
DISP: ustawienia wyświetlanych kodów.
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 7 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz  ustawienia:

ON: włączone: wyświetlacz LCD wyświetli ustawienia
OFF: wyłączone:  ustawienia nie będą wyświetlane.

4. Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.
SELF – własne ustawienia przycisków.

1. Wejdź w MENU, wypierz 5 pozycję z menu (KEY MENU).
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądaną funkcję, zatwierdź wciśnięciem 

pokrętła.
4. Krótko wciśnij kolejny przycisk P1~P6 aby przypisać wybrane funkcję do 

przycisku.
5. Wciśnij FUNC aby zatwierdzić i wyjść.

Dostępne kody CTCSS

Dostępne kody DCS

 

CRT 2000
12V/24V

Importer:
Wyłączny przedstawiciel produktów CRT oraz SUPERSTAR

PPHU SONAR ANDRZEJ SZYNKA
Ul. Pietrusińskiego 14,

 95-200 Pabianice
www.sonar.biz.pl 



Dziękujemy za dokonanie zakupu radiotelefonu model CRT 2000.

UWAGA – nigdy nie należny nadawać bez prawidłowo podłączonej anteny 
gdyż urządzenie może ulec nieodwracalnym uszkodzeniom.
Zasilanie radia 13,8V, bezpiecznik 5A 250V, typ F.

Funkcje i cechy
Wyświetlacz LCD FTF, ● 12 / 24V napięcia (tylko wersja 4W)● Pełna obudowa  ze 
stopu dla promieniowania cieplnego● Programowalna klawiatura● CTCSS / DCS 
(opcjonalnie)● kontrola Mikrofon bezprzewodowy (opcjonalnie)● telefon komórkowy 
kontrola APP (opcjonalnie)● AM / FM ● Elastyczne menu ●DTMF
● SQ, ASQ● Wzmocnienie RF● Skanowanie● Dual Watch● Programowalny RB● 
CH9 / 19● NB / ANL● HI-CUT● Zabezpieczenie napięciowe● 4 Kanały pamięci● 
TOT● kontrola podświetlenia● Automatyczne włączanie zasilania● Klawiatura 

Wybór standardu PL
Wciśnij i przytrzymaj klawisze [P1]+[FUN], włącz radio. Pokrętłem wybierz [PL], 
zatwierdź wciskając pokrętło. 

Funkcje przycisku 
 
1. Krótko wciśnij              ,     radio włączy się emitując sygnał dźwiękowy.

 2. Wyłączenie radia: wciśnij i przytrzymaj przycisk        

3.Gdy radio jest włączone, krótko wciśnij przycisk            , na wyświetlaczu pojawi się 
AUDIO:MT Radio zostanie wyciszone, dźwięk przychodzący nie będzie słyszalny, 
wyłączenie MT, nastąpi po naciśnięciu przycisku PTT. Ponowne naciśnięcie przycisku  
, na wyświetlaczu pojawi się AUDIO:Esc – radio powróci ostatnio ustawionego 
poziomu głośności.

Pokrętło zmiany kanałów oraz zatwierdzeń ustawień.
– przekręć pokrętło w lewo lub w prawo aby zmienić nr kanału.
– dłuższe wciśniecie pokrętła spowoduje blokadę przycisków , na wyświetlaczu 

pojawi się czerwony napis ”Key Lock”, aktywny jest tylko przycisk nadawania 
PTT, w celu wyłączenia blokady należy  ponownie wcisnąć i przytrzymać 
pokrętło do chwili pojawienia się białego napisu””Key Unlock”
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DTMF  grupy: 
1. Wejdź w DTMF MENU, wybierz 1 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło , wyświetlana wartość zmieni kolor na zielony, pokrętłem 

zmiany kanałów wybierz żądaną grupę 1~16.
3. Zatwierdź ponownym wciśnięciem przycisku, wyjście z menu poprzez przycisk

P3.

SND-T: ustawienia czasu transmisji.
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 2 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 50 poziomów

od 10ms~500ms.
4. Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

FIR-T: ustawienia pierwszej cyfry czasu.
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 3 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz  grupę. Radio posiada łącznie 11 

poziomów od 0ms~1000ms.
4. Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

PRE-T: ustawienie czasu wstępnego ładowania.
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 4 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz  grupę. Radio posiada łącznie 25 

poziomów od 100ms~2500ms.
4. Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

DEALY:#.*ustawienie czasu opóźnienia.
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 5 pozycję z menu.
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz  grupę. Radio posiada łącznie 4 poziomów 

od 0ms~1000ms.
4. Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.

