożliwia bezpośrednią rozmowę z innymi użytkownikami z grupy w 

przypadku gdy przekaźnik nie jest aktyny, lub gdy jesteś poza zakresem przekaźnika. 

Nadajnik będzie nadawał częstotliwość RX z sygnałem CTCSS/DCS.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 13 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„TALK—OFF”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) ON (włączone),

b) OFF (wyłączone).

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10L. KOMPENSACJA GLOSU.          
Funkcja ta redukuje szumy z otoczenia podczas nadawania oraz zwiększa   czułość 

głosu.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 14 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„REV—OFF”.

• Pokrętłem „3” wybierz:

a) ON (włączone),

b) OFF (wyłączone).

• Po zakończeniu edycji naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść. Domyślnie 

funkcja ta jest wyłączona. Gdy jest włączona na wyświetlaczu widoczna będzie

ikona: 
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• Sygnał plusowy przy nadawaniu – naciśnij i przytrzymaj przycisk [PTT], 

następnie wciśnij na mikrofonie przycisk [DOWN], aby nadać sygnał.

• Opcje sygnału  - naciśnij i przytrzymaj przycisk [PTT], następnie na 

mikrofonie [UP]lub wciśnij przycisk [CAL] znajdujący się na panelu przednim 

radia, lub [ON/F/CALL] aby nadać wcześniej zapisany i wybrany 

DTMF/2Tone/5Tone.

• Edycja kanału:

– w trybie częstotliwości (VFO)przekręć pokrętłem „3” aby wygrać daną 

częstotliwość, lub wprowadź bezpośrednio z mikrofonu;

– naciśnij [TC/DCS] aby wejść w CTCSS/DCS ustawienia sygnału, przekręć 

pokrętłem aby wybrać żądany sygnał;

– naciśnij [FUN], Na wyświetlaczu pojawią się ikony „F”,”M” i obecny numer 

kanału, migająca ikona „M” oznacza iż dany kanał jest pusty;

– przekręć pokrętłem aby wybrać dany kanał;

– naciśnij [V/M], ikony „F”,”M” i numer kanału znikną i zostanie wyemitowany 

krótki dźwięk, oznacza to prawidłowy zapis kanału.

Usunięcie kanału: w trybie kanału, wypierz pokrętłem „3” kanał który chcesz usunąć. 

Naciśnij [FUN] i [V/M] razem, bieżący kanał zostanie usunięty, słyszalny będzie krótki

sygnał. Migająca ikona”M” oznacza iż bieżący kanał został usunięty.

9. SZYBKIE OPERACJE
9A. SQUELCH Wyłączony/ SQUELCH chwilowo wyłączony. (Blokada szumów)
a) Squelch (SQL) wyłączony: naciśnij [SQL]przycisk aby wyłączyć bądź włączyć 

blokadę szumów.

b) Squelch chwilowo wyłączony: naciśnij i przytrzymaj [SQL]aby wyłączyć , puść 

przycisk aby włączyć ponownie blokadę szumów. 

UWAGA: obie funkcje powinny być ustawione za pomocą programatora. 

9B. Ustawienie poziomu SQUELCH.
Blokada szumów  (SQL) umożliwia wyciszenie szumów zakłócających odbiór, należy 

jednak pamiętać iż ustawienie wysokiego poziomu uniemożliwi odbiór słabszych 

sygnałów. 

• W trybie czuwania naciśnij [SQL] i przekręć pokrętłem „3” aż na wyświetlaczu

pojawi się ikon SQL i bieżący poziom.

• Przekręcając pokrętłem lub przycinkami na mikrofonie [UP/DOWN] wybierz 

żądany poziom;

• naciśnij dowolny przycisk , z wyjątkiem  [POW] i [FUN]wyjście.

