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1 – przełącznik modulacji AM/FM. W Polsce obowiązuje modulacja AM.
2 – przełącznik trybu ustawiania funkcji – ON/OFF włącz/wyłącz możliwość 

ustawiania funkcji.

3- HI-CUT/OFF:  przełącznik w pozycji [HI-CUT] włącza tryb zmniejszania zakłóceń 

wysokiej częstotliwości w czasie gdy odbiór zakłócony jest z powodu dużej odległości.

4 – DW (ON/OFF) -  funkcja umożliwiająca nasłuchiwanie dwóch kanałów na 

przemian. Radioodbiornik pozostanie na kanale na którym pojawi się sygnał.

5 – TX -  dioda TX , świeci się podczas nadawania.

6 – S/RF – wskaźnik siły sygnału odbieranego lub nadawanego( od 1 do 4).

7 – wyświetlacz kanałów
8 – wejście mikrofonowe.
9 – pokrętło regulacji głośności oraz włącz wyłącz radio.
10 – pokrętło ASQ/SQ. Pokrętło umożliwiające blokadę szumów podczas braku 

sygnału nadawczego na danym kanale. Pokrętłem tym reguluje się siłę sygnału która 

pokona blokadę .ASQ  -automatyczna blokada szumów, SQL – manualna blokada 

szumów. 

11 – RF GAIN – pokrętło zmiany czułości radioodbiornika, pozwala na regulację 

czułości radioodbiornika zwłaszcza w sytuacjach gdy w pobliżu znajdują się silne stacje

zagłuszające rozmowę. 

12- pokrętło zmiany kanałów.
13 – gniazdo 3,5mm do głośnika zewnętrznego.
14 – złącze antenowe.
15 – kabel zasilający.

16 – przycisk zmiany kanałów w dół.

17 – przycisk „szybka 9” kanał alarmowy oraz „szybka 19” kanał

drogowy 

18 – przycisk zmiany kanałów w górę.

19 – przycisk nadawania PTT.

FUNKCJE I USTAWIENIA

1. DW – PODWÓJNY NASŁUCH.
a) wybierz pod-kanał który ma być obserwowany;

b) przełącznik ustaw w pozycji [DW], kanał będzie migać;

c)zmień kanał który będzie pod-kanałem migającego kanału;

d)naciśnij przycisk PTT na mikrofonie lub odczekaj 5 s w celu zatwierdzenia;

e) radio będzie skanować co 1s obydwa kanały .

Nadawanie będzie odbywać się na głównym kanale, nadawanie na pod-kanale jest 

możliwe w ciągu 3 s po otrzymaniu sygnału.

2. WYBÓR TRYBU PL.
a) przełącznik [F] ustaw w pozycji [F];

b)włącz radioodbiornik – na wyświetlaczu będą migać odpowiednie tryby , pokrętłem 

zmiany kanałów wybierz „PL” 

c)wciśnij PTT aby zatwierdzić, lub przełącznik ustaw w pozycji OFF.

d)wyłącz a następnie włącz radioodbiornik.

3. KEY BEEP – dźwięk  przy naciskaniu przycisków.
a)naciśnij PTT w trybie konfiguracji, na wyświetlaczu pojawi się ikona  key beep;

b)pokrętłem zmiany kanałów lub na mikrofonie wybierz [b1]  włączone, lub [b0] – 

wyłączone.

c)zwolnij przycisk PTT aby zatwierdzić lub przestaw przełącznik w pozycję OFF. 

Włącz i wyłącz radioodbiornik

4. ROGER BEEP – sygnał dźwiękowy po zakończeniu nadawania.
a)naciśnij PTT w trybie „key beep” wówczas tryb  „roger beep” będzie wyświetlany;

b)pokrętłem  zmiany kanałów lub na mikrofonie, wybierz „r1” - włączony, „r0” - 

dźwięk wyłączony.

c)zwolnij przycisk PTT lub ustaw przełącznik  w pozycję OFF. Wyłącz a następnie 

włącz radio.

5. TXT – czas nadawania.
a)naciśnij PTT w trybie „roger beep” wówczas tryb TXT będzie wyświetlany.

b)pokrętłem  zmiany kanałów lub na mikrofonie, wybierz „t3”(3min), „t2” (2 min),t1” 

(1min), „t0” (0 min).

c)zwolnij przycisk PTT lub ustaw przełącznik  w pozycję OFF. Wyłącz a następnie 

włącz radio


