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|nformacje dla użytkownika
Przeeytaj z uwagq poniższe informaQe.
Dotyczq one bezpośrednio Twojej radiostacji.

osfrzgź:enie FGC
To utąfunie genauje pb ndbtre. Zmialy lub ndyftarje tqo
urz4dania nrya s@yać p*sbwanie dl@l akłlźai
!furyń naiąayth tłpł1m,ru fue urą&enh znpuft1e * w
obc,zeniu tegra urzf,zenia. {Jz,tkwtlik RMze st:acić pBWo to
u4wanb tqo urządznn po łły|<ottaniu mdyfika.1i lub znian w
iegodałanfu.

|nformacje dla użytkownika końcowego wyńagane przez
FCC
To tlą*eni zostało spnłłdzone i pz.etetouane na obecność
splhbmb nylyczttstch Klasy B urzędzeń cyfrołłych zpkanydt w
/5 łvdztble uyĘenydt FCC. Ura&enib spełnb u,s4stkb
drreślone|matt7laiemnorm,yitłyrtogn

ro uzaanie tez zas**ot,rana sĘ fu ,hsfrukqi obslgimee
genemlłać dt.że zddfunia radio|łe Iź*e mqą zalfuć ptą
it1dt urządzeń Ędącydt wjegp ołtzenu.

Nie na gwaranq7 ź na,łet popĘ|ł7,a instala@ usunie
genemwanb zakbceń ndiot,tydl. Jdli to urądzenie gelten4e
zaklóenia w odblbrze hl ndiot,lych lub telewĄjnyĄ
urytkannikpst zobotłlęzany do zapzestantb jego u4,wania
ńg1k i n ie us un ie p tryc,4ny pows ta w:a n b lych a kŁień.
@atneu,s|razówkt:
. Zmień oreintację i potożenia anteny odbiorczej.
. Zwiększ odtegłosc od pozostaĘch unqdzeń.
. PodŁącz zasilańie uzqdzenia do innego gniazda sieci

przemyslowej.
. Uzyskaj od dealen wsparcie techniczne-

Przed uruchomieniem l
Regu|acje ootlrczqce amatorskiej sfużby
radiokomunikacyinei sq za|eżne od każdego
Państwa indyvridua|nie. Przed uż'lrvYaniem urzadzenia
sprawdź regu|acie dotyczqce wykorzystywania takich
urzadzeń w Two}Ą hka|łzacji.

W za|eżnąści od wielkości i t1pu Twojego pojazdu,
maksymalna moc nadawcza moŻe być inna. .
określenie jej może wymagać konsułtacji z
producentem lub dealerem poiazdu. |nfonnacje te sq
potrzebne do uniknięcia powstawania zakbeń w
pracy ulządzai pojazdu.. Skontaktuj się z ',..
producentem/dealerem aby uz}łskać wskazówki
dotyczqce insta|acji i pracy z radiostacja w Twoim
pojeŹdzie.



Dz|ĘKUJEMY
Dziękujemy za zakup radiostacji KENWOOD
Ts.480 H )V SAT. Radiostacja została zaprojektowana
pŻez inżynierÓw z pełnq determinacją działań
kontyn u ujqc tradycję i nnowacji fi rmy K ENWooD.

Radiostacja posiada zintegrowany układ cyfrowej
obrobki sygnału AF (DsP). BioraÓ maksymalny
poziom zawansowania technologii DSP, radiostacja
umożwilia skuteczną możliwość redukcji zakłÓceń
oraz zwiększenie jakości sygnafu. Zawtażysz rÓżnicę
walczqc z zakłÓcnnia typu QRM lub QRN. Po kilku
dniach pracy zauwaiysz tałże że produkty firmy
KENWOoD sq bardzo pzyjazne d|a użytkownika.
Pzykładowo, gdy zmieniasz funkcje w menu ich
pełne .opisy pojawiają. .się . na 'wyŚwiet|aczupomocniczym, pzedstawiajqc konketny opis ich
zastosowania.

Chociaf radiostacja iest przyjazna dla użytkownika jej
zaawansowane funkcje mogą byĆ d|a Ciebie
nowością. D|taego też pzedstawiamy Ci
niniejszą instrukcję obsługi która krok po kroku
objaśni ci wszystkie fu nkcje tej radiostacji.

DoŁĄczoNE AKcEsoR|A
Po ostrożnym rozpakowaniu radiostacji, sprawdz czy
ilośc spzętu zgadza się z poniŹsza listą'
Proponujemy zachować oryginalne kańony ktÓre
moga się przydać w dalsrym uĄ1tkowaniu.

N"T*. NumerczEści

]|osć

rs480sAT rs{9,9Hx

K E K E
Mikrofon T9r-0638-XM 1 1 1 1
kabelzasila. E30-3489-XD 1 1 2 2
\A/tyk mini-DlN
(6-pin' męski) E57-0404-)C( 1 1 1 1

tĄltvk mini-DlN
(8-bin, męski) E57-0405-XX 1 1 1 1

Kabe|płaski
(RJ-11 4m) E30-3488-XX 1 1 1

Kabel płaski
(RJ-11 20cm) E30-3500-XX 1 1

Bezpiecz.2SA F05-2531-XX 1 1 2 2
Bezpiecz.4A F06-4027-XX 1 1 1 1
lestaw wkrętóv
lo uchwvtÓw A

N99-2035-XX ,l 1 1 1

UchwW L J29-0706-XX 2 2 2 2
Uchwyt panela J29-0663-XX 1 2 1 2
Mobilny uchwyl
canela

J29-0707-Y\X 1 1 1 1

Bazowy uchwyl
canela

J09-0409-XX 1 1 1 1

Filtr liniowy z
taŚma

179-1408-XX 1 2

:iltr liniowy
ranela

L79-1417-)A 1 1 1 1

Jchwyt przen. J29-0705-XX 1 1
Rączka uchwyt K01-0420-XX 1 1

lestaw wkrętÓv
|o uchwytÓw B N99-2041-X)( 1 1

Instrukcja

862-1735-XX 1 1 1 1
862-1750-XX 1 1
862-1752-XX 1 1
862-1736-XX 1 1
862-1751-XX I 1
862-1753-XX 1 1

Schematy ts52-U6rg-XX
852-0620-XX 1 1

Kańa gwaranc' 1 1 1 1

Funkcje
Praca wieloma emisjamiw pasmach
amatorskich HF'u do 50MHz
Separowany panel sterujący do pracy w
pojezdzie lub w ograniczonym miejscu
Cyfrowy układ DSP
Zmienne częstotliwoŚci fi ltra DSP
\Mudowany automatyczny tuner antenowy (AT)
(tylko dla modelu TS-480SAT)
200 wat*1 mocy wyjściowej (SSB, cW FsK,
FM)i50 wat *2 mocy wyjŚciowej (AM) d|a mode|u
TS-480HX.
*1 50 MHz: 100 wat
*2 50 MHz: 25 wat

100 wat mocy wyjściowej (SSB, cW FsK' FM)
i25 wat mocy wyjściowej (AM) dla modelu
TS-48OSAT.



Dz|ĘKUJEMY

MODELE WYMIENIONE W INSTRUKCJI
Niniejsza instukcja dotycąy następująrych modeli:

T$,tt80HX : HF/ 50 MHz All arode Transceiver
(200 \rat*t mmy rryirfu$owej: SSB,
cW, FsK, H,U 50 tltł€fr* mocy: AIV|.
*1 50 MHz: 100 urat
t 50 MHz:25uat

T$48OSAT: HFl50 MHz All mode Transceiver z
wbudowanym automatycznym tunerem
antenowym (1 00 wat mocy wyjściowej:
SSB, GW FSK, FM/25 wat: AM)

SYMBOLE WERSJI
TypK : AmerykaPn./Pd.

Typ E : Europa

Symbo| wersji radiostacji znaiduje się na pudełku.

Sprawdź speqpfikacje na stnonie 91' znaiduie się tam
lista dostępnyct częstofl iwosci pracy.

OZNACZENIA
Poniżei zamieszęono oznaczenia i opisy
wykonywanych czynności p|zy użyciu klawiszy aby
uniknqć ko|ejnego opisyrania ich w dalszej części.

Haiia i '.l16ii'r;1:r

Naciśnij IKEYI Naciśnij i puść klawisz KEY.

Naciśnij
lKEYll, IKEY2I.

Naciśnij ipuść klawisz KEYI,
następnie naciśnij i puść KEY2.

Przytzymal
klawisz [KEYI

P ruytrzy ma1kI awisz [KEĘ przez
sekundę następnie puść k|awisz

Naciśnij
[KEYI]+[KEY2I.

Naciśnij i przytrz.ynĄ k|awisz
KEYI, następnie naciśnij klawisz
KEY2. Jeślijest więcej niż dwa
k|awisze naciskaj je dopóki nie
naciśniesz ostatniego.

Naciśnij
[KEĘ+ [Ól.

Gdy radiostacja jest wyłqczona,
naciśnij i przytrzvm{ k|awisz
KEY, następnie vńqcz k|awiszem
[Ól (PowER).



ostrzeżenia
ZwrÓć uwagę na poniższe ostzeżenia aby zapobiec
wybuchowi ognia, obrażeniom ciała i uszkodzeniom
radiostacji:.
. Podłqce radiostację Ę|ko do ŻrÓdh zasilania

opisanego w tej instrukĘi |ub wskazanego pzez
spzedawcę.

. PoprowadŹ kab|e zasi|ania bezpiecznie. Upewnii
się że niK na nie nie nadepnie iżadne pzedmioĘ
nie będq na nich stały. ZwróĆ szczególną uwagę
na to aby w ich oko|iry nie znajdowały się gniazda
elektryczne iinne kable zasilania.

. Nie dopuść do upadku jakichkolwiek pzedmiotów
na radiostację, |ub dostania się jakieikolwiek
cieczy pŻef otwory w radiostacji. Metalowe
obiekty, takie jak spinacee, blaszki etc włożone
pfzez otwory radiostaQi mogą spowodować
porażenie prqdem. Nigdy nie pozwó| dzieciom
wldadaĆ jakiekolwiek pzedmioĘ w radiostację.

. Nie zmieniaj sposobu uziemiania radiostacji,
zmiany polaryzacji zasilania w jej gniezdzie. Nie
ingeruj w konstrukcję kab|a zasilajqcego.

. Skutecznie podĘcz uziemienie do wszystkich
zewnętznych anten stosując doantlo|one metody.
Uziemienie pomoże ochroniÓ radiostację pzed
ładunkami e|ekĘcznymi indukującymi się na
elementach anten a takŹe przed efektem
wyładowań atmosferycznych.

PMYKłADoWE UzlEMlEN|E ANTENY

Linka
uziemiająca
antenę

Odgromnik anteny

E|ekĘczne
uzqdzenia
kontro|ujqce

Linki
uziemiające

mocujące
System uziemienia
zlemnego

Minimalna rekomendowana od|egłoŚc anteny od
|ini e|ektrycznych wynosi 1,5 wysokoŚci masztu na
którym zawieszona jest antena. odległośÓ tla jest
wystarcaająca w przypadku uszkodzenia
konstrukcji na któĘ jest zawieszona antena.

Radiostację umieśó w taki miejscu aby nie
zaldócać jej prawidłowej wentylacji. Nie umieszczaj
na niej ksiązek lub innych obiektów które
mogłyby zamknąÓ otwory wentylacyjne
radiostacji i uniemożliwić jej prawidłowe
chłodzenie. Utzymaj minima|nie 1Ocm pomiędzy
radiostacją a ścianą.
Nie używaj radiostacji przy iródłech wody lub
innych cieczy. Przykładowo, unikaj ufywania
radiostacji w okolicach basenów, łazienki,
zbiornikÓw wodnych, wi|gotnych piwnicach itp.

Jeśli poczujesz dziwny zapach lub zobaczysz
dym unoszący się z radiostiacji. Natychmiast
włąę uzqdzenie i odłącz kabe| zasilająry.
Skontaktuj się z serwisem Kenwood |ub dea|erem.

Radiostację ufyvaj zda|a od żródeł ognia takich
jak: ogniska, kaloryfery, rvzmacniacze, kuchenki i
inne ŹrÓdła mogace zwiększyć temperaturę
uzqdzenia.
Do czyszczenia miejsca w którym będzie stała
radiostacja nie używaj: alkoholu,
rozpuszcza|ników' zmywaczy, benzyny, i innych
Środków łatwopalnych.
Gdy nie używasz radiostacji pzez dłuższy czas
odĘcz kabe| zasi|ajqcy od fródła zasilania.

obudowę radiostacji Ściqgaj Ę|ko do instalacji
modułów opcjonalnych opisanyc.tt w niniejszej
instukcji. Ptzy instalacji, wykonuj ostrofnie
opisane kroki unikniesz porażenia. Jeś|i nie
czujesz się pewnie w tego typu pracach,
skontaktuj się z kimś bardziej doświadęonym lub
profesjonalnym technikiem.

Skorąystai z wykwa|ifikowanego personelu
w następująryct pzypadkach:
a) \Aftyceka lub kabe|zasilający sq uszkodzone.
b) Do wnętza radiostacji dostał się pzedmiot lub

ciecz.
c) Radiostacja była wystawiona na działanie deszczu.
d) Radiostacja zachowuje się dziwnie |ub

zauważono znaęny spadek jakości pracy.
e) Radiostacja upadła z wysokoŚci lub

została uszkodzona.
Nie wykonujżadnych ustawień lub zmian w trakcie
prowadzenia pojazdu.
Nie ubieĘ słuchawekjeśli prowadzisz pojazd'
Zainstaluj radiostację w miejscu i odpowiedniej
pozycjiwewnqtz pojazdu tak aby nie zakłÓcało to
bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Skonsultuj z
dealerem pojazdu prawidłowo i bezpieczną
i nsta|a cję ulządzenia.

Anteny pzewoŹne pracujące w pasmach HF i
50MHz sq większe i cjĘ9.z.e- njz. ich-od.powiedniki
pracujące w pasmach VHF i UHF. użytł,ai do
instalacji mocnych i odpowiednio dużych
uchwytów lub dedykowanych systemów
montafowych.

i lt



lnformacje dla uzytkownika
pzed uruchomieniem
Dziękujemy
Funkcje......
Dostarczone akcesoria

INsTAt-Aą,A
Montaż w pojeździe .......... 1

Przykład instatacji .........1
lnsta|acja pane|a sterujqcego ..........1
Podłqczanie kab|a zasi|ającego .... ".....'..'............ 2
Podłączanie anteny .........................2
ZakłÓcenia altematora.. ............-....-..2

MontaŹ na stacji bazovtlej.'.... ..'.....'......3
|nsta|acja pane|a sterujqcego ............3
PodĘczanie kab|a zasilajqcego .......3
Podłaczanie anteny .......4
PodĘczanie uziemienia' .-...-..........-,.4
ochrona pzeciwpeepięciowa '....'....4

Uchwyt do przenoszenia (tylko werisa E) ................ 5
Be2piec2niki.................. ........................ 5

Podłaczanie pane|a
i mikrofonu ......-.............6
Podłqczan ie panela i mikrofonu z wykorzystaniem
zestawu PG4Z (opcja)...-.... ........-...-6

PodĘczanie akcesońÓw
Jednostka głÓivna

Mikofon (MlC)......,.. ...................7
GłoŚni k zewnęfzny GXr.sP)........................' 7
Manipulatory CW (PADDLE i KEY)...... ........, -.. 7

Pane|sterujący
Słuchawki (PHoNEs) ....................'................ 7

QSO

ililenu ałządrlenia

Podstawowa łaczność radiowa

Zaawansorvana łaczność radiowa
Praca w Ębie $PLIT ......30

Funkcja TF SET
(zmiana częstot|iwości nadajnika) ..................... 30

Praca pzez pzemiennik FM ................................ 31
Nadawanie suFtonÓw .'.................32
Aktywacja funkcjisub-tonu .-...."....-32
\AffbÓr częstot|iwości sub.tonu ....... 32

Funkcja skanowania częstotliwości sub.tonu.....'.. 32
Praca w Ębie CTcSs..........'..... ..-....33

Fu n kcja skanowania częstofi lworści cTcss...... 33

wĘczności
odbiór ....,,.... u

\ArYbór częstoiliwo Ji. :. - -. :- - ..... :-......... 34
Bezpośrednie wprolrradzanie częstotliwości. 34
Używanie k|awisza MHz.............................. 34
Szybkie QSY.,......... ..................34
Konfiguracja potencionretru Tuning jako
MULTI(ernisja FM).-.....-.... ..,.....U
Dostrajanie preo;zyjne.. ..........-.35
Zmiana koku pełnego obrotu galki VFo....'.35
\Ąmiana częstoiliwości VFo (A=B) ............ 35
Funkcja RlT............. ....-..-..........35

AGC - automatycena regulacja rrzmocnienia.... 35
Nadawanie. ...-.................. 36

VoX - głosowe sterowanb nada}nikiem............. 36
Poziom wejścia mikrofonu... ...... 36
Czas opÓŹnienia....'...... .....'.......36
Dostosowanie układu Anti-VoX.............''.... 36
ŹrÓd|o VoX .......... .....................36