D-FUN: ustawienia klawisza funkcyjnego D
1. Wejdź w DTMF MENU, wypierz 6 pozycję z menu.
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia.
3.  Pokrętłem zmiany kanałów wybierz grupę. Radio posiada łącznie 17 

poziomów od D~16S
4.  Wciśnij pokrętło aby zatwierdzić, P3 aby wyjść.
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Nr Wyświetlacz LCD Funkcja Możliwe ustawienia

3 RCDT
Ustawienia odbioru

kodów  CTCSS/DCS
OFF- wyłączone.
Dłużej wciśnij pokrętło zmiany kanałów 
aby wybrać żądane ustawienia: 
CTC:67.0HZ~250.3Hz(łącznie 38grup)
DCS:D023N~D754N (łacznie104grupy).
Dłużnej wciśnij pokrętło aby zatwierdzić i 
wyjść.

4 TCDT
Ustawienia nawadnia
kodów  CTCSS/DCS

Jeśli  PD jest włączone (ON)poniższe menu jest ukryte, jeśli wył ączone (OFF)poniższe menu
jest dostępne

5 AM/FM
Ustawienie trybu

pracy
AM/FM

6 NB NB NB/ANL ustawienia

7 HIC HI-CUT OFF- wyłączony ONN – włączone 

8 RB RB ustawienia grup ON-6 grup łącznie, OFF- wyłączone

9 BUSY
Blokada kanału 
zajętego

ON – włączona, OFF- wyłączona

10 BOT Ustawienia rozmów
OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie 
będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów DTMF włączone

11 EOT Ustawienia rozmów
OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie 
będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów DTMF włączone

12 CALL Ustawienia rozmów
OFF- po wciśnięciu CALL kody DTMF 
nie będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów CALL włączone

UWAGA: Ustawienia CALL b ędą funkcjonowały tylko jeśli bieżący kanał będzie 
miał zapisana grupę kodów DTMF.

Ustawienie kodów DTMF
1. Dłużej wciśnij [FUNC]aby wejść w menu.
2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz DTMF  MENU, wejście w ustawienia 

poprzez wciśnięcie pokrętła.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez 

wciśniecie pokrętła.  
4. Wyjście przyciskiem P3
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Przycisk [FUNC]
– krótko wciśnij przycisk [FUNC] aby przejść pomiędzy 3 grupami z rożnymi 

stawieniami.
– Długo wciśnij przycisk [FUNC] aby wejść w podmenu.

[P1]~[P6] -  radio posiada 6 oddzielnie zdefiniowanych przycisków, każdy przycisk 
ustawia 3 funkcje.
UWAGA: moc radia wynosi 4W dlatego też wciskając przycisk POW na 
wyświetlaczu pojawi się czerwony napis ERROR.

Wypór modulacji AM/FM.
1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną , 

wyświetlacz LCD wyświetli MOD:XX.
2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz AM – FM, zatwierdź wciskając pokrętło 

lub przycisk [FUNC].

RFG- ustawienia.
      1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną ,             
wyświetlacz LCD wyświetli RFG:XX

2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz poziom od 3 do 30, lub 
AU(automatyczny)bądź OFF (wyłączony). Zatwierdź wciskając pokrętło.

             Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona opcja.
EMG: CH9/CH19
1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybra ć zaprogramowaną grupę funkcyjną ,             
wyświetlacz LCD wyświetli EMG, pierwsze klikni ęcie ustawi kanał CH-09, 
ponowne wciśnięcie przycisku przełączy na kanał CH-19. 

2. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje powrót do ostatnio ustawionego 
kanału.

VOL: ustawienie poziomu głośności
1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną ,             
wyświetlacz LCD wyświetli VOL:XX.

2. Pokrętłem zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany 
poziom.

3. Zatwierdź wciskając pokrętło lub przyciskiem [FUNC].

SQL: 
1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną ,             
wyświetlacz LCD wyświetli SQL:XX.
2.Pokrętłem zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany poziom.

3. Zatwierdź wciskając pokrętło lub przyciskiem [FUNC].
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ASQ – aby przejść w funkcję ASQ należy wcisnąć i przytrzymać przycisk SQL do 
chwili pojawienia się ASQ.
2. Pokrętłem zmiany kanałów bądź przyciskami na mikrofonie ustaw żądany poziom.

3. Zatwierdź wciskając pokrętło lub przyciskiem [FUNC].
4. Ponowne dłuższe wciśnięcie klawisza ASQ spowoduje przejście w SQL.