9C. Skanowanie częstotliwości/ kanału.
Funkcja ta umożliwia monitorowanie każdego nadawanego sygnału.                  -7str-



• Skanowanie częstotliwości; w trybie VFO naciśnij [v/m przez 1s aby wejść w 

opcje skanowania;

• przekręć pokrętłem „3” lub naciśnij na mikrofonie przycisk [UP/DOWN] aby 

zmienić kierunek skanowania.

• Naciśnij dowolny przycisk  z wyjątkiem  [POW] i [FUN] aby wyjść.

• Skanowanie kanału: w trybie kanału, naciśnij [V/M] przez 1s aby wejść w tryb 

skanowania kanału;

• przekręć pokrętłem „3” lub przyciskami na mikrofonie [UP/DOWN], aby 

wybrać kierunek skanowania.

• Naciśnij dowolny przycisk  z wyjątkiem  [POW] i [FUN] aby wyjść.

9D. Ustawienie kodów CTCSS/DCS

Naciśnij [TS/DCS] aby sprawdzić czy dany kanał posiada ustawione kody CTCSS/DCS

kodowane i dekodowane. 

• Jeśli na wyświetlaczu znajduje się ikona”T” oznacza to iż bieżący kanał 

posiada kod CTCSS kodowany, przekręć pokrętłem „3” lub naciśnij z 

mikrofonu [UP/DOWN] aby wybrać żądany kod CTCSS kodowany;

• Jeśli na wyświetlaczu znajduje się ikony”T” oraz „SQ” oznacza to iż bieżący 

kanał posiada kod CTCSS kodowany i dekodowany, przekręć pokrętłem „3” 

lub naciśnij z mikrofonu [UP/DOWN] aby wybrać żądany kod CTCSS;

• jeśli na wyświetlaczu znajduje się ikona DCS oznacza to iż bieżący kanał 

posiada kod DCS kodowany i dekodowany jednocześnie, przekręć pokrętłem 

„3” lub z mikrofonu [UP/DOWN] wybierz żądany kod DCS kodowany i 

dekodowany;    

• CTCSS: 62.5-254.1, Łącznie 51 grup, DCS:000N-777I łącznie 1024 grup, N – 

kod dodatni, I- kod ujemny.

• Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem [FUN], [POW] i [TS/DCS] przycisk 

aby wrócić to trybu czuwania.

UWAGA: w trybie kanału, powyższe tymczasowe operacje dostępne są z przycisków. 

Gdy radio zostanie wyłączone lub przełączone na inny kanał ustawienia tymczasowe 

zostaną usunięte.

9E. CTCSS SKANOWANIE – kilkakrotnie naciśnij przycisk [TS/DCS] aż na 

wyświetlaczu pojawią się ikony „T” i „SQ”, następnie przytrzymaj [TS/DCS] przez 1s 

aby wejść w CTCSS skanowanie. Gdy zostanie wykryty odpowiedni sygnał CTCSS 

skanowanie zatrzyma się, następnie wznowi się po 15s.

9F. DCS SKANOWANIE – kilkakrotnie naciśnij [TS/DCS] aż na wyświetlaczu pojawi

się ikona DCS, przytrzymaj przycisk [TS/DCS] przez 1s. aby wejść w DCS 

skanowanie. Gdy zostanie wykryty odpowiedni sygnał DCS skanowanie zatrzyma się, 

następnie wznowi się po 15s.                                                                -8str-

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 8 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„BAND--25”;

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać;

a) 25: szerokość pasma 25k (pasmo szerokie);

b) 20: szerokość pasma 20k (pasmo środkowe);

c) 12: szerokość pasma 12.5 (pasmo wąskie.)

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

• Domyślnie ustawione 25 (pasmo szerokie).

10H. USTAWIENIE WYŁĄCZENIA NADAWANIA (TX).

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 9 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„TX-ON”;

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać;

a) ON (włączone): nadawanie dostępne po naciśnięciu PTT

b) OFF (wyłączone): nadawanie niedostępne pomimo naciśnięcia przycisku 

PTT.

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10I. BLOKADA KANAŁU ZAJĘTEGO.