Procesor modulacji .-...-37
Funkcja X|T (zmiana częstot|iwoŚci nadajnika).. 37
Dostosowanie układu equa|izera DSP
nadajnika ...................... 38

tv



Spis treści
Szerokość fi ltra nadajnika (SSB/ AM).'.......... 38
Equalizer nadajnika (SSB/ FM/ AM) .............. 38

Blokada uruchomienia nadajnika....................... 38
Blokada nadawania na zajętej częstot|iwości.... 38
Zmiana częstotliwości w trakcie
nadawania. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Funkcja CW Break-1n................. .........39
Tryb Semi Break-ln czy
FullBreak-ln -....-..........39

Elektroniczny klucz te1e9rafic2ny........................... 39
Zmiana prędkości kluczowania .......39
AutomaĘczne kształtowanie sygnału cW......... 39
Odwrotna proporcja kluc2owania....................... 39
Funkcja klucza typu "Bug",. ............40
PamięÓ komunikatów cW ..................... ' . ...... ' . .. 40

Zapisywanie komunikatów CW.'........'..... j..'. 40
Sprawdzanie wańości zapisanych
wiadomości bez nadawania...............'.......... 40
Nadawanie wiadomości cW......................... 40
Zmiana i nteruvału czasu wiadomości ........... 4 1
Zmiana głośności sygnalu cW...'........'........ 4 1
K|uczowanie dopełniaj4ce .........41

Korekta częstot|iwości dla CW............'.............. 4 1
AutomaĘczne kluczowanie w emisji ssB......... 41
Kluczowanie klawiszami mikrofonu .................. 41
Zamiana pozycji kropek i kresek ....................... 4 1

Gyfrowa łaczność radiowa

Tefetekst radiowy (RTIU....... ...........42
PSK31 i inne emisje cyfrowe .............43
Packet Radio ......... .........43
Emisje SSTV ..................4

Usuwanie zakłóceń radiowych

Funkcie pamięci

Zapisywanie danych w pamięci..................'...... 50
Kanały w trybie simplex....'.. .....50
KanaĘ w trybie Sp|it.......'... ...... 51

Przyaloływanie i przewijanie komórek..'....'...'..' 51
Przywotywanie komórek pamięci........... -..... 51
Przewijanie komórek pamięc..'...' .,........,..... 52
Tymczasow a zmiana częstot! iwości............ 52

Transferowanie danych z pamięci......... -........... 52
Pamięć r VFo........ ' . ................52
Komórka * Komórka ...........'..' 52

Zapisywanie zakresu częstot|iwości.'................ 53
Częstotliwość stańu istopu .....53
Programouranie VFO.... ............54

omijanie komórek pamięci ............' 54
Kasowanie komórek pamięci ........54
Nazwy komórek pamięci .....'.........54

Szybka pamięÓ ..............' 55
Zapisywanie danych do szybkiej pamięci......... 55
Przywohywanie komórek szybkiej pami ęci ....'. 55
Tymczasowa zmiana częstofl iwości ............... 55
Transfer szybka pamięć + VFo ...........''...'..... 55

Skanowanie

Udogodn ien ia Radiooperatora



Spis treści

Timer przerwania nadawania ffOQ...................-.-- 65
Transveńer

\Afuświeilanie częst.oUiwości.............................. 65
Poziom mocy nadajnika..................................... 65

Monitor nadajnika.... .....--. 65
Poziorn mocy nadajnika............ ..........65
Tryb sfrojenia instalacji antenowej-. - -...-..........-...... 66
sąEki tansferdanycn ............ .......... 67

Ustawienia. .-...--........... 67
V\łlmagany spzęt .....................67
Połqczenia

Wykorzystanie szybkiego tansferu.. ................. 67
Transferowanie danych... .....--.--67
Odbior danych ....... 67

Sterowanie radiostaQq. .....'....'...........68
Ustawienia ..................68

Wymagany sprzęt .....................68
Połqczenia ............68

ParameĘ komunikacji ..........'.......68
Sterowanie z poziomu komputera PC .............. 68
Zda|ne sterowanie radiostacią poqez
sieó LAN |ub internet......................................... 68

opcionalny modu| VGsl . syntezer głosu oraz
Ęestatorsygnałów...'...... ......'...........68

Nagrywanie wiadorności ................ 68
odtwazanie wiadomości

Sprawdzanie wiadomości............................. 69
Nadawanie wiadomości .............69
Usuwanie zapisanei wiadomości.....'........... 69
Zmiana ir'terwafu cziasu wiadomości ........... 69
Zmiana $ośności odtwarzania wiadomości.. 69

Nagrywanie ciągrłe ...'..69
Syntezer głosu.......... ....'........'........ 70

Głośnośó zapowiedzi głosowych ................. 71
Szrybkość zapowiedzi gńosowyctt ................. 7 1

Funkcia DX Packet Cluster ................72
System SĘ Command || (tfiko wersja K).............' 73

Diagram systemu ........73
Pr2ygotowanie..................... . . , . . . . .73
Sterowanie konbo|q .....'.....'..........73
Wlkorzystanie TH-D7A jako sterownika ........... 74
Stercwanie kontro|q .......................74

PodĘcza n| e wządzeń peryferyi nych
Komputer PC............. .....76
Radiostacia kompatybilna .................................... 76
Praca w RTW..... ...........T1
Wzmacniacz liniowy HF / 50MHz .......T1
Automatyczny tuner antenowy.... .......78
Urządzenla TNc i McP........... ...........78
DostĘanie pray uźyCńU DX PacketC|uster.'.......... 79
Praca jako pzemiennik typu CrossBand. ............. 79
System Sky Command ll (tylkowersja K)..............80

lnstalacia modułów opciona|nych
Usuwanie pokryv'ry radiostacii ........... 81
Instalacja modufu VGS-1 ...................81

lnstalacja opciona|nych fi lhów kwarcowych oraz
modutu SG3........-.. .........81

lGlibnacia generabna wzorcowego ..........-... 82

i ich

Hałas wentylatora..........
Negat1nłme cechy supeńeterodyry.................. 89
Automatyczna regu|acia rłzmocnienia.............. 89
Praca w paśmie 60m
(ty|ko wersja K, ty|ko UsĄ................................ 89

Opcionalne akcesoria

65

89

vi



TNSTALAcJA w PoJEfozte
Jeśli używasz radiostacji w pojeżdzie podczas jazdy, pod żadnym pozorem nie wykonuj czynności auiązanychz
konfiguracią menu i innymi ustawieniami, jest to zbyt niebezpieczne. Zatrzymaj pojazd i wtedy dokonaj
niezbędnych ustawień. Nie używaj słuchawek w trakcie 1azdy.
Powinieneś zainsta|ować radiostację wewnqtrz pojazdu tak aby nie narażała cię na niebezpieczeństwo w trakcie
jazdy. Przykładowo możesz zainsta|owaÓ jednostkę głównq pod schowkiem po stronie pasażera. lub pod jego
fotelem' Dodatkowo nie instaluj elementów radiostacji w okolicy innych utzqdzeń poiazdu oraz poduszek
powietrznych. Skonsultuj się z producentem pojazdu aby uzyskaó informacje dotyczące naj|epszego miejsca
instalacj i radiostacji.

PRZYKŁADoWA |N STALAGJA
1 Zamontuj obydwa uchwyty L kozysĘąc z sześciu Śrub SEMS (M4 x 10 mm)jak pokazano na rysunku'
2 Ustaw radiostację w wybranym miejscu i użyłając dołqczonych czterech śrub mocujqcych (5 mm x 16 mm)

prrykręć radiostaQę do podłoża.

Śruba mocr.rjqca

ę
H

@

g
zĄ\\E/

(5mmx 16mm)\- \.
Podk|adka -ę

(smm)\ 
H\v

@

Śruba SEMS
(M4 x 10 mm)

Nie instaluj jednostki głównej w wqskich miejscach. Powietze musi mieć swobodny przepływ przez radio,

lNsTALAcJA PANELA sTERUJĄcEGo
1 Usuń taśmę zabezpieczającą warstwę kleju na podstawie montażowej.
2 Dokręć załqczonymiwkrętami podstawę do podłoża.

3 Zamontuj uchwyt pane|a sterujqcego do podstawy śrubami sEMs.

Wkręt
4mmx12mm

Podkładka (4 mm)

/
/

osłona warstwy k|ejqcej

\- Ucnwyt panela
sterujqcego

Śruby SEMS
(M4 x  10 mm)



1 lNsTAlńcJA
Podłączanie kabla zasilającego
Podłqcz kabe! zasilajqry do akumulatora pojazdu
użynruajqc jak najkrótszej drogi. Nie użyrai gniazda
zapatniczki! Przydział pĘdu w gnieździe zapalniczki
jest za mały aby móc obsługiwać radiostację. Upevunij
się żę akumulator pojazdu dostarcza napięcie 12V
oraz Ey ma wysta'GzajaĘ pojemność. Gdy
pojemność akumu|atora okaże się niewystarcza1qca,
wyświet|acz radlosfiacii zacznie przygasać lub
radiostaQa przestanie pracowaó poprawnie. Jeś|i
uĄpvasz radiostacii przez dluższy czas gdy
akumu|ator nie jest on w pełni nałiadowany, |ub gdy
si|nik pct'azdu jest wyĘczony, akumu|ator wy{aduje się
bardzo szrybko i nie będziesz mógl uruchomić silnika.
Unikaj używania radiostacii w tych warunkach.
Pamiętaj ze radiostacja Ts.480sAT pobiera
maksyma|nie 20.5A prqdu. Natomiast Ts.480Hx
pobiera 41A (20.5A+20.5A) podczas nadawania.

. Dolqcz fiĘ na kabe| zasi|ajqcy jak
pokazano na rysunku (tylko wersia E).

tbĘ
. Ib dywj ffi, 6ńr,yd, akunu|affiw do @Ęeab

ls1eO+Y. Rór,tb napęabpotllĘ&ygnbzdami fr lN / a DC lN2
nB, b1,t mn6a niż /.oV óy ndiretaĘa mogb pncorcć
płaW,Jie.

<. Zasibnie p@cząj lylko pprzez dosbttzone kablezasilające
llżpe lrablt o njżnydl dłttgośabcll l ptzdrĘań, rruże
anęrczyća*ę wttąĘwdl panięŁy gniazdami.

Podłqczanie anteny
ZreguĘ anteny pracujqce w pasmach HF/SOMHz sq większe i cięższe niż anteny VHF/UHF. UŻywai
mootych itrwałyctt systemów mocowania dla anteny mobi|nej HF/SOMHz.

Montaż anteny na zdezaku jest najbardziej polecany ze wzg|ędu na dużq stabilność anteny. NiesteĘ większośó
zderzaków w nowoczesnych pojazdach jest p|astikowa. D|a takich pojazdów, użyi grubego |ob|a aby uziemić
antenę do karoserii pojazdu. Prawidłowa insta|acia anteny jest warunkiem Ę1tycznym do prac' w pojeździe. D|a
uzyskania szczegotowych informacji prz*zy|ajpublikacje lub instrukcję obsłqgidotyczącq anteny przewoźnej.

Uziemienie
Uziemienie anteny to ważna część systemu antenowego, dotyc'z4a przede wszystkim anten przewoŹnych
dookó|nych. Podłącz linię uŻemienia do karoserii pojazdu. Umieśó pod mocowaniem anteny kawdek meta|orej
pĄĄ którq podłqcz do karoseńi poiazdu. Zastosowanie takiego ronłiĄzania zapewni odpowb&tią paeci'.vwagę
do transmitowanego sygnału co ma bezpośredni wpły'v' na praĘ anteny dookdnei typu przewoźny bat. d|a
uryskaniaszczegÓlowych informaQi przeeytaj pub|ikacje |ub instrukcję obsfugi dotyczącq anteny ptzewoznej.

Zaktócenia a|tematora
Radiostacia została wyposażona w filb Noise B|anker (NB) oraz Digital Noise Limiter (DNL}. obydwa filĘ
umożliwiajq usunięcie za|doceń typu pu|sacyinego jakimi sq zakłócenia alternatora. Niekiedy ńa?śy generujq
tak duŻy poziom zak|óceń że ich usunięcie może być niemofiwe' Stosui odpotł'iednie fiĘ dodatkorve w
postacl liniowych filbóf, zasilania napięcia stałego etc. Szereg pub|ikacii może dostarcąyć dodatkowych
informacji na tematana|czania zakłcr;ń pocfiodzqcych od altematora.
IloA
) Pozainstalovanfukadłz6ilakc,d|,qadżeyp@anbąparli&we,n#b@I@blbgniazdarcbjąo

'radłcF,tuii..

<} Jeśli bezpiecztlikzońnóe spblty, dĘcz kabel zasilająty spnndż sbn olcailovania. fu uanruęctu ptf,tzyny, łymień bezptfunk
Stosuj bezpiecznikt o tyń samyc|l watośaach ptędu i l1,pu.

) Nieusuwa1o*nbeąieąntków

t,óżH zcĘąp'wEf kouy s*'iLabtaby
do ry BEailt|B &błdiB d€plabb c!'ń.'
.'q.oc'ctiryń

Ę|koweĘa E



1 INSTALACJA

Montaż na stacji bazowej
Gdy używasz radiostacji na stacji bazowej, wymagane będzie podłqczenie zasi|acza 13.8V Dc
jako Źródła zasi|ania. Radiostacja TS-480HX wymaga podłqczenia dwóch zasi|aczy.

l nsta|acja pane|a sterującego
1 Dotqcz owa|nq podstawę do uchwytu montażowego pane|a steujqcego uŻ"yvlĄ4c dwóch wkrętów sEMs

(M4 x 1Omm) jak pokazano na poniższym rysunku.
2 Wsuń panel sterujacy w pzykręcony uchwyt aŻ język blokady unieruńomi panel.

Śruba SEMS
(M4 x 10mm)
I

Uchwyt panela

Śruba SEMS
(M4 x 10mm)

Podłączanie kab|a zasi|ajqcego
Aby móc uiywać radiostacji na|eŻy podłączyó Źródło napiecia stałego 1 3.8V w postaci zasilacza (ednego 20.5A w
przypadku Ts.480sAT oraz dwóch 41A w przypadku TS.480HX). Zasil,ae'z nie jest wyposażeniem standardowym i
musi byc zakupiony osobno' Nie podłqczĄ zasi|acza bezpośrednio do gniazda sieci przemysłowej napięcia
zmiennego. Użyj dołqczonych kab|i zasi|ajqcych do podłączenia zasilacza do radiostacji. Nie zmieniaj kabla na
pzewód o innym przekroju. Zasi|acz musi dostarczać conajmniej 20.5A pradu stałego (41A w przypadku
TS-480HX).
1 Podłqcz kab|e zasi|ajqce pomiędzy radiostacjąazasi|aczem (dwa w przypadku TS480HX, jeden w przypadku

Ts-480sAT)' Czerwony przewód nalezy podłqczyć do dodatniego złqcza zasilacza ('.p|us"), czarny kabe| na|eży
podłqczyć do uj em n eg o złqcza zasi|acza (" m i n u s ).
. Gdy używasz jednego zasi|acza23.8V,41A, podłącz obydwa kab|e zasilające do złączzasi|acza jak

pokazano na stronie 2.

2 Podłącz kabelzasilajqcy do gniazda DC radiostacji.
. Wtyk w gnieŹdzie radiostacji powinien k|iknąć.
. Dołącz filtry |iniowe do kab|ijak pokazano na rysunku (ty|ko wersja E).

Alob:
ł Przed podłqczeniem radiostacji upewntj się ie zasilaez i radiostacja są wyłqczone
łillbpodĘcza1anlaczadoslbc,prany'stbve1dopókinbpodĘcryszndlbśaqi
ł Gdy używasz dwóch zasilaczy do TS480HX rÓżnica napięcia nie moze byc większa niŻ 1.0V'
o Nie używaj przewodów o różnych średnicach i długościach aby uniknąć zmian napięcia (Ts-480Hn.

Bezpiecznik 25A
Czerwony (+)

Bezpiecznik 25A Fuse (25 A)

Czamy (-)

Czenvony (+)

D C I N 2
DC 13.8 V

Ęlko weĄa E

Zasilacz DC
13.8V,20.5A

D C I N l
DC 13.8 V

Zasilacz DC
'13.8V, 20.54

D C I N l
DC 13.8 VZasilacz DC

13.8V,20.54TS-480SAT TS-480HX



1 INSTAI.ACJA

Podł4czanie anteny
Na system antenowy sldadajq się rąy e|ementy: antena, |inia zasiĘqca (ffier)' p|avey'znaaemi. Jeś|i poświęcisz
odrobinę uwagi, radiostacja da świetp rezultłaty w trakcie pracy w eterze. vżyla1antenu o impedancji 50 sJ,
wysokiejjakeści kabla antenowego' koaksjalnego o impedanqi 50 a' wysokiei jakosci Ącz antenowych.

Wszystkie potqczenia musza być czyste i porzqdnie wykonane. Dopasuj im@ancję kab|a antenowego' anteny
tak aby wspólczynnik sWR wynosił co najwyżej 1.5:1. VtĄpsąy SWR spowodule ż€ część mocy nadajnika Ędzie
wytracana povt'odujqc zakłócenia innych urzadzeń. Możesz generować zaldócenia vńasnej radiostacji. Raporty
Twojego sygnalu mogq być słabe wskazujqc na sygnał niskiejjakości, przesterowany lub niezrozumiaĘ. Może to
oznaeaćże Twój system antenowy nie wypromieniowuje prawidłowo sygnahr Twoiej radiostacji'

PodĘcz kabe|antenołvy Twojej podstawowei anteny na pasma HF/SOMHz do gniazda ANTl znajdujqcego się w
t/nej części radiostacii. Jeś|i użylvasz dwócft anten, podł4cz drugq antenę do gniazda ANT2. Na sbonie 16
znajdzieszinformacjedotyczqce|oka|izaĘizŁqczantenowych.