DSP: tryb wyświetlania i częstotliwości bądź kanału. 
1. Krótko wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę 

funkcyjną.
2. Wciśnij przycisk DSP, na wyświetlaczu pojawi się DSP:XX
3. Ponownie wciśnij lub przełącz pokrętłem zmiany kanałów , lub przyciskami na 

mikrofonie wybierz żądaną wartość CH-FRQ.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

SCA- ustawienia skanowania.
1. Krótko wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę 

funkcyjną.
2. Krótko wciśnij SCA aby włączyć skanowanie kanałów, na wyświetlaczu litera 

„S” zaświeci się na czerwono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów, lub przyciskami na mikrofonie możesz zmienić 

kierunek skanowania. 
4. Aby przerwać skanowanie, ponownie wciśnij SCA, lub [FUNC] bądź wciśnij 

pokrętło.
Dodawanie lub usuwanie kanału z listy skanowania.
W trybie wyświetlania kanałów, wciśnij i przytrzymaj przycisk SCA. Na wyświetlaczu 
pojawi się napis: SKP: ADD – oznacza to iż dany kanał znajduje się na liście 
skanowania, widoczna jest litera „S” na wyświetlaczu. Jeśli kanał ma zostać usunięty z 
lity, przekręć pokrętłem zmiany kanałów w pozycję SKP: DEL i zatwierdź [FUNC], 
litera „S” zgaśnie – kanał został usunięty z listy skanowania.

MEM- pami ęć kanałów CH.
1. Krótko wciśnij przycisk [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę 

funkcyjną.
2. Krótko wciśnij przycisk MEM aby wejść w tryb pamięci, pokrętłem zmiany 

kanałów wybierz żądany kanał pamięci. 
3. Wciśnij ponownie MEM aby zapisać ustawienia i wyjść.

Dłuższe naciśnięcie MEM- zapisanie kanału w pamięci MEM.
1. Wybierz kanał.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  MEM, na wyświetlaczu pojawi się nr kanału 

pamięci, pokrętłem zmiany kanałów wybierz CH-01~CH-08.
3. Dłużej wciśnij przycisk MEM aby zapisać kanał w pamięci. 
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UWAGA: wszelkie ustawienia dokonane w menu głównym dotyczą wszystkich 
kanałów. 
Nr Wyświetlacz LCD Funkcja Możliwe ustawienia

1 AM/FM AM/FM przełączenie Modulacja FM lub AM , (w Polsce AM)

2 NB NB/ANL ustawienia OFF- wyłączony ON  – włączone NY/ANL

3 HIC HI-CUT OFF- wyłączony ONN – włączone 

4 RB RB ustawienia grup ON-6 grup łącznie, OFF- wyłączone

5 BUSY Blokada kanału 
zajętego

ON – włączona, OFF- wyłączona

6 BOT Ustawienia rozmów OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie 
będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów DTMF włączone

7 EOT Ustawienia rozmów OFF- po wciśnięciu PTT kody DTMF nie 
będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów DTMF włączone

8 CALL Ustawienia rozmów OFF- po wciśnięciu CALL kody DTMF nie 
będą nadawane, ON:1~16 – nadawanie 
kodów CALL włączone

UWAGA: Ustawienia CALL b ędą funkcjonowały tylko jeśli bieżący kanał będzie 
miał zapisana grupę kodów DTMF.

MENU FUNKCJI KANAŁÓW
1. Dłużej wciśnij [FUNC]aby wejść w menu.
2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz CHAN MENU, wejście w ustawienia 

poprzez wciśnięcie pokrętła.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez 

wciśniecie pokrętła. 
4. Wyjście przyciskiem P3

UWAGA: wszelkie ustawienia dokonane w menu głównym dotyczą bieżącego 
kanału.
Nr Wyświetlacz LCD Funkcja Możliwe ustawienia

1 PD Ustawienia kanału 
publicznego

OFF: ustawienia publiczne niedostępne 
(oddzielne ustawienia ważne tylko dla 
jednego kanału).ON: Publiczne ustawienia 
ważne dla wszystkich kanałów.

2 SCAN Przeszukiwanie ADD- dodanie bieżącego kanału do listy
DEL- usunięcie bieżącego kanału z listy 
skanowania
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SCRT – ustawienie czasu zakończenia skanowania.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 11.[SCRT].
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedno z 6 dostępnych poziomów ustawień: 

5S~30S.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

AOP – automatyczne włączenie.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 12.[AOP].
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedno z dwóch możliwości: 

ON: włącz opcję automatycznego włączenia radia;
OFF: wyłącz   opcję automatycznego włączenia radia

4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

SWR: badanie współczynnika fali.
UWAGA: przed badaniem SWR należy podłączyć obciążenie 50ohm!

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 13.[SWR].
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o podłączeniu  obciążeniu 50ohm oraz 

opcje do wyboru: „Continue” – kontynuuj, lub „No” - wyjście.
3. Zatwierdź wciskając pokrętło zmiany kanałów.