BCLO nadawanie jest wyłączone podczas odbierania sygnału RX. Gdy kanał jest 

zajęty, po naciśnięciu PTT, radio będzie sygnalizować dźwiękiem ostrzeżenie i powróci

do trybu odbioru.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 10 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„LOCK--OFF”;

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać;

a) BU: BCLO umożliwia wstrzymanie transmisji gdy bieżący kanał otrzyma 

zgodny przekaz , naciśnij PTT aby wyemitować sygnał błędu i powrócić do 

odbioru.

b) RL: BTLO umożliwia wstrzymanie transmisji gdy bieżący kanał otrzyma 

zgodny przekaz ale niezgodne CTCSS/DCS. Naciśnij PTT aby wyemitować 

sygnał błędu i powrócić do odbioru.

c) OFF (wyłączony): blokada kanału zajętego jest wyłączona, Nadawanie i 

odbiór jest dostępne.    

• Naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10I. EDYCJA NAZWY KANAŁU.

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 11 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

migający kursor.                                                                             -13str-



• Łącznie 32 grupy:00-31, domyślnie: 00

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.       

UWAGA: Edycja zawartości i nazwy 2Tone, możliwa przez programator.

10D. WYSYŁANIE SYGNALU 5-TONE.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 4 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„04  5TON—XX,XX”

• wybierz pokrętłem ”3” żądaną grupę sygnału 2Tone, naciśnij PTT aby nadać;

• Łącznie 100 grup:00-99, domyślnie: 00

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

UWAGA: Edycja zawartości i nazwy 5Tone, możliwa przez programator.

10E. WYSYŁANIE DTMF
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 5 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„05  DTMF—XX,XX”

• wybierz pokrętłem ”3” żądaną grupę sygnału DTMF, naciśnij PTT aby nadać;

• Łącznie 16 grup:00-16, domyślnie: 00

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10F. KOMBINACJE WYSYLANIA SYGNAŁU.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• Naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 6 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„SPK—SQ”;

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać;

jeśli wybrano SQ, oznacza to iż słyszalne będzie wezwanie od rozmówcy gdy otrzyma 

dopasowany nośnik:

• jeśli wyświetlacz wyświetla „CTC” oznacza to iż usłyszysz wezwanie od 

rozmówcy gdy otrzyma dopasowany nośnik i CTCSS/DCS sygnał;

• jeśli wyświetlacz wyświetla „TON” oznacza to iż usłyszysz wezwanie od 

rozmówcy gdy otrzyma dopasowany nośnik i DTMF/2TONE/5TONE sygnał;

• jeśli wyświetlacz wyświetla „C/T” oznacza to iż usłyszysz wezwanie od 

rozmówcy gdy otrzyma dopasowany nośnik i CTCSS/DCS i zarówno 

DTMF/2TONE/5TONE sygnał;

UWAGA: ustawienia te mogą być ustawione łącznie z dodatkowym opcjonalnym 

sygnałem  i CTCSS?DCS.

• naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.   

10G. WYBÓR PASMA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;                                               -12str-

9G. WYBÓR MOCY WYSOKA/ŚREDNIA/NISKA.
Naciśnij [FUN], na wyświetlaczu pojawi się ikona „F”, następnie naciśnij [CAL] aby 

przełączyć pomiędzy High/Mid/Low. Wyświetlacz będzie wskazywał:

– brak ikony: nadawanie w wysokiej(HIGH)mocy;

– Mi ikona: nadawanie w średniej mocy;

– Lo ikona: nadawanie w niskiej mocy.

9H.COMPANDER- zmniejszenie szumów w tle oraz zwiększenie czystości 
dźwięku.

• Naciśnij [FUN] następnie [SQL] aby włączyć funkcje compander na 

wyświetlaczu pojawi się ikona         ,powtórz czynność aby wyłączyć funkcję.