EoE
Nadawanie bez p@czotcj anteny lub sduenego obciążenia może uszkodzić nadajnk' Nb uruchamiaj nadajnika
bzp&czonej anteny-
Wszystkie bbla arttełl,ołrle pwinny mieć pŃączone odgomniki gazowe aby zapńier ryzykt wyŁadowanb ebłfuycztwo.
Gdy wspólczynik SWR przelooczy 25 tadliośaĘa mlclpmi ulłbd rchrcnny i wyĘczy stopień PA. Staraj sig nb @BzcBć
do takiej sytuaeji dtąc sya,łdzić Pqnw,o# systemu antenowego

Podłączanie uziem ienia
Wlmagane jest podĘczenie uziemienia radiostacji aby urye|imino,vać ryzyko porażenia elektrycznego. Aby
zapewnić |epszq praę systemu antenowego za|eca się dobre uziemienie za|eŻne od wybranego typu anteny.
Spetnienie tyctt dwócfi warunków zapewni uzyskanie dobrego uziemienia całości radiostacii co przełoży slę na
poprawę bezpieczeństwa. Umieść w ziemi wiele metra|ourych prętów' następnie podĘcz je to złacza GND
radiostacji. Zamiast prętów możesz użyć miedzianej pĘĄ. StaĘ się aby połqczenie było jak ndjkrótsze. Nie
ufyltaj rur gazowycfi lub wodnych. Radiostacja powinna posiadaó własną nieza|efną linię uziemiajqcq.

och rona pŻeciwprzepięGiowa
Jeś|i miejsce instalacji Twojei radiostacji znaiduje się w obszaze iłlystępowania burz |ub innycfr wytadowań
atmosferycznych, powinieneś się zastanowić jak prawidłowo zafuzp\eeyć insta|ację antenoulq oraz radiostację.
Na poczqtek zainstaluj gazowy odgromnik antenowy. Pzykbdowo zamontuj na zewnqtrz |istwę instalacji gniazd
antenowych, uziem jq. Zamontuj dodatkowe zĘee antenowe którego koniec podłqa do meta|owego pręta
zakopanego w zierni. Gdy pojawi się burza prz*ącz antenę do wspomnianego gniazda. System antenowy uzryska
dodatkowe zabezpieeen|e przed wyładowaniami. Przeczytaj inne publikacje dotyczqce zabezoiwania anten
przed przepięciami.

o

a
a



1 INSTALACJA

UCHWYT DO PRZENOSZENTA (TYLKO WERSJA E)
Uiywajqc dołączonego uchwytu możesz przenosiÓ jednocześnie panel sterujqcy i jednostkę centralnq.
Radiostację można zmontować na dwa sposoby. Jeś|i nie używasz gniazd ExT.sP, REMOTE i DATA zamontuj
jednostkę centra|nq gniazdami w stronę panela sterującego. Jeśli używasz gniazd Ea.sP, REMOTE i DATA
zamontuj jednostkę centra|ną wenty|atorem w stronę pane|a sterującego. Jeśli to konieczne możesz dołqczyć
rqczkę do przenoszenia. Uzyj dołqczonego kabla (RJ11, 20cm) aby połączyÓ jednostkę centralną z panelem
sterującym.

Rączka do pregno6zenia

BEZPIECZNIKI
Poniżej znajduje się informacja dotycząca bezpieczników radiostacji TS.48OSAT/HK Jeś|i bezpiecznik u|egnie
przepaleniu naIeŻy go wymienić. Wymiany naleŹy dokonać po usunięciu usterki, nowy bezpiecznik musi posiadaó
identyczne wańościjak uszkodzony. Jeś|i nowy bezpiecznik ulegnie uszkodzeniu, na|eży odłqczyć radiostację od
żródła zasilania i skontaktowaÓ się z |aboratorium senłisowym KENWOOD lub dealerem, ceIem uzyskania
pomocy technicznej.

Lokalizacja Wańość bezpiecznika

TS-48OSAT/HX
płyta TVRX

4A
(zab ezpi eczen ie tu n e ra ATU )

Dotączony kabel
zasiIajqcy 254

1 Usuń 7 śrub zabezpieczaiqcych dolnq częśĆ obudowy.

2 Usuń 8 wewnątz urządzenia (pata rysunek).
3 Podnieś osłonę.

4 Wymień bezpiecznik 4 A.

ffis

Śruby z naciętą

Śruby z phską glową
(M4 x  12 mm)
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PoDŁĄczAN I E PAN E LA sTERUJĄcEGo oRAz Ml KRoFoN u
PodĘcz mikrofon do gniazda Mlc (8 przewodów/RJ.45), następnie @Ęcz pane| sterujqcy do jednostki
centra|nej używajqc dolqczonego kab|a (2rril6 ądlRJ-11).

PoDŁĄczANlE PANELA l MIKRoFoNU z ZESTAWEM PG4z (oPcJA)
UŻytając opĘonalnego zestawu Kenwood PG4z, połqcz jednostkę sterujqcq z panelem i mikrofonem jak
pokazano na rysunku-

@
Lwb

ł@ertw'rrztiąa7
(Rl,|S) zasbru PG.łZ

ł(fulmruerzając1

/// 
lRJ4sl zzestawu FG-42

lGbd tozszerzająy
(FtJl1) zzestału PC{Z

Ffu nnioły (duży) z
zesilawu PG4Z P-'**'"*

Filts[niory (mdy)
doĘpzooy do
nadiąstad TS.{80

Dv\
ttz&dtryjryaz
ernlPG-{Zdo
podĘqzenia zeunęEf''ego
gbś.fl€ G*fi łD wynngane)

Filb |iniowy (mały)z
zestarru PG.łZ

Do PANEL

. t/vlaęt
/ 11mmr14rftnl

Podlffi(a

Kab.l mikpfonoury

Alal.f Fł.Frs
(8 żyl)

Dtvt,stonna bóma
8amoprz:ńopna
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Podłączanie akcesoriów
Jednostka główna
t Mikrofon (MlC)

Podłqcz mikofon którego impedancja kształtuje
sie w zakresie 250 - 600a. Wtyk dołączonego
mikrofonu umieść W gnieżdzie Mlc. Wclśnij
wtyczkę w stronę gniazda aż usłyszysz kliknięcie.
Możesz podłączać mikrofony z wĘĄami okrqgłymi
8.pin ale musisz zastosować adapter MJ.88. Nie
używaj mikrofonów Mu4, MH4DM, Mc.45,
MC45E, MC.45DM, MG4SDME, MG-S3DM IUb
innych posiadajqcych pojemnościowe elementy
mikrofonowe.

r Głośnik zewnętrzny (Exr.sP.)
Na przednim pane|u jednostki g[ownej znajduie się
złącze d|a zewnętznego g|osnika. Jeś|i posiadasz
zewnętrzny głośnik, podĘcz go do gniazda
ExT'sP. Wbudowany w obudowe głośnik zostanie
wyciszony. UŻyutaj tylko głośników o impedancjiw
zakresie 4 - 8() (8Q norma). Gniazda wymaga
wtyku 3.Smm mini-Jack, mono.

. Na wyświet|aczu pojawi się.' l...

Nota: Nlb podĘczaj duńawek do tego gniazda. wysoki
poziom dżwięku moze uszkodzić Twój sfuch.

I Manipulatory telegraficzne (PADDLE i KEY)

Aby wykorzystaó wbudowany elektroniczny układ
klucza telegraficznego podłqcz manipulator
łopatkowy do gniazda PADDLE. Aby ominąó
wbudowany uklad klucza podłqcz manipulator
sforcowy, połautomatyczny klucz (typu Bug)'
zewnętrzny układ kluczujący, |ub wyiście na
moduł MCP w emisji CW, do gniazda KEY.
Gniazda wymagają zastosowania wtyku 3'5mm
mini-Jack. Gniazdo PADDLE typu stereo,
gniazda KEY typu mono. Zewnętzny układ
kluczujący musi posiadac wyjście typu
pozytynłnego (dodatnie) aby wspo|pracować z
radiostacjq. Do połqczeń używaj kabla
ekranowanego.
o |ton . wskazuje zajęte gniazdo KEY....''. Wskazuje zajęte gniazdo PADDLE.

tlob: Wtnkcte uźykowantb mozesz slwtbt#ze ntb ma
koniecanścit*orzystywaniagniazdKEYiPADDLE,gdy
ufJ,ł,/asz w11śctb ail Pc, Przec.zyĘ nfotmaqb w
rodia le poświęanym p n cyz klu cze m ele ktro nicznym.

Panel sterujący
l Słuchawki (PHoNEs)

Podłqcz słuchaki mono lub stereofoniczne
posiadajqce impedancję w zakresie 4 - 32 a.
Gniazdo wymaga wtyku mini-Jack, 3.5mm mono
]ub stęreo. Po podłqczeniu słuchawek do gniazda,
głośnik wewnętany zostanie wył4czony.

A
J/*-;\\

rcp€e]'l
Ę| Mit<rofonz
f| wtykiem okrąstym

I 
&pin (opqa)

E-F

?ll
ffiń
łH

G|ośnik zewnęfzny
(oxła)

="- -4
€,.-
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Jesteś gotowy do wykonania pienłlszej próby
swojego TS-480$AT/HX? Czytając dwie poniższe
strony, dowiesz się jak pzeprowadzić pienłszq
łqczność w pasmach HF/S0MHz Poniższe strony są
traktowane jako szybka instrukcja obsługi. Jeś|i
napotkasz prob|emy, poczytaj dalsze części
niniejszej instrukcji,

łfu: Ta *kcĄz'awiea infamaqb dotyczęce bezpośrednio
pobncloneffiY i klawbzy ndiostaqi.

o Ustaw poniższe potencjometry:
. AF : całkowicie skręcony w |ewo
. sQL : całkowicie skęcony w |ewo

Uruchom zasilacz sieciowy podłaczony do radiostacji.
Jeśli ufiasz radiostację w pojeŹdzie, upewnij się że
kabel zasi|ający jest podłqczony do aku mu|atora.

O Naciśnij lprzytrzymai [Ól (POWER) '
radiostacja uruchomi się.
. Nie trzymaiwłqcznika dfużej niż 2 sekundy'

Radiostacja q/aczy się.
. Po uruchomieniu, na wyświet|aczu pojawisię

"HELLO", następnie częstotliwość i pozostałe
wskaźniki.

HEtL{!
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o SprawdŹ czy aktywne jest VFoĄ Zobac"zysz
ikonę: . <A". Jeśli nie, naciśnij klawisz łNB l
MAf| aby zmienić VFo na VFOA.

@ uzytaiqc potencjometru AF ustaw poziom
głośności na komfońowy do słuchania. Usłyszysz
szum radiowego eteru.

I

o t.lacisrając [-z/ [^l wybierz pasmo HF/SOMHz
w zakresie amatorskim.

@ Naciśnij [MoDEl aby wybrać emisię pracy.
. Dostępne sq 4 pary emisii: UsB/ LsB' cW/

CWR(odwrócone CW}, Fsl( FsB (odwrócone
pzesunięcie)oraz AM/ FM' Naciśnł lt|oDEI
(przez 1 sek.) aby przełqc'zać emisje w
parach: UsB<_tsB, ct'tł-łcwR, FsK<jFsR,
lub AM<.łFM'

. Aby łvybraó emisję a|tematywnq, naciśnij i
pnytrzymai przez 1 sekundę k|awisz
odpowiadajq cy za bieĄą emisję. Przykład :
Jeśliwybierzesz USB, naciśnij[łtoDEl (1 s)
aby pzełacryć emisję w LsB. Tryb
przełqczania emisji opisuje ponizsza
ilustracja:

O .lesliwybierzesz FM, uĄj potencjometru SQL
aby wyciszyć szum. Zeilona dioda LED
powyżej k|awisza [l|oDĘ zgaśnie.

. W emisji UsB' LsB pomiń ten krok.

@ Używa|qc Tuning dostrój się do stacjiw eterze.
. Jeś|i nie słrys4ysz żadnych stacii, możesz mieó

aktywne nie właściwe złącze antenowe.
Naciśnii przez 1 sekundę IATT/PRE/ ANT1/2]
aby zmienić złqcze.



2 Twoie pierwsze QSO

o Uzyr,.la1ąc potencjometru Tuning wybierz
wo|nq cześtot|iwośc'
. Jeś|i pracujesz na radiostacjiTS.480HX bez

podłqczonego tu nera automatycznego
AT.300, pz€1dż. do kroku 4.

@ Naciśnij [AĘ.
. " AT>T" - pojawi się na wyświet|aczu.

@ Naciśnij iprzytrzyrnaj [AĘ aby uruchomić
stĄenie tunera antenowego (TS.480SAT lub
TS-480HX z tunerem AT-300).
o & R{AT}T' . zacznie błyskaÓ a nad

k|awiszem [MoDEl zapa|i się czerwona dioda.
. Strojenie powinno zakońeyć się w pzeciągu

20 sekund. Po czym radiostacja poda sygnał''T.'kodem morse.a, 'Ar>T" pzestanie Ęskać.
. Jeśli strojenie nie zakończy się w ciqgu 20

sekund i usłyszysz dźwięk błędu, naciśnij
[AĘ aby zatrzymać strojenie i Wyjśó z Ębu
strojenia. SprawdŹ system antenowy. Jeś|i
nie naciśniesz [AĘ' strojenie będzie
uruchomion e przez 60 sekund.

t,lń:
. Usy'srysz wiele klka.1lącycłt dzliękówgdysttąpnb Ęzb

aIaJ,we. Te dźliękt to ptzĄcanb pzekaaików tunen
auton,ałtlrego. To zjawisko notmalne i niejest pos łrzegan e
1ako lderlra urzą dzenia.

. G:dy paalesz na n diostacji TS4SaHXz tun erem A 7300
me ma kqtma lna zos tan ie zreduko wa rc do / 0O l,t/ (A M do 25 W)

@ Przy wybranej emisji USB, LSB |ub AM, naciśnij
[M|c/ 5/ RF.GI aby ustawiÓwzmocnienie mikorofnu.
. '.M|C -- 50'. pojawi się na wyświet|aczu.

9 NaciŚnU k|awisz IPTTI w mikrofonie.
. Dioda LED zapalisię na czerwono.

@ Zaeznij swobodnie mówió do mikrofonu z
norma|nym poziomem głosu.

O t-Sgl USB: W trakcie modulowania do
mikrofonu użyj potencjometru MULT| i ustaw
poziom tak aby wskaŹnik ALC nie przekraczał
bezpiecznej granicy.
AM: W trakcie moduIowania, uĄ potencjometru
MULT| i ustaw poziom tak aby wskaźnik mocy
płynnie oddawał poziom Twojego głosu.

FM: Pomiń ten krok.

O coy zakończysz ustawienia, puśó k|awisz
[PTĘ aby powróciÓ do odbioru.

o NaciśnU [M|c/ 5/ nF.G] aby zakończyć
ustawienia poziomu wzmocnlenia mikrofonu.

tłbła: Jeśli to koniecme ustawi poziommtkro|onu dla emisL
HIL Opclb menu nr.44 (strona 27).

Na tym etapie kończy się szybka instrukcja. Jeś|i
chcesz wiedzieć więcej na temat Twojej radiostacji,
p'zeczrfia1 r ozdział "PoD STAWY oBsŁU G l" (stron a.l8). Rozdział wyjaśnia podstawowe elementy i
nazędzia radiostacji do pracy w eterze.

! {e 5 0.g E'^
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. W emisji FM, omiń ten krok.



Pane! sterujący

o lÓl(POWER)-włacznik
Naciśnij i przytrzymaj aby uruchom iÓ rad iostację. Naciśnij
i paytrzymaj ponownie aby wyłączyć (strona 18).

e Pr Hawisz
Możesz przypisać klawiszowi dowolną funkcję z
listy. Domyś|ne ustawienie to VolCE1. Funkcje
syntezera g,łosu oraz Ęestrators są dostępne z
modułem VGs.1 (strona 64).

O ATT/PHEI ANTI 12 klawisz
NacisĘ aĘ włqczać lub wyĘczać ttumik |ub
przedtlamacniacz sygnalłu (strony 49' 61). Naciśnij i
przytrymaj pzez 1s. aby zmieniać aktywne fącze
antenowe ANT 1 lub ANT 2 (strona 60).

@łr
Naciśnij aby uruc*romić wewnętzny lub zewnętzny
tuner antenowy (strona 60). Naciśn\i przy|rzymaj aby
uruchomić strojenie.

O SOI- potenciometr
Blokada szumów. Wycisza szumy wbudowanego
głośnika, podłqczonych słuchawek, wyiścia AF w
gnieŹdie DATA (złącze &pin mini-DlN) przy braku
odbieranego sygnatu (strona 19).

@ łr potencjometr
regulacja głośności sygnału audio radiostacii
(strona 18).

