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1. W skład zestawu wchodzi:

Radio Mikrofon, wieszak Rama radiowa oraz śruby boczne.

    2. Multistandard

3. PANEL CZOLOWY

1. [AM/FM]* [ASQ]

[AM/FM] krótkie naciśnięcie – przycisk ten pozwala wybrać modulację AM bądź FM. Polską modulacją jest 

AM. Modulacja FM służy do nadawania w innych krajach Europy.

[ASQ] długie naciśnięcie – powoduje włączenie bądź wyłączenie Automatycznej Kontroli Szumów, która działa 

automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona ASQ.

2. [MEM]*[STORE]

 [STORE]  długie  naciśnięcie  –  pozwala  zapisać  w  pamięci  kanał  z  następującymi  parametrami:  AM/FM 

modulacja, RF Gain, LOCAL/DX, NB, HI-CUT, CEPT/ENG tylko w konfiguracji UK.

[MEM] krótkie naciśniecie – na wyświetlaczu pojawi się napis MEM, zapamiętany kanał z ustawieniami jest 

aktywny.

Aby wykasować z pamięci dane ustawienia należy:
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- wyłączyć radio,

- następnie włączyć radio trzymając przycisk [MEM]. Wybrana pamięci zostanie skasowana.

3.[CH19/9]*[SCAN]

[CH19/9] krótkie naciśnięcie – powoduje przejście w tzw. szybką „19” lub „9” – kanał alarmowy.

[SCAN] dłuższe naciśnięcie  – skanowanie kanałów.  Po naciśnięciu przycisku radioodbiornik automatycznie 

przeszukuje kanały „w górę”, na wyświetlaczu pojawi się ikona [SCN]. Skanowanie zatrzymuje się, gdy zostanie 

rozpoznany kanał zajęty. Po 3 sek. Od ostatniej transmisji skaner włącza się automatycznie. 

- następne dłuższe naciśnięcie przycisku [SCN] spowoduje wyłączenie opcji, ikona [SCN] nie będzie widoczna 

na wyświetlaczu.

4.[LO/DX]*[LOCK]

[LO/DX]RF  GAIN  LOCAL/DX  krótkie  naciśnięcie-  spowoduje  włączenie  czułości  odbiornika.  Czułość 

[LOCAL] – ustawiamy,  gdy w pobliżu znajduję się duża ilość radioodbiorników, aby możliwie jak najlepiej 

wytłumić szumy. Dla łączności na dalsze odległości wskazana jest opcja [DX]

[LOCK ]  dłuższe  naciśnięcie  –  spowoduje  włączenie  blokady  wszystkich  przycisków  oraz  pokręteł.  Na 

wyświetlaczu widoczny będzie

5. [NB]*[HI-CUT]

[NB]  krótkie  naciśnięcie  – włącza się  filtr  redukujący szumy z tła,  oraz nieliczne  zakłócenia  odbioru.  NA 

wyświetlaczu widoczna będzie ikona [NB]

[HI-CUT]  dłuższe naciśnięcie – włącza się filtr redukujący zakłócenia interferencyjne od stacji pracujących na 

zbliżonych częstotliwościach. Na wyświetlaczu będzie widoczna ikona [HIC].

6.[F]*[MENU]

[F] wybór pasma częstotliwości.

• Włącz radio wciskając jednocześnie przycisk [F] na wyświetlaczu pojawi się ikona [F] oraz ikona danej 

konfiguracji

• Pokrętłem zmiany kanałów [pokrętło nr 7] wybierz odpowiednią konfigurację:

EU konfiguracja PL konfiguracja D konfiguracja EC konfiguracja    U konfiguracja

• Po wybraniu żądanej konfiguracji (w Polsce jest to PL) wciśnij i przytrzymaj przycisk [F]

• Wyłącz radio a następnie włącz, dane parametry zostały zapisane.
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[MENU]  dłuższe naciśnięcie. Następuje wejście w poniższe funkcje:

1. ROGER  BEEP  –  pokrętłem  zmiany  kanałów  wybierz  „ON’  (włączony  lub  „OFF’ 

wyłączony). Po dokonaniu wyboru zatwierdź wciskając przycisk [MENU]. 

2.

2.  [BP]  Key  Beep,  –  aby wejść  w  opcję  [BP]  naciśnij  ponownie  [MENU]  około  sekundę  i 

ponownie jeszcze raz. Pokrętłem zmiany kanałów [7] wybierz „ON’ włącz, lub „OFF” wyłącz. 

Aby zatwierdzić naciśnij przycisk [MENU] przez około sekundę i ponownie jeszcze raz. 

3. [VOX]-  aby wejść  w opcję  [VOX] naciśnij  ponownie [MENU] około sekundę  i  ponownie 

jeszcze raz.  Pokrętłem zmiany kanałów [7]  wybierz  „ON’ włącz,  lub „OFF” wyłącz.  Aby 

zatwierdzić naciśnij przycisk [MENU] przez około sekundę i ponownie jeszcze raz.

Istnieją trzy poziomy regulacji VOX: Czułość L; Poziom Anti VOX A oraz Opóźnienie Ł 

• Czułość   pozwala wyregulować czułość mikrofonu tak, aby otrzymać jak najlepszą jakość 
transmisji.  Za  pomocą  pokrętła  zmiany  kanałów  [7]  dokonujemy  regulacji 
czułości; „1”- najwyższa czułość, „9”- najniższa czułość. 

• Anti-VOX   pozwala niwelować szumy z otoczenia. Poziom regulacji możliwy za pomocą 
pokrętła zmiany kanałów. „0” – wyłączony do „9” niski

• Opóźnienie   pozwala uniknąć nagłego przerwania transmisji. Za pomocą pokrętła zmiany 
kanałów [7] można ustawić „1” krótki czas zwłoki; „9” długi czas zwłoki.

7. POKRĘTLO ZMIANY KNAŁÓW

8. [VOL]* [WŁ ĄCZ/WYL ĄCZ]- – pokrętło włącz/wyłącz oraz pokrętło ustawiania głośności.
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9. [SQ] – pokrętło ręcznej blokady szumów. Przekręcając pokrętło w prawo do punktu, kiedy to szum słyszalny 
z głośnika zostanie gwałtownie przerwany, uzyskujemy dobre ustawienie 
regulacji SQ. Ustawiając pokrętło w prawym skrajnym położeniu 
słyszalne będą tylko pobliskie silne stacje.

10. WYŚWIETLACZ LCD

11. WEJŚCIE MIKROFONOWE.
4. PANEL TYLNI.

1. Wejście antenowe. SO-239
2. Gniazdo jack dla dodatkowego mikrofonu.
3. Gniazdo głośnika zewnętrznego
4. Kabel zasilający

5. TABELA CZ ĘSTOTLIWO ŚCI

6. SPECYFIKACJA

EC Deklaracja do pobrania na
 stronie www.sonar.biz.pl 
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