9I. PRZESUNIĘCIE KIERUNKU ORAZ KROK CZĘSTOTLIWOŚCI.
Przekaźnik odbiera sygnał  (up-link) na jednej częstotliwości i retransmisje na innej

częstotliwości (down-link). Różnica między tymi dwoma częstotliwościami jest nazwa

przesunięcia częstotliwości. Jeśli „góra” częstotliwości jest większa niż „dół” kierunek

jest dodatni, jeśli mniejsza, kierunek ujemny.       

• Naciśnij [FUN] , pojawi się ikona „F”, następnie naciśnij [MHz], wyświetlacz

wskaże przesunięcie i krok częstotliwości;

• kilkakrotnie naciśnij [MHz] aby wybrać dodatni bądź ujemny krok (+/-);

• jeśli na wyświetlaczu pojawi się ikona „+” oznacza krok dodatni, oznacza to iż

częstotliwość nadawania jest wyższa niż częstotliwość odbioru;

• jeśli na wyświetlaczu pojawi się ikona „-” oznacza krok dodatni, oznacza to iż

częstotliwość nadawania jest niższa niż częstotliwość odbioru;

• przekręć pokrętłem „3” lub z mikrofonu [UP/DOWN] aby wybrać żądany krok;

• naciśnij  dowolny  przycisk  z  wyjątkiem  [FUN]  i  [MHz]  aby  wejść  w  tryb

czuwania.

UWAGA: w trybie kanału ustawienia czasowe dostępne są z klawiatury. Po wyłączeniu

radio bądź przełączeniu na inny kanał ustawienia czasowe zostaną usunięte.

9J. BLOKADA KLAWIATURY/PRZYCISKÓW.
Przyciski [SQL], [FUN], [POW] są nieaktywne, klawiatura zablokowana.

• Naciśnij [FUN] pojawi się ikona „F”, następnie naciśnij  [TS/DCS], na 

wyświetlaczu pojawi się znak klucza. Aby wyłączyć blokadę należy powtórzyć 

powyższe czynności.

9K. WYSWIETLANIE POZIOMU NAPIECIA.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN], następnie naciśnij  [SQL], na wyświetlaczu 

pojawi się obecny poziom napięcia akumulatora.

• Powtórz powyższe czynności aby powrócić do trybu czuwania.
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UWAGA:w trybie wyświetlania poziomu napięcia, wszystkie funkcje i kanały lub 

częstotliwość są nieaktywne.

9L. USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYBIERANIA.
Funkcja ta umożliwia automatyczne nadawania zaprogramowanych i zapisanych tonów

DTMF. 

• Naciśnij  i  przytrzymaj  [FUN],  następnie  naciśnij  [TS/DCS]  aby  wejść  w

funkcję, na wyświetlaczu pojawi się bieżąca grupa (po lewej stronie), jeśli nic

się nie wyświetli oznacza to iż nie została zapisana żadna grupa. Pojawi się

napis „EMPTY” - PUSTY.

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać żądaną grupę.  Łącznie  16 grup;  01-16.

-
• Naciśnij  [SQL]  aby  wejść  w  ustawienia  danej  grupy,  naciśnij  numer  z

mikrofonu aby przypisać ustawienia.

• Na wyświetlaczu widoczne będą  przypisane numery/symbole: 0-9;---;A-D, *

oraz # mogą być zapisane.

• Po ustawieniach, naciśnij PTT lub [ CAL] aby wysłać bieżącą grupę i zapisać

edytowany DTMF sygnał. Naciśnij [SQL] aby wyjść i zapisać ustawienia.

9M. NADAWANIE  ZAPISANYCH TONÓW DTMF  Z FUNKCJI 
AUTOMATYCZNEGO WYBIERANIA.

• Naciśnij [FUN] następnie [ TS/DCS] aby wejść w funkcję;

• wypierz pokrętłem „3” aby wybrać żądaną grupę nadawczą;

• Naciśnij PTT lub [CAL] aby nadać wybrany ton DTMF.