O Cntl ll REC, CHA il REC, CH3/ 3/ REC klawisz
Naciśnij aby odtworzyć zapisany sygnał GW lub
zapisanq stację (urymaga VGS.1)(strona 40). Naciśnij
i przytrzymĄ aby nagrać słuchaną stację (wymaga
VGs-1, strona 68), lub zapisać wiadomośÓ CW z
wbudowanego klucza elektron icznego (strona 40).

@ PWni 4/TX MONI klawisz
Naciśnij aby ustawić poziom mocy nadainika.
Nacisnij i przytrzymaj aby ustawić poziom
głośności monitora nadajnika (strona 65).

9 ttłtcls/ RF.G klawisz

Naciśnij aby ustawii poziom rłzmocnienia milaofonu
(strona 27). Pr4y aktyrnej funkcji prooesora mowy,
naciśnij aby ustawić jego poziom (strona 37|.
Naciśn.lj i prrytzymĄ abY ustawić poziom
wzmocnienia odbiomika (strona 1 8).

o xevl6/ DELAY klawisz
Naciśnij aby ustawić prędkość k|ucza
elektronicznego. Naciśn{ i przybzymaj aby ustawić
czas opóźnienia systemu VoX (strona 36) |ub czas
trybu Break-in (Semi i Full) w emisji CW (strona 39).

O NBfi/ 7 klawisz
Naciśnij aby włączyć |ub wyĘczyć filtr Noise B|anker
NB (strona 47). W emisji FM, naciŚn'lj aby vdączyć lub
wyłąe'zyć funkcję tonu (strona 32). Naciśnij i
pzytrzpą aby ustawić częstoiliwość tonu w funkcji
tonu (strona 32).

@ VOIV I klawisz
W emisjach gilosowych naciśnij aby ułąc4yć |ub
wyłączyć system VoX (strona 36). W emisji CW
naciśnij aby włqczyć |ub wy{qczyi funkcię Break-|n
(strona 39). Naciśnij i przytrzymaj aby ustawiÓ
poziom vrrzmocnienia mikrofonu dla funkcji VOX.
Przy aktylwnej funkcji VoX |ub Break.|n, pojawi się
na wyświet|aczu ikona VoX.

(3 PnOcl g klawisz

Naciśnij aby włączyć |ub wyĘcryó procesor mouły
(strona 37). Naciśnij . przylrzynaj aby ustawić poziom
kompresji procesora mowy. Przy akgwnej funkcji, na
wyświet|aczu pojawi się ikona .PRoc..
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3 Zapoznanie

@'ó
b6,6

@ Ufnl CLR klawisz

Naciśnij aby zmienió skalę wskaŹnika (strona 20) lub
wyjść' zresetować, anulowaÓ wiele funkcji. Naciśnij i
pzytrzymĄ aby skasowaó komórkę pamięci (strona 54).

@ łccl0/ oFF k|awisz

NaciŚnij aby pzeĘczać automaĘy'<ę wzmocnienia
odbiomika (AGc) pomiędzy szybką a wo|nq. Naciśnij
i przytzymaj aby ją wyłączyć (strona 35).

@ eHr khwisz
Naciśnij aby wejść w tryb wprowadzania
częstotliwości (strona 34) lub odznaczyÓ komórkę
pamięciz |isty przeszukiwanych (strona 54).

O FINE/ STEP klawisz
Naciśnij aby aktywować tryb dokładniejszego
pzestrajan i a (stro na 35 ). N aciśnij i prrytrzy maj a by
wybraó krok przestrajania dla potencjometru MULT|
(strona 34).
tE scłxl sG.sEL klawisz
Naciśnij aby właczyć |ub wyłączyć tryb
skanowania (stron 56). Przytrzymaj aby
rozpoczqć skanowanie grup (strona 59).
(p NR klawisz

Naciśnij aby wybrać tryb filtra redukcji szumów
(Noise Reduction, NR): NR1, NR2 lub OFF
(wyłączony)(strona 47). Gdy filtr jest aktywny
naciśnij i przytrzymaj aby zmienió parametr pracy
filtra Noise Reduction (strona 47).

O DNL klawisz

Naciśnij aby włączyć lub wyłączyć filtr cyfrowego
ogranicznika szumu (Digital Noise Limiter, DNL).
Gdy fi|tr jest aktyamy naciśnij i pfirzymaj aby
ustawić poziom skuteczności (strona 47).

O FIU NAR ktawisz
Naciśnij aby zmienić częstot|iwośi gómego i
dolnego odcięcia filtra DSP (w torze AF). Naciśnij i
przytr4mal aby wybrać wąskifiltr pośredniej fieśli
został zainsta|owany, strona 45).

QD Aq CW.T klawisz

Naciśnij aby wybraÓ tryb filtra Beat Cance| (BC):
Bc.1, Bc2 lub oFF (wyłączony)(strona 47).w emisji
CW, naciśntj aby uruchomić automatyczny system
Zero-Beat CW (strona 29).

@l.eo
Zapa|a się na czerwono gdy nadajnik jest
uruchomiony. Zapa|a się na zielono gdy odbierane
sq sygnały |ub lokada szumów jest wytqczona'
lNyĘcza się gdy b|okada szumów jest aktyrna.

(9 mooe Kawisz
Naciśnij aby wybrać jednq z 4 par emisji: USB/LSB'
cWcWR' FsK/FsR' AM/FM' Naciśnij i prryIrzymai
aby przełączać sie pomiędzy emisjami w wybranej
paęe: USB ++ LsB, cW ++ cWR, FSK ++ FSR,
AM ++ FM (strona 19).

6 menul F.LocK klawisz
Naciśnij aby wejśó w tryb Menu (strona 22). Naciśnij i
prz1vńrzymaj aby właczyć b|okadę częstofliwości (strona 63).

@ Unz khwisz

Naciśnij aby wĘczyć lub wy{ączyć funkcję zmiany
częstotliwości o 1MHz. Funkcja dotyczy potenciometra
MULT|. Naciśnij i przytrzymaj aby zmienić wańośó
kroku inkrementacji/dekrementacji (strona 34).

O Tuning - regulator zmiany oporu potencjometra

Regulator znajdujący się za potencjometrem Tuning
umożliwia zmianę oporu pzesuwu potencjometra
odpowiadzialnego za przestĘanie częstotliwości'

@ Tunlng potencjometr

Umoz|iwia przestrajanie częstotliwoŚci VFo
(strona 19). Posiada zaglębienie na pa|ec do
komfortowego ciągńego przestĘania
częstot|iwości.

1 ' t



3 TAPOZNANIE

O ouli M.lN ktawisz

Naciśnij aby zapisać dane do szybkiej pamięci
(Quick Memory). Naciśnij l pnytrzymaj aby zapisać
dane na stałe do wskazanej komórki pamięci.

o orłw M}vFo klaiwsz
Naciśnij aby prrywo}ać dane z szybkiej apmięci
(strona 55}. Naciśnij i płzytrzymĄ aby
przetransferować zapisy komórki pamięci do VFo.

o łg l l|A| k|awisz
Naciśnij abyzmieniaćVFOA na VFOB (strona 18).
Naciśnij i przytrzymaj aby zmieniać Ęb pomiędzy
VFo a komórkami pamięci.

@) A=B/ SPLIT klawisz
Naciśnij aby przetrasnferować bieżqce ustawienia
VFo do innego VFo. Przykładowo z VFOA do VFOB
i odwrotnie (strona 35). Naciśnfi i przyrrzymaj aby
urucfiomic tryb SPLIT (praca z innq częstotliwościq
nadajnika i inną odbiomika (strona 30).
(9 nłum potenciometr

W trybie VFo, uąń aby przestrajaó częstotliwość z
okreś|onym krokiem (strcna 34). W trybie pamĘci,
użyi aby zmienić komórkę pamięcl (sbona 51).
Użyrany jest ta|Će do zmiany funkcji w menu
(strona 22), oł.az. jako wybierak funkcji' ustawień i
innych elementów uńqcznie z sterowaniem funkcji
k|awisąy zdalnych (np. mikrofonu).

(p lF SHIFT potencjometr

v4 zby zmieniać środkowq częstoiliwośó fittra
pośredniej, wykorrystywane do usutłłania zakłóceń
(strona 45).

C -t ^ klawisze
Normatnie, klawisze umoż|iwiajq zmianę pasm za
ko|ejnościq (strona 19). sq także wykozystyrrvane do
zmiany ustawień funkcji w menu (strona 22),
sprawdzenia częstotliwości poczqtku i końca w
skanowaniu (strona 53). W przypadku gdy aĘwny
jest tryb sPLlT oraz b|okada częstotliwości, naciśnij
aby wykorzystać funkcję TF.SET (strona 30).

@ cl- klawisz
Naciśnij aby w1zerowaÓ ustawienie funkcji
RIT i/lub XIT (strony 35, 37).

O Xf Kawisz

Naciśnij aby włqczyć |ub wyĘczyć funkcję XlT
(przesunięcie częstot|iwości nadainka) (sbona 37).
Gdy funkcja jest aktywna pojawi się ikona )(lT.

@ nlT klawisz
Naciśnij aby włqczyć lub wyłlacryć funkcję R|T
(przesunięcie częstot|iwości odbiomika) (sbona
35). Gdy funkcia jest aktywna pojawi się ikona R|T.

@ nlT/ XIT potencjometr

Gdy funkcie RlT i/|ub X|T są aĘłvne, umożiwia
zmianę przesunięcia częstot|iwości. Wańośó
przesunięcia jest wyświeflana na wyświetlaczu
pomocniczym (strony 35, 37).

't2



3 TAPOZNANIE
Wyświet|acz LcD

O ueren
W trakcie odbioru pokazuje siłę sygnału według
skali S. W trakcie nadawania wskazuje wańość
mocy nadajnika oraz jedna z wybranych funkcji:
układu ALc, wskażnika sWR oraz poziomu
komresji procesora modulacji. Opadanie w funkcji
wskazań PEP wynosi połowe sekundy.

O R{AT)T
Wskazuje obecność zewnętrznego tu b wewnętrzneg o
funera antenowego w torze antenowyrn (strona 60).

O 1(ANT)2

"l(ANT" - wskazuje aktywne pierwsze gniazdo
antenowe (ANT1). "ANT>2" - wskazuje aktprrne
drugie gniazdo antenowe (ANT2)(strona 60).

O nrr
Wskazuje aktywny tłumik odbiomika (okoto 12dB)
(strony 49, 61).

O pne
Wskazuje aktywny przedwzmacniacz odbiornika
(okoto 6dB) (strona 49).

@ vox
Wskazuje aktywny system VOX w przypadku emisji
fonicznych lub aktynrną funkcje Break.|n W
przypadku emisji CW (strony 36, 39).

O pnoc
Wskazuje aktywnq funkcję procesora modulacji
(strona 37).

I uenu
Wskazuje akt1nrny tryb menu, pojawia się takży gdy
zmieniana jest wańość jednej z jego funkcji (strona 22).

9*
Zarezerwowane dla przyszłych fun kcji.

@e
Wskazuje aktywna funkcję nagrywania ciągłego
(strona 69).

ONe
Wskazuje aktyrłlnq funkcję Filtra NB (strona 47)'
(E AGC OFF
Wskazuje tryb pracy automatyki odbiomika:'AGC"
wolny czas odpowiedzi, "AGC F'- szybki czas
odpowiedzi, 'AGc oFF.. wyłączony (strona 35).
(D nnnz
Wskazuje aktywny filtr pośredniej: .,NAR.' . pojawia
sie gdy wybierzesz 1 zainsta|owany fi|tr pośredniej,.NAR 2, . pojawia się gdy wybiezesz drugi
zainsta|owany filtr pośredniej (strona 45).
(B MHz
Pojawia się gdy funkcja pzesteĘania MHz dla
potencjometru MULTI jest aktywna (strona 34).
Wskazuje także aktywne szybkie menu (strona 22).

@ nne
Dokładn iejsze pzestraja nie aktywne (stron a 35).
(Es
Appears when the selected Menu No. is in the Quick
Menu list. lt also appears when the transceiver is
scanning the frequencies between the slow down
frequency points {page 57}.

Ow
Wskazuje uruchomiony tryb split (inna częstot|iwość
nadajnika, inna odbiomika)(strona 30).

@6
Blokada potencjometru Tuning aktywna
(szczegołowe informacje na stronie 63).

Oo
B|okada częstotl iwości akt}nlvna (strona 63 )'
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3 TAPOZNANIE

O R(EO)T
"R(EO" - wskazuje aktywny equalizer odbiomika
(strona 64). "EO)T - wskazuje akfiny equalizer
nadajnika (sBona 38).
O t <sc)2
Wskazuje aktywny filtr DSP Beat Cancel 1 lub Beat
Cancel 2 (strona 47).
(E r<xn>z
Wskazuje aktvqyny fi|tr redukcji szumów: NR1
(metoda wzmocnienia liniowego), NR2
(a|gorytm sPAc) (wtęcej informacii uzyskasz
na stronie 47).

O ru.cn
Wskazuje Ęb przywołania pamięci (strona 51).

O u.scn
Wskazuje tryb przewijania pamięci (strona 52).

O oxl-
Wskazuje aktywny filtr DSP ANL (strona 47).

O s.n
Wskazuje numer komórki pamlęc.. W trybie menu,
wskazuje numer opcji. W Ęfuie sąybkiei pamięci'
wskazuje nurter komórki. Komórki sąĄkiej pamięci
prezentowane Ę w postaci i zakresie od .0-. do
"9_". (strona 55)

O asn
Wskazuje aktyrłną emisję (sbona 19).

O AUTO

Wskazuje aktywnq funkcję Ębu automatycznego (str.61)'

o B.g.B.8.B.EB.
Wyświet|a biefqą częstot|iwość, w ĘĄie menu
wańośÓ funkcji.

o B.saEf&E&
W norma|nym Ębie pracy, wyswiefla status
radiostacji, opisy i naary funkQi menu. W
aktyrvnych trybach: RlT, XIT i SPLIT wskazuje
informacje dotyczące częstlot|iwości tych funkcji
(strony 35, 37).

e <ł>
" < ł |ub "A }'wskazuje aktyrne VFo A (strony
18' 30). "A" poiawia się gdy radioatacia znajduje
się w menu B menu radiostaQi(stona 22).

e <B>
u < B" |ub "B } " wskazuje aĘwne VFo B (stony
18' 30). "B" poiawia się gdy gdy radiostacia znajduje
się w menu B menu radiostacii (strona 22).

€  <u>
" < M" |ub "M } " pojawia się gdy tlrybrano
simpleksowq komórkę pamĘci (stona 50).

Onr
Wskazuje aktyrną fu nkcję przesunięcia częstoiliunści
odbiomika (strona 35).

6xr
Wsla3u.je akĘrrvnq_!1kcje przesunięcia czę,sto{inrcści
nadajnika (strona 37).

Ocr
T" wskazuje aktywnąfunkcię tonu (strona 32). "cr
wksazuje aktyvrny system cTcss (b|okada szumów
sterowana kodem ciqg[ymxsfuona 33).

oPc
Pojawia się gdy radiastacja jest sterowarYaprzez
komputer PC (strona 67).
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3 ZAPOZNANIE

Jednostka główna

DNDODNDDD
DDONtrDDDN
oDnoonDn!
DDnf]nnDo0
nirtrotnDDtr
DDDDNDD! !

o rulc złącze
Służy do podłqczenia mikrofonu radiostacji. Podłącz
dostarczony mikrofon jak to zostało opisane na stronie 6.

O płHel złącze

Służy do podłączenia panela sterującego.
SprawdŹ czynności opisane na stronie 6'

0 eXf.SP gniazdo

Służy do podłączenia głośnika zewnętznego' Pasuje
wVk 3.5mm mini-jack mono (2 styki)(strona 7).

O ołrn złqcze

Słuzy do podĘczenia wielu urzqdzeń zewnętznych
(TNc lub McP) odpowiedzia|nych za pracę w
emisjach cyfrowych (np-: RTTY) (strony 77,78).

O neuorEzłącze
Słuzy do podłączenia linii sterujqcej zewnętznym
wzmacniaczem liniowym HF/S0MHz (strona 77).

@ cotut złącze
Służy do podłqczenia komputera PC odpowiednim
kablem wykorzystujączłacze GoM (strona 67). Sfuży
także do szybkiego transferu danych (strony 66' 76)
oraz funkcji DX PacketCluster (strony 72, 79).
Pasujące złqcze to DB9.

o PADDLE i KEY gniazda

Służq do podłaózenia manipu|atorów telegraficznych.
Gniazdo PADDLE wymaga wtyku Jack 6.3mm, 3
stykowego do pracy z wbudowanym kluczem
elektronicznym. Gniazdo KEY wymaga wtyku
mini-Jack 3.5mm, 2-stykowego do pracy z innymi
manipu|atorami. Pzeczytaj informacje zawańe na
stronie 7, dotyczące róznych manipu|atorów CW.

O Plastikowa pokrywa

Jeś|i nie używasz gniazd ExT.sP, DATA oraz
BEMOTE' umieśÓ pokrywę tak aby zabezpieczyć
je przed zaniczy szczeni em.
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3 ZAPAZNANIE

ANT2 ANT1

o łxr 1 i ANT 2Ąee
PodĘcz g}ównq antenę do gniazda ANTl. Jeśli
używasz dwóch anten pracujących w pasmach HF /
50MHz, podĘcz druga antenę do gniazda ANT2.
(strona 60).

e ano przyłacze
PodĘcz gruby drut staloury |ub miedzianq plecionkę
pomiędąy radiostacjq a najb|iższym przy|4czem
uziemiajqcym (strony 2, 4).