RST- przywracanie ustawień fabrycznych
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 14.[RST].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3.  Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedno z dwóch możliwości: 

OPT: wszystkie ustawione funkcje zostaną przywrócone do ustawień 
fabrycznych.
ALL: wszelkie ustawienia funkcji oraz kanałów zostaną przywrócone do 
ustawień fabrycznych. 

       4.   Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

MENU GŁÓWNE
1. Dłużej wciśnij [FUNC]aby wejść w menu.
2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz PUD MENU, wejście w ustawienia 

poprzez wciśnięcie pokrętła.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia, zatwierdź poprzez 

wciśniecie pokrętła.
4. Wyjście przyciskiem P3
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Uwaga – jeśli numer kanału przestanie migać oznacza to iż został zapisany w  pamięci, 
jeśli miga oznacza iż nie został zapisany i należy spróbować ponownie.

 DW: Dual-Watch ustawienia.
1. Wybierz pierwszy z dwóch  kanałów do funkcji podwójnej obserwacji oraz  

modulację (AM lub FM).
2. Przyciskiem [FUNC] wybierz zaprogramowaną grupę funkcyjną.
3. Krótko wciśnij przycisk DW, na wyświetlaczu pojawi się migająca litera „D”.
4. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz drugi kanał funkcji DW.
5. Wciśnij zaprogramowany przycisk DW, na wyświetlaczu pojawi się litera „D”.
6. Wyjście z funkcji za pomocą [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja NB/ANL
1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną 
2. Wybierz przycisk z przypisanym NB/ANL.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja Roger Beep (RB).
1. Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną
2. Wybierz przycisk z przypisanym RB.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz OFF -wyłączony, lub jeden z z pięciu 

dostępnych rożnych dźwięków.
4. Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

Funkcja HI-CUT.
1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną .
2.Wybierz przycisk z przypisanym HIC.
3.Pokrętłem zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4.Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

TSQ: CTCSS/DCS
1.Krótko wciśnij [FUNC] aby wybrać zaprogramowaną grupę funkcyjną .
2.Wybierz przycisk z przypisanym TSQ.
3.Pokrętłem zmiany kanałów wybierz ON-włączony, lub OFF -wyłączony.
4.Zatwierdź [FUNC] lub wciśnij pokrętło.

FUNKCJE PODMENU
1. Dłużej wciśnij przycisk [FUNC], na wyświetlaczu pojawi się wybór rodzaju 

podmenu.
2. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądaną pod funkcję(łącznie jest ich 5).
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3. Aby wejść w wybraną funkcję wciśnij pokrętło.
FUNC MENU – posiada 14 pozycji pod opcji.

01. BEEP – sygnał dźwiękowy przycisków.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 01.[BEEP]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz ON-włączony lub OFF- wyłączony.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

02. TOT

1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 02.[TOT]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów ustaw OFF~30min. OFF- wyłączony
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

DIM- poziom jasności podświetlania wyświetlacza.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 03.[DIM]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów jeden z 3 dostępnych poziomów. 
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

VOL: ustawienie poziomu głośności,
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 04 [VOL]
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz od 1 do 56.
4.  Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

 SQL – kontrola poziomu zakłóceń.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 05.[SQL]
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądany poziom 1~28 lub OFF- wyłączony.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3
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ASQ – automatyczna regulacja szumów.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 06.[ASQ].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądaną wartość 1~9.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3

RFG – regulacja czułości odbiornika.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 07.[RFG]
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono.
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jeden z 12 poziomów (3,6,9...30), lub OFF 

– wyłącz. Radiotelefon posiada opcję AU – automatyczna regulacja czułości 
odbiornika. 

4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

DSP – tryb wyświetlania kanałów lub częstotliwości.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 08.[DSP].
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedną z dwóch możliwości: CH - tryb 

kanałów, FRQ – tryb wyświetlania częstotliwości.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

KEYs- ustawienia grup przycisku funkcyjnego.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 09.[KEYs].
2. Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz jedną z trzech możliwości: : 1/2/3 ,  1/2,  

2/3 ,  1/3 – łącznie 4 rodzaje kombinacji.
4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.

SCM – metoda skanowania.
1. Wejdź w FUNC MENU, wybierz 10.[SCM].
2.  Wciśnij pokrętło aby wejść w ustawienia, wybrana wartość zaświeci się na 

zielono. 
3. Pokrętłem zmiany kanałów wybierz żądane ustawienia: 

              SQ: skan squelch lub 
              TI- czas skanowania.

4. Zatwierdź wciśnięciem pokrętła , wyjście z menu przyciskiem P3.
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