10. USTAWIENIA GŁÓWNE.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s aby wejść w ustawienia główne.

• Naciśnij [CSL] lub [SQL] aby wybrać żądaną funkcję z opcji.

• Przekręć pokrętłem „3” aby wybrać żądane ustawienia.

• Naciśnij [TS/DCS] aby potwierdzić i wyjść.

Jeśli chcesz edytować nazwę kanału lub wejść w meni, naciśnij [V/M] lub [TS/DCS] 

aby „iść do przodu lub do tyłu”, naciśnij [MHz] aby zapisać i wyjść.

UWAGA: w radioodbiorniku profesjonalnym funkcje od 1 do 17 są automatycznie 

ukryte.

10A. USTAWIENIE KROKU CZESTOTLIWOŚCI KANAŁU.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w trybie VFO. 

• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• naciśnij [CAL]/[SQL] aby wybrać nr 1 z meni, na wyświetlaczu pojawi się „01 

STP—125”

• pokrętłem „3” wybierz żądany krok częstotliwości dla kanału: 5K, 6.25K,    

• 8.33K, 10K, 12.5K, 20K, 25K, 30K, 50K.

• Naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

•

UWAGA: funkcja ta jest ukryta w trybie kanału.

10B. DTMF, DTMF ANI, 2 TONE LUB 5TONE SYGNAŁ.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s     

• naciśnij [CAL]/[SQL] aby wybrać nr 2 z meni, na wyświetlaczu pojawi się „02 

T—OFF”

• przekręć pokrętłem „3” aby wybrać żądane ustawienia:

DTMF: kanał będzie wyciszony przez sygnał DTMF. Głośnik nie będzie odbierał 

korespondencyjnego sygnału DTMF. Naciśnij i trzymaj PTT, następnie [UP] lub [CAL]

aby bezpośrednio nadać zapisany sygnał DTMF. 

UWAGA: w trybie DTMF, naciśnij [CAL] przez 2s, na wyświetlaczu pojawi się 

„AN---”, przekręć pokrętłem aby wybrać żądaną cyfrę(druga strona ID). W trybie tym 

naciśnij [TS/DCS] aby potwierdzić istniejącą cyfrę i przesunąć kursor do następnej, 

naciśnij [V/M] aby przesunąć kursor. Po ustawieniach naciśnij [CAL] do obsługi 

połączenia ANI.

„2TONE”: kanał będzie wyciszony przez sygnał 2-Tone. Głośnik nie będzie odbierał 

korespondencyjnego sygnału 2-Tone. Naciśnij i trzymaj PTT, następnie [UP] lub [CAL]

aby bezpośrednio nadać zapisany sygnał 2-Tone.

„5-TONE”:  kanał będzie wyciszony przez sygnał 5-Tone. Głośnik nie będzie odbierał 

korespondencyjnego sygnału 5-Tone. Naciśnij i trzymaj PTT, następnie [UP] lub [CAL]

aby bezpośrednio nadać zapisany sygnał 5-Tone.

UWAGA: w trybie 5-Tone, naciśnij [CAL] przez 2s, na wyświetlaczu pojawi się 

„AN---”, przekręć pokrętłem aby wybrać żądaną cyfrę(ID dzwoniącego). W trybie tym 

naciśnij [TS/DCS] aby potwierdzić istniejącą cyfrę i przesunąć kursor do następnej, 

naciśnij [V/M] aby przesunąć kursor. Po ustawieniach naciśnij [CAL] do obsługi 

połączenia ANI.

• Naciśnij [TS/DCS] aby zatwierdzić i wyjść.

10C. WYSŁANIE SYGNAŁU 2-TONE.
• Naciśnij i przytrzymaj [FUN] przez 2s;

• naciśnij [CAL]/[SQL] i wybierz nr 3 z meni, wyświetlacz będzie wskazywał 

„03 2TON—XX,XX”

• wybierz pokrętłem ”3” żądaną grupę sygnału 2Tone, naciśnij PTT aby nadać;