@ Uttentylatory
Radiostacja TS-480SAT posiada ieden wentylator,
model TS8OHX posiada dwa wentylatory.
Zapewniają one chlodzenie stopnia PA.
(8 AT zącze
PodĘcz kabe| dostarczony z tunerem antenowym
AT.300. Przeczytaj instrukcję obsługi dostarczonq z
tunerem dla uzyskania szczegółowych informacji.
(strona 60)

O PC 1 13.8 V gniazdo zasilania
PodĘcz podstawowe ffidło zasi|ania radiostacji do
tego gniazda (strony 2,3)-Użyl dołaczonego kabla
zasi!ajqcego.

@ OC 213.8 V dodatkowe gniazdozasilania
(tylko TS-a8OHX)

Jeśli chcesz nadawać musisz podłaczyć drugie
nieza|eżne żródło zasi|ania 13.8V do tego gniazda
(strony 2, 3). Uzyi kab|a dołączonego do
radiostacji. Jeś|i nie podĘcąrez drugiego żródła
zasilania radiostacja nie Ędzie nadawać. Będzie
mozliwy odbiór sygnałów (strona 18).
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3 ZAPOZNANIE

Pane| sterujqcy (tył)

O KEN'MIOOE

O otosnix
Gdy podłączysz słuchawki głośnik
zostanie wyciszony.

obok grłośnika znajdują się 4 oznaczone miejśca na
śruby. Słuzq one do zamontowania dodatkowego
uchywtu' Uchwyt nie stanowi wyposażenia
standardowego anie opcjonalnego. Przewidziano
montaż do uchwytu lub powiezchni, wcześniej
przygotowanej' Uzyj śrub 3 mm x 8 mm (śruby nie sq
wyposażen iem standardowym).

Mikrofon

O prr (Naciśnij aby mówió) pzełącznik

Radiostacja uruchomi nadajnik gdy naciśniesz
przycisk PTT. Puszczenie spowoduje powrót
odbioru.

O uPl DWN klawisze

Używając tych k|awiszy zmienisz komórke pamięci,
opcię w menu a także pzestroisz częstot|iwośĆ o
ustalony krok. NaciŚnii i pzytrzymaj klawisze aby
zmieniać funkcje ciągle.

na
do
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U ruchamianie radiostacji
1 Jeśli używasz zewnętrznego zasi|acza'

uruchom go.

2 Naciśnii i pr4b-zymajl Ó ] (Porer) aby
uruchomiĆ radiostacię.

. Nie trzym{naciśniętego przycisku dluzej niz
dwie sekundy. W innym wypadku
radiostacja wyĘczy się-

. Tylko mode| TS480HX: JeŚ|ina wyświet|aczu
poiawi się .RX ONLY', sprawdŹ ey Ącza
zasi|ania DC-l i Dc.2 Ę prawidłowo
podłączone. Gdy pojawi się to ostzeżenie
będziesz mógł odbieraó sygnały ale nadajnik
pozostanie wy{ączony nawet jeś|i ograniczysz
jego moc- Komunikat TWIN PWR' oznacza
prawidtowe podłączenie zasilania (złqcza DC.1
iDc-2).

. Po uruchomieniu na głównym yvyswiet|aczu
pojawi sie komunikat "HELLO" następnie
wskazanie częstotliwości i pozostałych fu nkcji.

Aby v"yĘczyó radiostację naciśnij ponownie
I g | (Power).

4 VlĄ/qcz zasilacz radiostaQi.
. Możesz ominąó krok 3. Po w|qczeniu

radiostacii możesz wlqczyć zasilacz. od tej
pory nadiostacja 

.Ędzie 
się ńqezać i

wyłqczać razem z podł4czonym zasi|aczem.

Ustawianie głośności

AF -rvzmocnienie sygnału audio
Przekręć potenciometr AF w prawo aby ntiększyć,
gło.śnośó |ub w |ewo aby zmniejszyć poziom audio
$oŚnika.

RF - rvzmocnienie sygnalu radiowego
Poziom wzrnocnienia sygnalu radiowego jest
fabrycznie ustawiony tak aby móc odbierać sygnały
radioure z maksymalnym nzmocnienbm. Możesz
zmniejsryć poziom wzmocr'ienia w przypadku
pojawienia się duźego fra s|6zanych stacji, dużego
poziomu zakłóceń atmosferyczayci lub zakłóceń od
innych slszanyń stacji. Naipiem ałróć uwagę na
wskaźnik sygnału ponianłaż zmniejszenie
wzmocnienia ma wpt^/v na całuśós|6szanego sygnału.

1 Naciśnij ipr4trrymĄ przez 1s. [il|c/ RF.GI.

. Na wyświet|aeu pomocniczym pojawi się bieĘcy
poziom uzmocnienia (0 (min.) - 100 (max.))-

Używając potencjometru MULTI zmnieisz lub zwiększ
poziom uzmocnienia dopóki wskaźnik sygnału nie
pokaże wańości przez Ciebie pożqdanej.

uurn+sJfn t,

. SygnaĘ słabsze od ustawionego poziomu
zostanq wytłumione a odbiór sygnału stanie
się łatwiejszy.

W za|eżności od b/pu izysku energetycznego anteny
oraz warunków na paśmie dopasuj poziom
wzmocnienia tak aby odbiór stacji był czytelny. W
emisji FM ustaw poziom uzmocnienia radiovvego na
maksimum.

WVbór pomiędry vFoA a vFoB
Radiostacja posiada dwa uktady VFO słrpace do
kontrolowania częstot|iwosci. Każde vFo &iała
nieza|eżnie i posiada wtasną częstodiwość oraz
emisję. Prrykładowo, podczas pracy w Ępie SPL|T'
VFOA jest wykorzyslnłlane do odbioru sygnałółr,
natomiast VFOB do nadawania. Odrrwotne ustawienie
też jest moż|iwe.
Naciśnij lNB l MAfl aby zmienić VFOA na VFOB
iodwrotnie.

. " {A' |ub " { B' pojawi się w zaleŹności od
wybranego VFO.

o

M/V

@
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'[ Podstawy obsługi

Wybór pasma
Naciskając [-.z] |ub [^] wybierz pasmo pracy.
. Przytrzymujqc klawisz, pasma będq się

przełączać caĘ czas

Dostosowanie b|okady szumów
Głównym działaniem blokady szumów (Sque|ch) jest
wyciszanie głośnika gdy nie jest odbierany sygnał
stacji. Gdy poziom blokady jest ustawiony
prawidłowo' słysza|ne będa ty|ko stacji odbierane,
pojawiające slę na ustawionej częstotliwości' lm
wyisza wańość poziomu tym mocniejszy sygnał
będzie potrzebny do otwarcia blokady szumów.

Ustaw potencjometr SQL tak aby przy braku
odbieranej stacji blokada uruchamiała się tylko na
szumach eteru. Zielona dioda LED wyłaczy się. Wie|u
operatorów wykorrystuje b|okadę szumów ty|ko w
emisjach stałonośnych typu AM i FM. Fabrycznie
poziom blokady szumów jest ustawiony w emisii FM
na wskazanie godziny I a w pzypadku emisji SSB i
AM na godzinie 11.

Zmiana Gzęstotliwości
Pzekęó potencjometr Tuning w prawo lub naciŚnij
klaiwsz [UPl w mikrofonie aby ztltliększyć częstotliwość.
PzekręĆ potencjometr Tuning w |ewo lub naciśnij
[DWNI w mikrofonie aby zmniejszyc częstot|iwość.

ao
TF-SET

Wybór emisji
Naciśnij IMoDE] aby wybrać jednq z czterech par
emisji: USB/LSB, CW/CWR, FS}(FSR oraz AM/FM.
Za kazdym razem jak naciśniesz k|awisz [MoDEl'
para przełqczy się na ko|ejną. Aby wybraó inną emisję
w wybranej parze, naciśnij i przytrzymaj k|awisz
IMODE] (1 s). Poniższa ilustracja pokazuje w jaki
sposób przełączajq się emisje w za|eżności od
naciśnięcia klawisza [MODE].

Radiostacja została Wyposazona w tryb
automatyczny.W menu wybierz opcję nr'2 następnie
naciśnij [ ̂ ] i ustaw opcję na oN' Na wyświet|aczu
pojawi się "AUTO',. Przy domyś|nych ustawieniach
tego trybu poniżej częstot|iwości 9.5MHz, radiostacja
przełqeza emisję na LSB automatycznie. Powyżej
częstot|iwości 9.5MHz, emisja jest przełqczana
automaĘcznie na USB. Możesz dodać inne zakresy
automatycznego przełqczania emisji. Więcej
informacji znajdziesz na stronie 61.

ffitffiVltW'
Jeś|i preferujesz bezpośrednie wprowadzanie
częstot|iwości lub częstoiliwośó jest daleko od
bieĄcej, naciśnij [ENT]' następnie korzystając z
klawiatury numerycznej wprowadŹ częstot|iwośÓ do
VFo. Więcej szczegolów na stronie 34.

Ta radiostacja posiada wiele metod szybkiej zmiany
częstot| iwości. Pzeczytaj szcze gołowe i nformacje n a
stronie 34 w dziale .'Wybór częstotliwości.,.

@

6@@
ffi'@6
@b'@
ó@o
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ł Podstawy obsługi

Wskaźnik multifunkcyjny
Wskaznik multifunkcyjny łvyświetla pomiary funkcji
opisanych w tabelce. Ska|a siły sygnalu ($Meh)
pojawia się gdy radiostacia pracuje w odbiorze. W
trakcie nadawania wyświeila sie ska|a pomiaru mocy
nadajnika oraz pomiar jednej z poniższych funkcji.
Za ?,afdym 'razem gdy naciśniesz k|awisz [HTB/
GLRI' wskaŹnik przełaczy się pomiędzy funkĘami:
ALc, sWR' coMP. Posiada funkcję wolnego
opadania wskazań.

lUskżan& C9|ęśt m.iqzong

s Siła sygnału stacji odbieranych

PWR Poziom mocy nadajnika

ALC Poziom wysterowania stopnia PA

SWR Poziom wspolczynnika fa|i stojqcej

COMP Poziom kompresji procesora modulacji.
Węcej informacjina stronie 37.

Nofa:
. Funkcja CdMP jesl dostępna Ulko sdy pro@sor

modulacji został włqczotzy. Tytko dla emisy' SSĘ FM i AM
. Me ma mofliwości wyĘczenia ftnkcji wolnqo opadania wsl<azań
. Wskaź'nik sĘ sygnalu ($Met) inaaej rcaguje w emisii FM. Nie

iesf to usterka radioilacji.

Nadawanie
W emisjach głosowych. naciśnij i przytzymaj k|awisz
tPrĘ w mikrofonie. następnie zaenij mółić z
normalnq aĘku|aciq Twojej modulacji. Gdy
zakończysz, puść ldawisz[PTĘ aĘ rozpoczqć odbiór.
W emisji CW, naciśn'j tvox/ 8l aby uruchomić Ęb
Break-ln. Poiawi się YoX". Uzytl'ając manipulatora
cW rozpocznij nadawanie. Najpierw podłącz
manipu|ator (strony 7, 15), następnb rłybierz emisię
używajqc klawisza [MODEI (sbona 19).

Szczegó'łrrwe informacje dotyczące nadawania
uzyskasz na stronie 27 w rozdziale "Podstawowa
Łącznośó Radiowa.,.

Wybór poziomu mocy nadajnika
Możesz zmniejszyó poziom mocy nadainika jeś|i
uważasz że komunikacja bedzie nada| czyte|na'
Zmniejszy to taże ryzyko zakłócania innych stacji
oraz poziom generowanych zalcł.óceń. Gdy
radiostacja jest podłaczona do akurnu|atora, dopasu
poziom mocy tak aby czas nadawania urydł'.'rył się.
Radiostacja umoż|iwia zmianę poziomu mocy nawet
w trakcie nadawania.

1 Naciśnij [PWFI/ 4/ Tx MoNl|.
. Pojawisię obecne ustawienie mocy.

Przekręć potencjonretr I|ULTI w |ewo aby
zmnĘszyć moc |ub w prawo aby arięksryć
moc nadainika.

. Zakres regulacjijestzależny od wersji i mode|u
radiostacjia talĆe od obecnej emisji i pasma
pracy.

3 Naciśnij [PwR/ 4/ Tx MoN|l aby zakończyć regu|acje

Nob: Możaz mltbnć zmianę co 1 |ub 5Ił! tlstaw odpowbdnią
włtaść w opqi2l menu ndiosbq?l' $tona 65).

CLB

@
I

@

e"ffi 
Wskaźnik mu|tifunkcyjny
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4 Podstawy obsługi

Wzmocnienie sygnału mi krofonu
Poziom wzmocnienia mikrofonowego musi byó
ustawiony przed rozpoczęciem pracy w emisjach
SSB iAM (strony 27,28')-

1 Naciśnij [Mlci 5/ RF.GI.
. Pojawisię bieĘce ustawienie vrzmocnienia.

Domyś|nie 50. Zakes regu|acji 0 - 100.

Naciśnij i palrzymaj [PTTI w mikrofonie.
. Zapa|i się czerwona dioda LED.

SSB: W trakcie mówienia do mikrofonu, korzystając z
potencjometru MUUIl ustaw poziom tak aby wskaŹnik ALC
wypełniał bezpieczny zakres bez jego przekrae.zania.

AM: W trakcie mówienia do mikrofonu, użyj
potencjometru MULTI i ustaw poziom tak aby wskazania
plynnie odzwiercied|aĘ Twoją modulację'

FM: Ustaw w menu opcję 44 na wańość: .,1''
(Normalne), .,2" (Średnie), |ub u3u (Wysokie)
wzmocnienie dla mikrofonu (strona 27).

uur-r+s,l[n

4 Puść [Pfi] aby powrÓcić do odbioru.
. Lampa LED zapali się na zielono lub zgaśnie w

za|eżności od ustawienia poziomu b|okady
szumów.

Nota: dy uĘwasz mikrofonu MC-il z adapterem MlĄĘ w embji
FM. Us ta wopcję na wańość i7 (WysokĄ Czułoś ć mikfopnu w em isji
Fu| iest niska, Dla.pozostałyń mikrcfonów usbw tnrtość.. ,1,,
(Normalne) lub 2" (Srednte).
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Go to jest menu?
Wększość funkcii jest obsfugiwana i konbolotruana
pzez menu urzqdzenia. W menu majdujq się także
funkcje rzadko używane oraz uśtawienia
jednorazowe urządzenia. Możesz zmienić wiele
wańości, zakresów a także zaprogramowaó niektóre
zachourania radiostacil. W menu znajłlujq się takie
ustiawienia dotyczqce kornulnikaĘi z innymi
urzadzeniami w tym z komputerem PC.

MenuAiMenuB
Radiostacja posiada dwa zestawy funkcji
pogrupowane w: Menu A i Menu B. Obydwa zestawy
zawierĄqte same funkcje i moga byó konfigurowalne
niezależnie. oznaea to ie radiostacja moŻe
pracować w dwóch różnych środkowiskach a lch
zmiana może być szybka i łatwa. Przykładowo:
Możesz skonfigurować Menu A tak aby mieó
najważniejsze funkcje doĘczqce DXowania i
zawodów a Menu B tak aby mieć potrzebne funkcje w
fakcie normalnej pracy w eteze. Pzełączając się
pomiędzy Menu A i Menu B, zmieniajq się wańości
ustawionych funkcji, ich konfi gur aĄa, oraz przypisa nie
klawis4y. Funkcja ta umofiwia taVźe pracę dwóch
różnych operatorów z których |<aŻdy może ustawió
radiostację "pod siebie".

Dostęp do menu
1 Naciśnij IMENU/ F.LocKl.

. Pojawi się numerfunkcji' jeinazwa oraz
typ menu. Na wyświetaczu pomocniczym
znajduje się opis wybranej funkcji.

Szybkie Menu
Ze uzględu na duĘ |iczbę funkcji w menut zosta|y
one ponumerowane. Możesz pogrupować funkcie z
których naiczęściej korzystasz w szybkie menu'
Dzięki temu korzystanie z radimtacii stanie się
przyjenlniejsze, a zmiana funkcii szybsza.
Programowanie szybkiego menu jes{ bardzo proste i
nie ma wpłpvu na ko|ejność i us'bwienia udaściwego
menu radiostacji.

Programowan ie szybkiego menu

1 Naciśnij IMENU/ F.LocK].
2 Używajqc potenciomebu I|ULT| wybierz numer

funkcjiw menu.

3 Naciśnij [oMV M.lNl.
. Nad wybranq funkcj4 pojawi się 'tl', co

oznacza że funkcja została dopisana do
zbioru fu nkcji szybkiego menu.

U

. Aby usunqć funkcje z szybkiego menu
naciśnij ponownie k|awisz [oM|/ il.|{l.

4 Naciśnij [MENU/ F.LocKl abyw.yiścz menu.

Używanie szybkiego menu
1 Naciśnij [MENU/ F.LocKJ.

2 Naciśn.lj IMHzI.
. "MHz" poiawi się na w1nświet|aeu

3 Używaj4c potencjometru MULT| vqĄierz funkcię z
szybkiego menu.

4 Naciśnij [v|/ [^|' lub [UP} tDłl,lq w mikrofonie
aby zmienić wańość funkcii.
. Gdy funkcia znajduje sĘ na |i*je

szybkiego menu, poiawi się " El..

5 Naciśnij IMENu/ F.LoGKl aĘu'yisc z menu.

ł5*,kśli srybkb menu nb izst aąla notlla,tła, lĘcie
frencjometu MULT| lubwyt<orcnb ffil 2sptdĄe że
ndiosbcja wyenifuie dołw .cHEcK, filotse,em.

Naciśnij lNB l MĄ{ aby wybrać Menu A lub B.
. "A'lub "B" pojawi sięwza|eżności od

wybranego menu.

UĄpvajqc pdenciomebu iluLTl wybierzfunkcię w
menu.
. Za każdym razem gdywybiezesz innq

funkcię, zmienisię takżeiej numeroraz pojawi
sie jej opis na qnświeilaczu pomocniczym.

Naciśnij [rzll [ł|' lub [UP! [DWN| w
mikrofonie aby zmienić wańość funkcji.

r)trffi ffi

;#t T=" rorsnrir
il

I',ilT..T f,',
;t 'ń,,.E!{['

5 Naciśnij [MENU/ F.LocKl aby ulyjsc z menu.
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5 Menu urządzenia
Konfiguracja w menu

Grupa Nr
opcii Funkcia Wartości Domiślne str

Interfejs
operatora

00 Jasność wyświetlacza
OFF, 1: minimum,4: maksimum oFF/ 1 to 4 3 63

1 Podświet|enie klawiszy oFF/ on on 63

Kontrola
strojenia

2 Tryb automaĘczny oFF/ on oFF 61
03 Krok pełnego obrotu potencjometru Tuning 250/ 500/ 1000 500 35
4 Strojenie potencjometrem Tuning w emisji FM oFF/ on oFF 34

05 7aokrąg|aniecaęstot|iwościpzypzestrajaniu
potencjometrem MULT!

oFF/ on on u

06 Krok pzestrajania gkHz dla potencjometru
MULil w emisjiAM w pasmach komercyjnych

oFF/ on Zabżrie
od v'rcrsji 34

Komórki
pamięci 07 Tymczasowa zmiana częstot|iwości w

komórkach pamięci oFF/ on oFF 52

Skanowanie

I Częściowe spowa|n ianie skanowania oFF/ on on 57

09 Zakres spowolnieni a przy skanowaniu
prog]Elmowanym

100/ 200t 300t 4aot
500 Hz 300 57

10 Wstzymanie skanowania oFF/ on oFF 57

11 Metoda uznawiania skanowania to (czasowa)/co
(blokady szumÓw) to 58

Monitorowanie
sygnału

12 Poziom grłośności sygnału .'beep.'
OFF, 1: minimum, g: maksimum oFF/'t to 9 4 62

13 GłoŚnoŚć sygnafu CW
OFF, 1: minimum, 9: maksimum oFF/ 1 to 9 5 29

14 Gbśność odtwazania komunikatu (VGs-1 )
OFF, 1: minimum, g: maksimum oFF/ 1 to 9 4 69

15 GłoŚnośc zapowiedzi głrcsowych (VGs-1 )
OFF, 1: minimum, T: maksimum oFFl 1 to 7 4 71

16 Prędkośc zapowiedzi głosowych (VGs-l )
0: wolno,4: szybko 0 to4 1 71

Filtr pośredniej 17 UŻywai fi|tra CW poŚredniej w emisji SSB oFF/ on oFF 45

Equalizer
DSP 18

Equalizer DSP odbiornika
oFF: Flat
Hb1: High boost 1
Hb2: High boost 2
FP: Formant pass

bb1 Bass boost 1
bb2: Bass boost2
c: Conventional

U: Flat(Zarezerwowane dla ARCp)

oFF/ Hb1/ Hbz/ FP/
bbll bb2/ cl U

oFF 64
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5 itenu urządzenia

Grupa Nr.
opcii Funkcia .Wartości - Domyś|ne str

Equalizer
DSP 19

Equalizer DSP nadajnika
oFF: Flat
Hb1: High boost 1
Hb2: Hight boost 2
FP: Formant pass
bbl: Bass boost 1
bb2: Bass boost2
c: Conventional
U: Flat (Zarezenrowane dla ARCP)

oFF/ l'fbl/ HbU FPI
bbl/ bb2/ c/ U OFF 38

Filtr nadajnika 29 SzerokoŚĆ fi|tra DSP nadajnika 2.Ol2.4kHz 2.4 38
TX Power 21 Dokładna regu|acja mocy nadajnika oFF/ on oFF 65

TOT 22 Timer pzerwania nadawania ffOT) oFFI 31 5l 1Ol 2OI 3A
minut

oFF 65

Tranwverter
23 lń|świet|anie częstotliwości transweńera oFF/ on oFF 65
24 Regulacja poziomu mocy transreńera oFF/ on on 65

Automatyczny
tuner

antenowy

25 Nadajnik u ruchomion y po zakońeeniu strojenia oFF/ on oFF 60
26 Tunerw torze odbiomika oFF/ on oFF 60
27 Metoda kontro|owania zewnętrznego tunera Atlt At2 At1 61

Vtżmacniacz
liniołly

28 Tryb pracy radiostacji z uzmacniaczem (HF) oFFI 11 21 3 oFF ffi

29 Tryb pracy radiostacjiz uzmacniaczem (SOMHz) oFFl 11 2t 3 oFF ffi

Odtwarzanie
wiadomości

30 Nagrywanie ciągle oFF/ on oFF 69

31 Powtazanie pod odtwozeniu oFF/ on OFF 41,
69

32 Czas pomĘ dzy powtarzaniem odtwazania 0 do 60 sekund
(w krokach co 1 sek.) 10 41,

69

cw

33 K|uczouan ie dopełniające oFF/ on OFF 41

u VĘsokość częstot|iwości tonu CW 400 do 1000 Hz
(w krokach co 50 Hz) 800 29

35 Stosunek kropek do kesek AUto/ 2.5 do 4.0
(w krokaci co 0.1 )

Auto 39

36 odwrotna propoĘa k|uczorania oFF/ on oFF 39
37 Funkcja klucza typu'bug" oFF/ on oFF 40
38 Zamiana pozycji kropek i kresek (m. bpatkowy) oFF/ on oFF 41
39 Autornatyczne nadawanie w emisji SSB oFF/ on oFF 41
40 Korekta częsffiiwości pr4 zmianach SSB - CW oFF/ on OFF 41

FSK

41 Pzesuniecie FSK 1701 2@l 4251 850 Hz 170 42

42 Polaryzacja klueorania FSK oFF (Normalna/
on (oómotna) OFF 42,

T7

43 Częstot|iwośćtonu FSK 12751 2125H2 2125 42,
77

FM 4 \Ą/zmocnienie mikrofonu w emisji FM 1 (Normalne)i
! (Średnie)/ 3 (\Ąłsokie 1 27
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5 tl|enu urządzenia

Grupa Nr.
opcji Funkcia Wartości Domyślne Str.

Komunikacja
danych

45 Zmiana szerokości fi |tra dla emisji cyfrowych oFFl on oFF 48

46 Poziom wejścia AF d|a komunikacjidanych
(0: minimum - 9: maksimum) 0do9 4 77,

7B

47 Poziom wyjścia AF d|a komunikacjidanych
(0: minimum - 9: maksimum) 0do9 4 77,

78

Klawisze

48 Klawisz PF panela sterującego 00do93 i99 61
(VoEĘl)

64

49 Klawisz PFI mikofonu 00do93 i99 75
(A/B)

u

50 Klawisz PF2 mikrofonu 00do93 i99 74
(sPLn) il

51 Klawisz PF3 mikrofonu 00do93 i99 76
(M/v) &t

52 Klawisz PF4 mikrofonu 00do93 i99 63
(RX lrtoNl)

64

Szybkitransfer
53 Transfur trybu Split w trybie transferu

master / slave oFF/ on OFF 66

danych
54 PozwÓ| zapisywać transferowane częstot|iwości

w trybie split do wskazanego VFO oFF/ on oFF 66

Blokada TX 55 Blokada uruchomienia nadajnika oFF/ on oFF 38

PońGoM 56 Prędkośó komunikacji portu CoM
4800/ 9600/ 192001

38400/ 57644/
1 1 5200 bps

9600 67

Pzemiennik
crossband 57 Polaryzacja DTS oFF/ on oFF 71 ,

79

Zajętość 58 3lokada nadawania na zajęĘ częstot|iwości oFF/ on oFF 38

APO 59 Automatyczne wyłączenie radiostacji (APo) oFF/ 60/ 120/ 180
minutes oFF 60

Źródło VoX 60 Nadawanie sygnałów z wejścia DATA oFF/ on oFF 36
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5 Menu urządzenia

Notatki
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Ł4czność w emisji ssB
Emisja ssB jest najczęściej wykorzystywaną
emisją w pasmach amatorskich. W porównaniu do
innych emisji, SSB jest emisją wąskopasmową'
Umofiwia dalekie łączności przy relatywnie niskich
nakładach mocy nadajnika.

Jeśli to konieczne przeczytaj rozdział,,Podstawy
obsługi'. na stronie 18.

1 Wybierz częstotliwość pracy.

2 Naciśnij [MODEI dopóki na wyświet|aczu nie
pojawi się "USB' |ub 'LSB.'.

. Jeś|inie pojawi się wybrana emisja (LSB |ub
UsB). Naciśnij i przytrzymaj k|awisz [MODE].
Emisja zmienisię na sąsiednią wwybranej
parze.

. UsB reprezentuje emisję górnąwstęgową,
LSB reprezentuje emisję do|nowstęgowq.
7anlyczĄ emisja USB jest wykorzystywana
powyzej 10MHz, emisja LSB poniżej 10MHz.

Łączność w emisji FM
Emisja FM iest najczęściej wykozystywana w
zakresie pasm VHF i UHF' Na częstot|iwościach
niższych, emisję FM wykorzystuje się w zakresach
paslna 6m (51-54MHz) oraz 10m (29MHz). W
wymienionych pasmach wystepujq przemienniki
pracujqce w emisji FM, które sa idealnym
rozvtiqzaniern na rozmory z przyjaciółmi' Emisja FM
wymaga szerszego widma sygnału aniże|i sSB iAM.
Zapewnia duzo lepszq jakośc audio i czytelność
sygnału' a także ciszę ze wzg|ędu na
wykorzystyranq W tej emisji blokadę szumów.
Wykorzystuj emisję FM do łaczności lokalnych oraz
rozmów zprzyjaciołmi.

Jeś|i to konieczne przeczytaj rozdział ..Podst.iawy
obsługi" na stronie 18.

1 Wybierz częstot|iwośó pracy'

2 Naciśnij[MoDEl aż pojawisię nFM''.

. Jeś|i nie pojawi się'.FM'', wybierz emisję .'AM'',
następnie naciśnij i pfirzymaj [MoDĘ
emisja zmieni sie na "FM".

ł'l !ffi Ptr
t  1 l t 1 ! ' ł  *

qs€-@-Ę" e5.ln[].[fi'^
FT1

Naciśnij i przytrzymaj [PrĘ w mikrofonie.
. Dioda LED zapali się na czeruono.
. Przecztltaj informacje o systemie "VOXU

(strona 36).

Mów do mikrofonu używając normalnej artykulacji
Twojego głosu.
. Mówienie zbyt blisko |ub zbyt gtłośno

spowoduje że modu|acia może zostać
przesterowana i nieczytelna.

. Możesz przełączyć pozoim wzmocnienia
mikrofonowego pomiędzy: 1 (norma|ne)' 2
(średnie)' 3 (wysokie)' Standardowo poziom 1
jest wystarcza1qcy' Jednak gdy otrzymujesz
raporty o cichejmodu|acji, zwiększ poziom.

5 Puść k|awisz [PTTI aby powróció do odbioru.
. Dioda LED zapa|i się na zie|ono lub zgaśnie w

zalezności od ustawienia potencjometra SQL.
Wie|e użytecznyctt informacji oraz wskazówek
dotyczących do prary w emisji FM znajdziesz w rozdzia|e''Funkcje pomocnicze w łączonści'. (strona 34).

Alob: Regulacja poziomu wzmocntbnia mikrofono wego nykonywana w
&ia le z le wej s tro ny nie ma wpływ na tŃ wienia w em is17 FM.
Wregula qt FM tł|,s tęp u1b tyko 3 s topn buyzakres rq ula cj i

Naciśnij [Mlc/ 5/ RF.G] aby ustawiÓ poziom
wzmocnienia mikrofonu.
. Bieżqcy poziom uamocnienia pojawi się

na wyświeflaczu pomocniczym.

9 1 ! ! 7 i n ł ł 6  '  

*

re€'_". ,1d55nE:''e- 
use ilf [ " 5il

Naciśnij i przytrzyma1 IPTTI w mikrofonie.
. Dioda LED zapalisię na czerwono.
. Przeczytaj informacje o systemie VOX

(strona 36).
Mówiqc do mikrofonu' użyj potencjometru MULT! i
dostosu poziom tak aby wskaźnik ALC obrazował
Twoją modu|ację ale nie przekraczał limitu.
. Mów ufiającnormalnej artykulacji Twojego

gtosu' Mówienie zbyt b|isko lub zbyt głośno
spowoduje że modu|acja może zostaó
paesterowana i nieczytelna.

. JeŚli chcesz użyó procesora modulacji,
przeczyta1 dział .'Procesor Mod ulacji" na
stronie 37.

6 Puśó klawisz [PTT| aby powrócić do odbioru.
. Dioda LED zapa|isię na zielono |ub zgaśnie w

zależności od ustawienia potencjometra SQL.
7 Naciśnij [MTn/ CLH] |ub [M|c/ 5/ RF.GI aby

zakończye ustawianie wzmocnienia.

Wie|e użytecznych informacji oraz wskazówek
dotyczacych pracy w emisji SSB znajdzieszna
stronie 34 w rozdziale "Funkcje pomocnicze w
tqczności''.
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6. Podstawowa łaczność radiowa

Łączność w emisji AM
Każda emisja może być wykorzystana w zakresie
pasm amatorskicfi. Jakto|wiek Ęczności DXowe
przy uĄau emisji AM są mało popu|ame to ze
względu na bardzo dobrą chalakterysĘkę audio,
nieKór4y nadiooperator4y preferujq emisję AM.

Jeśli szukasz staĘi pacującychw emisji AM
sprawdź najpierw poniższe częstodiwo$ci :

3885 kHz, 729ok|łz,14286kHz,21390 kHz, and
29000 - 29200 kHz
Jeś|itokonieczneprzw:ytajrozdz:iał"Podstawy
obsługi'na stronie 18

1 VĘbierz częśodiuość prary

2 Naciskaj [l|oDą dopókinie pojawisię Y\M".
. Jeśli nie pojawiło się AM, wybierz'FMn

następnie naciŚn ij i przyrrzymai [l|oDĘ.
Emisja zmieni się na .'AM..

mlrln E
.  l t t ! l  - .  r .

qń=ErEą

tc

eB.l00.BB'^
Fr-1
I

3 Naciśnij [Mlc/ 5/ RF.GI aby wejśó w tryb regulacji
wzmocnienia mikrofonowego.
. Bieżąry poziom wyświet|i się na uryŚwietlaczu

pomocniczyrn

4 Naciśnij iprrytzymai tPTĘ w mikrofonie.
. Dioda LED zapalisię na czeruVono
. Przeey?ai informacje na temat systemu

VOX na stronie 36.
5 7.acz;nii mówić do mikrofonu, następnie używajqc

potencjomeba MULTI, ustaw poziom tak aby
wskaźnik "oddawałn Twoją modulację..
. Mów spokojnie i z normalnq aĄkulacjq.

Mówienie zbyt gibsno lub b|isko spowoduje
że głos Ędźe przesterowany, niewyraŹny i
nieczytelny.

. Możesz użyÓ procesora modulacji.
PrzeczytĄ dział -Procesor Modu|acji. na
stronie 37-

6 Puść IPTT| aby pou'rocić do odbioru.
. Dioda LED zapdi Ę rra ielono lubzgaśnie w

za|eżności od ustawienia potenciomeba SQL.
7 Naciśnii lillc/ 5/ RF.GI aby nryiśĆ z ustawiania

wzmocnienia mikofonowego.

P neczytaj rozdział "Funkcje pomocnicze w
Ęczności' aby uzyskać informacie o dodatkowych
tunkcjach radiostacji (strona 34)..

Nota : @y ualeźn* nuy mdajnka ptzłoaa ntfuior,y w r,E],u
piun (słona 65) znniqsz pziun ęnwiqb niArafuu ktb
mówdo nqo ciszq.

Wqskopasmowa emisia FM
l^łbor wqskiej lub szerokiej dewiacji emisji FM jest
za|eżny od warunków na paśmie oraz wybranego
filtra pośredniei. Gdy na wy*wieóaczu pojawi się'NAR', nadiostacja pracuje w emisji wqskopasmowej
a|e filE pośredniej jest ustawiony na szeorki. W1pór
emisji wągkopasmołei jest k|uczotty d|a uniknięcia
zniekształcen audio lub braku cą[te|nqści drugiej
strony.

1 Naciskaj lMoDĘ aż pojawisię "FM".
. Jeśli nie pojawiła się emisja.FM', wybiez'AM" a następnie naciśnij ł prz 1lttrzynaj

[l|oDEl. Emisja zńienisię na "FM".

2 Naciśnij i przytrzymaj [FlU NAR| aby zmienić
dewiację na wqskq.
. Na wyświet|aczu pojawisię "NAR.
oznaczaj4c emisj ę wąskopasmowq.

t
E'T ftłf liC
r  t l t t l  a  a  a a

'6==rEą

n

P9.]BB.Bll-
FN

Wqskopasmowa emisia AM
odbierajqc sygnały w emisii AM możesz
zmniejs4yć szeorkośó ograniczaiqc i|ofu zaktóceń.
Nie zmienia się dewiacja w nadawaniu d|a tej
emisji.

1 Naciskaj [MoDĘ aż poiawi sĘ.AM..
. Jeś|i nie pojawiła się emisia .A[\t., w}óierz

"FM", następnie naciśnłi i przytzymai liloDEl
Emisja zmienisię na "AM..

2 Naciśnij l przyrrzymĄ [F|U NAR! aby zmienić
dewiację emisji na wqskq i odwro|nie.
. Na wyświet|aczu poiawi się.NAR'

oznacza1qc emisję wąskopasrrnwq.
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6 Podstawowa łqczność radiowa
Łqcznośó w emisji cW
Radiooperatorzy wiedza Że emisja cW jest
najbardziej czyte|ną emisjq W najgorszych
warunkach. Podobnie jak emisie cyfrowe które mjaq
podobnq charakterystykę. Jednak emisia CW ma
dużo dłuższq tradycję sięgajqcą poczqtków
łaczności radiowych.

Radiostacja posiada wbudowany układ klucza
elektronicznego posiadający szereg użytecznych
funkcji. Przeczytaj dział *E|ektroniczny klucz
telegraficzny" (strona 39).

J eś| i to kon ieczn e przeczytaj r ozdział " Pod stawy
obsługi'na stronie 18.

1 \A|biez częstotliwość pracy.

2 Naciskaj [MODE| aż pojawisię.C\ńf |ub.CWR...
nifi't fiilf mE
1 1 ! l ! !  

t  t  1 .

4$g3Tą

lco +

!q,[le5.[]B'^
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. Aby dostroić się precyzyjnie do słyszanej
stacji uży funkcji Auto Zero-Beat. Pnee,zyta1
na tej stronie dział'.Funkcia Auto Zero-Beat'''

Naciśnij [Vox/ 8l aby aktywować funkcję
Break-ln.
. "VoX''. pojawi się na wyświet|aczu.
. Przeezylaj informacje w dziale "Funkcja CW

Break-ln" na stronie 39.

Rozpocznij transmisję wiadomości.
. W trakcie nadawania usłyszysz ton emisji

CW. Umoż|iwia to monitorowanie sygnału.
. Gdy nadajesz dioda LED zapa|a się na czerwono.
Zaprzestań nadawania znaków aby powróciÓ do
odbioru.
. Dioda LED zapa|isię na zie|ono lub zgaśnie

w zależności od ustawienia potencjometru
SQL.

Funkcja Auto Zero-Beat
Użyi funkcji Auto Zer+Beat przed rozpoczęciem
korespondencji. FunkQa Auto Zero-Beat'umoż|iwia
idealne dostrojenie sie do słyszanej stacji. Zmniejsza
to ryzyko bycia słyszanpprzez stacje sąsiednie.

1 Użwając potencjometru Tuning, znĄdŹstację.
2 Naciśnij ipfirzymaj [BC/ cW.T| aby

uruchomiÓ funkcjęAuto Zero.Beat. (emisja CW).
. Na wyświet|aczu pojawi się "CW TUNE".

. Częstotliwość ustawi się tak aby wysokość
tonu odbieranej stacji zgadzała się z ustawioną
wysokością częstotliwości tonu CW Twojej
ra d iostacji. P rzeeytaj informacje z dziaht
"Częstotliwość sygnafu CW, (ponizej.)

. Gdy dostrojenie zostanie zakończone,
"CW TUNE" zniknie.

. Gdy dostĄenie nie będzie moż|iwe, radiostacja
wróci do popzedniej częstofl iwości.

3 Aby wyłavyć, funkcję naciŚnij [cLR/ MTR!
lub ponownie [BC/ CW.TI.

Alofa.'
o Nie możesz uruchomić funkcji Atlto Zero-Beat gĘ szerokość fittra

DSP l4mosi 1kHz lub więcej (sbona 46).
ł Prog bĘdu dostrojenia funkcji Auto Zero-Beat wynosi +/- 50Hz.
C Dostmjenie pnez funkcję Atlto Zero-Beat może nie być możliwe jeśli

pojawiq się zakłócenia lub prędlaść lduczowania będzie za niska.
ł GdY funkcia RlT iest aktvwna, tvlko czestot]iwośić odbiomika

zośtanie Żmienfona przez funkcję Autb ZereBeat. .

Częstotliwość sygnału GW
gdy nadaiesz wiadomość w emisji CW słyszysz z
radiostacji sygnał tonów CW. Te tony nazywane sq
sygnatem nadawanym. Słuchanie tonów daje
możliwość monitorowania poprawności nadawanej
wiadomości. Możesz także wykozystaó tę funkcję
do nauki pracy w emisji CW bez nadawania
wiadomościw eter.

Wysokośc tonu odbieranego to wartośó w Hz
osiqgana po dostrojeniu do słuchanej stacji.

Radiostacja umożliwia zmianę częstot|iwości tonu CW
czy|i wysokości tonu odbieranego. W menu urzadzenia
odpowiada za to funkcja nr. 34' Wańośi domyś|na to
800H2, regulacja w zakresie 400 - 1000H2. Wybiez
najbardziej kornfońowq wartośó d|a Siebie.

Aby zmieniÓ głrcśnośÓ sygnafu tonów CW, ustaw w
menu wańośÓ opcji nr 13.Zakres 1.9 |ub oFF
(wyłączone) (domyślnie: 5).

Nota: PazyĘa pobnc1ometru AF nie ma u,pfuwu na gfuśtnść
q,gnabwlon&vw emiqiCW

tq.Ea5.5'l '^
r r J f l J fU t , lE

ł.f'T ilłr ff
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Praca w trybie SPLIT
Zwykle komunikujesz się z innymi stacjami na tej
same częstot|iwości nadawczo.odbiorczej. W takim
przypadku możesz pmcować U|ko na jednej
częstodiworści VFo A i VFo B- iednak czasami
zdarza się ie wskazane iest uĄpie osobnej
częstodiwościd|a nadajnika a osobnei dla odbiornika.
Wymaga tozaangafowania obydwóch VFo. Takitryb
pracy naai,.lny jest Ębem sp|it. W tym Ębie z regĘ
pracują rzadkie stacie DXowe. Jest to t.akże typowy
system pracy przemienników FM (strona 31)

Gdy rzadka stacja DXowa rozpoczyna wywołanie
odzyra sie wielu respondentów. W tak dużym natłoku
pracującyc*t stacji, sygnały sa gubione a odebrane
raporty często przekłamane. D|atego teŻ stacje
DXowe korz.ystlają z trybv sp|it. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, rapórty odbierane sq prawidłowo.
Uslyśzysz zapowiedŹ stacji DXowęj o częstot|iwości
na któĘ slucha, gdzie będziesz mógł odebrać Swój
rapoń.

1 Naciśnij lA/B / MM aby wybrać VFo A lub B
do ustawienia częstotliwości odbioru.
. "{A" |ub ..{B" pojawi się w za|eznoŚci od

wybranego VFO. l
2 Wybierz częstot|iwośó pracy.

. Czętot|iwośó wybierana w tym punkcie
będzie służyć jako nadawcza.

. Aby skopiować częstotliwość do drugiego
VFo naciśnij [A=B/ sPL|Tl.

Naciśnij lNB l MĄ{ aby wybrać nieakt}nrne VFo

Wybiez częstot|iwośÓ pracy'
. Częstot|iwość tego VFo będzie służyó jako

częsrtoUiwość odbiorcza.

Naciśnij ipfinymaj [A=Bl sPLlĘ.
. EEB . pojawi się na wyświet|acau

t
B)Tr<ffi m

"  
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usE iq.e 156 |

. za }<afdym |azem gdy naciśniesz [A/B / Ililvl,
częstotliwości nadawcza i odbiorcza zamieniq się

Aby wyjść z Ębu split naciśnij i
płzynzy mĄ ponownie [A= B/ sP LĘ
. eun - zniknie

Funkcja TF€ET
FunkQa TF.SET umofiwia tymczasową zamianę
częstot|iwości nadawczej z odbiorczq lub odwrotnie.
V$flqczenie Ę funkcii przfwraca ustau,iony domyś|nie
tryb. Po aktywacji funkcji TF€ET Ędżesz mĘł
słuchac na częstot|iwości nadainika' i znienić ja w
trakcie nasłuchu. Ta funkcia umożliwia sprawdzenie
czy wybrana częstot|iwość nadawcza jest wo|na od
inteńerencji |ub innych stacji.

1 Skonfigurujtryb split jak o$sano po lewej
stronie.

2 Naciśnij i przytrrymĄ IMENU/ F.L@Ę aby
zab|okować potencjometr Tun|ng.
r fl - pojawi się na wnświet|aczu.

t
trrT ifr til

.  t r l ' l  ]  ł . l

$==rTĘł

tGc oIr{.P r{ 5.8 B.r
usB ,t{P 156 |

Naciśnij i nlrzytrzymaj k|awisz [-.| lub [^l sdy
ikona " l " jest widoczna. Gdy naciśniesz i
przytrzymasz k|awisz |"| |ub [,.|,przekręć
potencjometrTuning lub naciśnij tUą/ lDwĘ
aby zmieniĆ

. Tadiostacja będzie odbierac na nowej
częstot|iwoŚci ale częstot|iwość wskazana na
wyświet|aczu pomocniczym (orygina|na
częstotliwość odbioru) nie zrnieni się.

4 Puść k|awisz [-.] lub [,^|.
. Możesz ponownie odblerac na orygina|nej

częstot|iwości.

Zakońezenie sukcesem Ęczności z staciq DXorq
za|eiry od i|ości wołających stacji na iej częstot|lwości
odbiorczej. Ważne jest aby rozpocząć transmisję w
momencie gdy częstot|iwość jest wolna a stacja
DXowa w tym momencie jest na nasłuchu.
Przetqczanie częstodiwości korzystajqc z funkcji
TF.SET umoż|iwia monitorouranie częstodiwości na
której Twój sygnał jest nadarłlany. z easem
naucz:]flsz się rybnu w jakim pract{e stacia DXowa
przy dużej i|uści stacji wołaj4cych. lm więcej stacjl
DXowych będziesz słuc*nł tym szybciej nabierzesz
wprawy w robieniu z nimi Ęczności.

ttu
ł Funkcja TF-SETjest nieakt1tna vaakcie nadawania.
ł otrset ftnĘi RIY nie jes{ bdavnny ałe offsrlt fun|<cji XIT jest
dodawany do eęstotiYłnści nadawwej -

3
4

t G c  
Ę o!q.e f5.6 l-r'

UsB |Ęcf jĘc8

fł l f f i  R

a  i r ! ? !  a  a  t

,*l==rĘ-Ę
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7 Zaawansowana ł4czność radiowa

Praca przez przemiennik FM
Większość amatorskich przemienn i ków wykozystuje
odrębną częstotliwość nadajnika i odbiornika.
Częstot|iwość nadawcza może byÓ wyższa |ub
niższa niż częstot|iwość odbiorcza. Dodatkowo
niektóre pzemienniki mogq wymagać subtonu do
uruchomienia.

W porównaniu do simp|eksowej pracy, nadawanie
przez przemiennik umofiwia uzyskanie lqczności na
dużo większy dystans. Z regl.rty pzemienniki są
loka|izowane na szczytach gór i wzniesieniach |ub
innych wysokich loka|izacjach. Zwyk|e pracujq one z
wyższym ERP (efektywna moc wypromieniowana) niż
tradycyina radiostacia. Kombinacia wyższego ERP i
|okalizacji wptywa na większy dystans łącznŃci.

W zakresie HF i 6m pzemienniki amatorskie
pracują w pasmach 29MHz i 51.54MHz . Ta
specja|na usługa jest kombinacjq funkcjonalności
emisji FM, charakterystyki pasma oraz odporności
na zakłócenia co daje świetną efektywnośÓ przy
pracy na dalekie dystanse. Nawet w spokojne dni
pracy w emisji FM na paśmie 10m umożliwia nie
ty|ko łacznośó w zakresie lokalnym a|e i
globalnym.

t@:
i Gdy prcgramujesz dwb niezależne caęstot/twości na dwóch VFo

sprawdź czy obydwa mają ustawioną emisję FM'

. Gdy pacujesz przez przemiennik a Twój sygnał ma za szerokq
dewiację pojawi się efeh.wypadania" sygnafu z przemiennika.

Naciśnij [A/B / MA{ aby wybrać VFo A lub VFo B
. {A" lub "{B" pojawi się w za|eżności od

aktyrvnego VFO.

Uiwajqc potencjomebu Tuning lub MULT|
wybierz częstotliwość odbiorczą.

Naciśnij IMoDEI iwybierz emisję FM (strona 19).

Naciśnij [A=B/ sPLlTl aby skopiować dane do
nieaktywnego VFO.

Użlywajqc potencjometru Tuning |ub MULT|
wybi ez częstotliwoś ć nadawczq.
. CzęstotliwośÓ na tym VFo będzie

wykor4ystymłana do nadawan ia.

Naciśnij [NB/T/ Ą aby uruńmoić funkcję subtonu'
jeś|i pzemiennik tego wymaga.
. ..T'- pojawi się na wyświet|aczu.
. Przeczytaj dział 'Nadawanie sub-tonótd'

na stronie 32.

3

4

ffi ,,'PgEP{LllE'^ ,
. Aby wyłączyó funkcję sub-tonu, naciśnij

dwukrotnie klawisz [NB/T/ ą.
Nacisnij i przytrrymĄ [A=Bl sPLlTl.
. EEIIB - pojawisię na wyświet|aczu.

Naciśnij t^lB lMĄ/] aby powróció do
oryginalnej częstotliwości odbioru.

9 Naciśnij IPTTJ aby rozpocząć transmisję.
. W trakcie przdączanla nadawania zmieni się VFo.
. ZakaŻdym razem gdy naciśniesz [A/B / MM,

częstot|iwość nadawcza i odbiorcza zamienią się.
10 Naciśnij i przytaymai [A=B/ SPLĘ aby

vlyĘczyć tryb split.
. EEm - zniknie

Dane ktore wprowadziłeś w krokach od 1 do 8 mogą
być zapisane do pamięci. PrueczyĄ dział 'KanaĘ w
trybie Split' na stronie 51.
Note:

Gdy pr?.culasz przaf pEsmieBnik a Twój sygnal nE za szerckĄ
dewiack pojawi się efełl \rypadania, wnalu z pŻemiennika.

Aby sprawdzić częstotliwość subtonu kor,órki pamięci, p|zworaj ją a
nasĘpnie naciśnij i przytzymąj ldawisz [NB/fn]'

a

a

29.520 MHz 6m

e9.5PB.B[3-! 'r
Fn PESeB.Bfi

|Ilr nM tE
i  i t . ' .  a  ł  

t

.5;=3rT"Ę'
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7 Zaawansowana łącznośó radiowa
Nadawanie sub.tonów
Generalnie pzemienniki FM moga wymagaĆ do
urucfiomienia nadania subtonu na częstotliwości.odbiorczej. 

Jest do podyktowane zabezpłeczeniem
przed b|okowaniem się wzajemnie przemienników
pracująrych na tych samych częstot|iwołciach.
Przemienniki moga wymagać subtonów nadawanycft
cały czas lub ty|ko na poczatku bansmisji. Sprawdż
informacie na temat |okalnych przemienników.

Po ustawieniu subtonów naciśnięcie klawisz [PTl] w
mikrofonie spowoduje nadanie wybranego sub-tonu.
Jeśli wybierzesz ton 175oĘz, radiostlacja nada go za
kazdlrm razem gdy nadainik zostanie urucfiomiony
przez pierwsze 500ms transmisji.

t@ Hi.aptszes hfotnaEe o tonie pzemiennitra fu kofu,rę
pamĘa nte Ędztbs mlsd tlsb tub ćgoa każdym nann (stołe 5o).

r Aktni.acia funkcii sub.tonów
1 Sprawdź czy wybrano emisję FM dla

wsąatkich VFo (sbona 19).
. Jeś|i użyrasz obydwóch VFo, muszq

mieć Ę samq emisję.

2 Naciśnij [NB/T/ 4.
o .T". pojawi się na wyświet|aczu.

ElTl.ffi m

t t ! | ' | . . ł .

'6=:rEą

Ń5lE

P 9.5 e B.E B'i' ,
F}1 Ę9.5PB.c0

|5E Nie możesz ufywaćfunkqi subbnów gdy
ałty*ny1esf splem CICSS.

r lĄbór częstot|iwości sub.tonu

1 Gdy na wyświetlaczu pojawisię "T" (funkcja
sub-tonu aktywna), naciśnij i przytrzymĄ[NB/T/ 4.
. Pojawi się bieżqca częstotliwość

subtonu. Domyślnie jest to 88.5Hz.

l{r. .'}łz . Nr. " l* ' ' r , Nr.
ł ' . 1  ' , :.: lŁ l., Nr.

'  r ; : . i i --i:iHZ',.-

00 67.0 11 97.4 22 141-3 33 206.5
01 69.3 12 100.0 23 146.2 u 210.7
02 71.9 13 103.5 24 151.4 35 218.1
03 74.4 14 107.2 25 156.7 36 225.7
04 TT.O 15 110 .9 26 162.2 37 229.1
05 79.7 16 114 .8 27 167.9 38 233.6
06 82.5 17 118 .8 2B 173.8 39 241.8
07 85.4 18 123.0 29 179.9 40 250.3
08 88.5 19 ln.3 30 186.2 41 zil.1
09 91.5 20 131.8 31 192.8 42 1750
10 94.8 21 136.5 32 203.5

T@:
ć-_ t,tozesz wybnć eęstodiwośc tonu riezalehie od l.dalłiań

systemu CICSS

ł Gdy Wyfudno ton 17ffiHz, radksIaja nda p za tazćym nzem
na Wątkltranslnb,fi. Nie ma mofiwości nadawaniarąo'

F u nkcja skanowan ia częstotliwości sub.tonu-'
Ta funkcja skanuje wszystkie pzychodzące
sygnały na obecnośó częstotliwości nadawanego
sub.tonu. Jest bardzo przydatna jeś|i nie znasz
częstotliwości subtonu przemiennika.

I Gdy funkcja subtonu jest aktywna ("T na
wyświeilaczu)' Naciśnij i pr4trzymai [NB/T/ n.
. Pojawi się częstot|iwość subtonu.

2 Naciśnij [scAN/ sG.sEL] aĘ aĘwowaó
skanowanie częstot|iwości subtonu.
. Gdy radiostacja odbierze sygnał, "r zaenie

Ę6kać irozpocznie się s|enoułanie subtonu.
Gdy subton zostanie odnaleŻony, "T" przestanie
Ęskać a na wyswiet|aczu pomocnicrym pojawi
się częstot|iwośó subtonu.jg_5 'FĘEinBBr'
ff '"aĘErgqgTUŻylt aj4c potencjometru M U LTl wybie rz

wymaganq ceęsto{iwość tonu.
. Lista dostępnych częstot|iwości znajduje

się obok.

Naciśnij [l|TFl/ GLR! aby zakończyć ustawianie.

Naciśnii [scAlv sG.sELI aby zatzymaÓ
skanołranie w trakcie gdy jest ono aktyłłne.
Naciśnij ponownie lscAlv SG.SELI aby
uznowić skanowanie.

W ad<cie skan oren b @ie qgnĘ q s}aalne
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7 Zaawansowana łączność radiowa

Praca w trybie CTCSS
Mozesz czasami chcieó słyszeÓ tylko sygnały od
wybranych osób. Gdy pracujesz w emisji FM możesz
uruchomiĆ tryb cTcsS (Continuous Tone Coded
Squelch system). To Ęb warunkowego otwarcia
b|okady szumów która otwiera się ty|ko w przypadku
otrzymania sygnału sub-tonu o odpowiedniej
częstot|iwości. Sub-ton cTcss może być wybrany
spośród 42 częstot|iwości. Wybiez częstot|iwość
sub.tonu takq samq jak reszta Twojej grupy. Nie
będziesz słyszał stacii nadajqcych inny sub'ton.

t&: sem CTCSS nie spnwa że rozn,o.,|ysą badzĘ
pywatc. System zabe@ec.za przed odbiorem niechcianloh
konwercaqi:.

1 NaciŚnij [A/B / MĄ{ aby wybraó VFo A lub B
. ..{A' |ub .{B" pojawi się w za|eżności od

aktywnego VFO.
2 Wybierz pasmo 29 MHz lub 51-54 MHz,

naciskajqc klawisz [rz] lub [ł].

3 VVybierz częstot|iwość pracy uzyłrając
potenciometru Tuning lub MULTI.

4 Naciśnij [MoDEl aby wybrać emisję FM.

5 Użyj potencjometru SQL i uruchom blokadę.

6 Naciskaj [NB/T/ 7] dopóki nie pojawisię.'CT.'.

;ffi ,ne9.JPB.Bn'^ cT

7 Gdy poiawisię "CT.naciśnij Iprzytrzymaj [NB/T/ 7I.
. Pojawi się bieżqca częstot|iwośÓ sub.tonu

cTcss. Domyś|nie jest to 88.5Hz

Używajqc potenciometru MULT! ustaw
Wymaganq częstot|iwośó sub.tonu.
. Lista dostępnych częstotliwości znajduje się

obok.

Naciśnij [MTR/ GLR] aby zakończyć ustawianie.

Nr. Hz Nr. Hz Nr. Hz Nr.

00 67.0 11 97.4 22 141.3 33 206.5
01 69.3 12 100.0 23 146.2 u 210.7
02 71,9 13 103.5 24 15' t .4 35 218.1
03 74.4 14 107.2 25 156.7 36 225.7
04 77.0 15 110 .9 26 162.2 37 229.1
05 79.7 16 114 .8 27 167.9 38 233.6
06 82.5 17 118 .8 28 173.8 39 241.8
07 85.4 18 123.0 n 179.9 40 250.3
08 88.5 t9 127.9 30 186.2 41 2U,1
09 91.5 20 131 .831 192.8
10 94.8 21 136.5 32 203.5

Usłyszysz sygnały ty|ko wtedy gdy odbierany ton
będzie taki sam jak ustawiony. Aby
odpowiedzieć naciśnij lP.rĘ.
omiń kroki 7 i 8 jeśli masz już zaprogramowane
częstotliwości sub.tonów.
t&/a:
ł Gdy prccujeszwWie sp/rił, usbwna obyclwóch VFo emisję FM aby

móc praawać poprzez CTCSS .

. Możesz ustawić czestot]iwość sub-tonu CTCSS niezależnie od
funkcji sub-tonu (popirzedni dzial).

ł Nie możasz pncowaćwĘbb CTCSS z jednoczestlą
fu nkcją sub.łon u (pop łzedni rozdział).

Funkcja skanowania częstotliwości cTcss
Podobnie jak funkcja skanowania subtonu, funkcja
skanowania częstotliwości CTCSS działa id enĘcznie.
Dzięki niej możesz przyłączyÓ się do grupy osób
pracujących w systemie cTcss bez znajomości ich
sub-tonu.

Gdy CTCSS jest akfiny, naciśnij i przytrzymei1
k|awisz [NB/T/ ą.
. Pojawisię bieżqca częstot|iwość sub-tonu cTcss

Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby aktywowaÓ
fu nkcję skanowania częstot|iwości cTcss.
. Gdy radiostacja odbierze sygnał, "CT,, zacznie

Ęskać irozpocznie się skanowanie. Gdy
częstot|iwośó sub-tonu cTcss zostanie
zindeĘfiikowana, skanowanie zatrzyma się a na
wyświet|aczu pojawi się znaleziona wańośó.

. Naciśnij [scAN/ sG.sEL] ponownie aby
wznowić skanowanie.

. Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby zatrzymać
skanowanie gdy jest ono aktyrrune.

},lda: Wszyskte dberane sygttuly Ędę słysza/ne.

a9.lac.c0'^ 6
Fn fT" BB.rs

r f t s f f i E
.  t t i ? t  '  ł  ł ł
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Wybór częstot|iwości
Poza wykorzystywaniem potenciometru Tuning
oraz klawiszry mikrofonu [UP]/ IDWNI, jest wiele
innych metod wprowadzania częstot|iwości.
Poniższy dział opbuje sposoby a|tematywnego
wprowadzania częstofiiwoxŚci którę oszczędzq Twój
czas.

l Bezpośrcdnie wprowadzanie częstotliwości

Gdy pożqdana częstotliwośó iest bardzo da|eko
od bieĘcei, bezpośrednie wprowadzenie może
ol<azac się naisąybszq rretodq pzeiścia na
pozqdanq częstofl iwość.

1 Naciśnij tENTl.
. 4. . - - ". pojawi się zamiast cyfr'

mT ilł|I mE
t  r t t T t  a  a  i a

*=='-l-ą

E

U58

2 Naciskajqc klawisze numeryczne ([0l do
[9l) wprowadŹ częstotliwośÓ
. Naciśnięcie [Et{Ę spowoduje że za

każdym razem wolne miejsca zostaną
uzupełnione cyframi "0'. Paykładowo
wprowadzenie 1.85MHz: naciśnij [ENĘ,
[0]' [1l' [8l' [5l' następnie [ENĘ aby
resztę miejsc urypełr'ić cyframi "0...
Naciśnięcie [ilffR/ CLR] pzed
wprowadzeniem cyfr i naciśnięciem
IENTI anu|uje wprowadzanie i pzywróci

łfu: poprzedniq częstot|iwŃć.

ł Możesz wprowadzić częstoiliwość z zakresu od
3a.@kHz do 59.999.99 MHz. SprawdŹ tabelę
specyfikaĘi m do szerokaści podzakresów.

ł Wprowadzenie częstdiwości qoza dostępnego załłesu
spawod$e że ndiośack odlzuci wplwla&enie orcz
vvyemituje sygnał o#zegawczy

ł GĘwpowadzona ąęffiiwość nie bę&ie zgodna z
ustawionytn ktokiem prześrajania na bieżącym paśmie,
tadiodacja pnejdzie automatycznie na najbliższ4
zgodną częśoffivrośd..

1} Gdy zo*anie wwwadzona cyfra dziesiątek tŁ (osiatnia
pozycja} i wpmwadzanie zoilanie zakańewe, jako cytlę
jedności zodaniewprowadzone o. Część 1Hz nie będzie
wyświeilana. Wprann&enie jest autołatyczne.

o Jeśti utprcwadzona częstodiwość nie zośanie
zaakeptowarp i odrzuana, przesuniecie RIT lub)flT nie
zośanie wyzercwane'

r Użyulanie klawilsza MHz

Naciskając l - | t [ ^. l na panelu sterującym
zmieniajq się pasma. Możesz zmienić
częstot|iwość o 1MHz uŻyltając potencjometru
MULTI.

1 Naciśnij [MHz|.
. ..MHz" - pojawisię na wyświet|aczu.

2 UirywĄąc ltULTl zmień częstot|iwość.
. Prze|aęćw prawo abyanviększyÓ lub w |ewo

aby zmniejs4yć częstotliwość

3 Naciśnij pon€M/nie tMttzl.
.  'MHz" zn ikn ie.

Możesz zmieniaó częstot|iworść o 100kHz,
500kHz, i 1MHz. Naciśn|j i przytrzymaj lilHzl'
następnie używajqc MuLn zmień krok
przestrajania,wybierajqc jedenzpvtyższych.

}tffi Bez wz7{ędu na rctawbnie kokt | ffiIćłz ey ilo|rłŁ, gdy
fu nkqb@ieakjłunanały#eflazupt$awisĘułrz"

I Szybkie QSY

Możesz szybko zmniejszyć lub arłiększyć
częstot|iwość uĄprajqc potencjometru MULT|.
Krok przestrajania wynosi 5 kHz dla emisii
SSB/CWAM/FSK oraz 10 kHz dla FM.
. Jeś|i chcesz to możesz zrnienić krok

przetr ajania, naciśnij i przvtrzym{ IFINB
STEPI. Następnie ufwaiqc l|ULTt wybierz
krok: 5 kH2,6.25 kHz, 10kHz, 12.5 kHz, 15
kĘz,20kHz,25 kHz,30kHz, 50 kHz lub 100
kHz dla FMi AM, oraz 500H2, 1 kHz, 2.5 kHz,
5 kHz, lub 10 kHz d|a innych emisji. Domyś|ny
krok 5 kHz dla SSB/ CW/ FSt(AM oraz 10
kHz dlaFM.

. Gdy zmieniasz częstodiwość kor4ystając z
potencjbmetru MULTI, częstoiliwości sq
zaokrąglane i stanowiq wiebkrofuość
ustawionego kroku przestraiania. Funkcję
można vlyłączyć. Ustaw wańość.OFF" d|a
funkciinr.S w menu radiostacji.

. Pasma komercyjne emisji AM mają
ustawiony krok pzestraiania w menu nr.06
radiostacji. Ten krok może byózmieniany
pomiedzy 9kFlz (domyilnie wersja E) lub SkHz.
W weĄi K funkcja iest wyĘczona.

tfu: Zapogatnowany kmk przestapnb j*t niezatdny dla
pasm HFu i5oMk Jattaksmo nbzdeftydb poszeąólnyc|l
e mĘ7|. Wztri1*uz qm noże byłź @

I Konfiguracja potenciometru TUNllrlG jako
MULTI (emisja FM)

W emisji FM możesz zaprogramowaó zachowanie
potencjometru Tuning tak samo jak potencjorrłetru
MuLTl. Ustaw wańośó opcji nr.&{ w menu
radiostacji na "oN" (domyś|nie'oFP). Gdy
pzekręcisz potencjometr Tuning, częstot|iwość
zmieni się tak samo jakbyś użył potenQometru
MULTI.

!

.oi":?T, .t t 
'* k

ffi 
"rj'{.Pt{5.88'^

34



8 Funkcje pomocnicze w łączności
I Dostraianie precyzyine

Domyślny krok przestrajania dla potencjometru
Tuning wynosi 10 Hzdla SSB, CW i FSK, oraz
100 Hz dla emisj FMiAM. Możesz go zmniejszyó
kozystajqcz funkcjiFINE do 1 Hz dla ssB, cW, i
FSK. oraz 10 Hz dla FM iAM.

Naciśnij [FINE/ STEPJ.
. .'F|NE" pojawi się na wyświet|aczu.

frrt tt|{t pE

5 1 t t ' . .  ł . .

{t€rą

&

!q.e q5.BB'^
U5B

UŹyj potencjometru Tuning aby zmienić
częstotliwość.
Aby wyłqczyó funkcję, naciśnij [FlNEl STEP].
. "FINE'zniknie.

Zmiana kroku pełnego obrotu Tuning

Domyś|ny krok pełnego obrotu potencjometru
Tuning wynosi 500. Liczba ta reprezentuje liczbę
impu|sów generowanych do zmiany częstofl iwości
d|a potencjometru Tuning po pełnym jego
obrocie. Każdy impu|s oznacza przestrojenie o
ustalony wcześniej krok (domyś|nie jest to 10 Hz
dla SSBi CW/ FSK oraz 100 Hz dla AM/ FM).
Pzykładowo dla emisji ssB jest to .l0Hz, więc
pełny obrót potenciometru Tuning zmieni
częstot|iwość o 5000Hz. Regulacja pełnego
obrotu mieści się w zakresie 250 lub 1000
impu|sów na pełny obrot'Domyślna wartość to 500
impu|sów.
1 Naciśnij IMENU/ F'LocKl.

2 UŻywĄąc MULT| wybierz opcję nr.03

3 Naciskajqc [-]/ [..]wybierz "250", u500",

lub "1000".

4 Naciśnij [MENU/ F.LocKl aby zapisac
ustawienie i Wyjść z menu radiostacji'

Wylmiana częstot|iwości (A=B)

Ta funkcja pozwala na skopiowanie i przekazanie
bieżących ustawień do nieaktywnego VFo
radiostacji.

1 Wybierz częstotliwość oraz emisję w VFo A
lub VFO B.

Naciśnij [A=B/ sPLlTl.
. Emisja oraz częstot|iwość ustawione w kroku 1

zostaną przekazane do nieaktywnego VFo.

Naciśnij INB IM/V] aby potwierdzić
skopiowanie danych do nieaktywnego VFO.

Funkcia RIT (przestrajanie odbiornika)
Funkcja R|T umoż|iwia zmianę częstot|iwości
odbiomika w zakresie t9.99 kHz krokiem co 10H2.
bez zmiany częstotliwości nadajnika. Jeśli
dostrajanie precyzyjen jest aktywne ([FINE/ STEP]),
częstotiwość zostanie zmieniona krokiem co 1Hz.

Funkcja RlT działa we wszystkich emisjach oraz w
trakcie pracy w trybie VFo lub w trybie pamięci.

1 NacisnijlRlTl.
. .RlTn oraz offset pojawią się na wyświet|aczu.

ffi "trres#i;_
2
3

Jeśli to konieczne, naciśnij [GL| aby zresetowaó offset.

Używajqc potencjometru B|T/ X|T zmień
częstot|iwośó pzesunięcia (offsetu).

Aby wyłaczyć funkcję naciśnij tR|Tl.
. Częstofliwośó odbiornika powrócido tej

spzed kroku'1.

AGc - AutomaĘczna regu|acja Wzmocnienia
Jeśli pracujesz w emisji innej niz FM, układ AGC
pracuje poprzez stała czasową.

WybieĘąc wo|na stata czasowq, odbiomik i Sm-Metr
reagujq wolniej na duże zmiany w charakterystyce
sygnału. WybÓr szybkiej strałej czasowej spowoduje
że odbiomik i S.Metr reagują szybciej na zmieny
sygnału. Szybkie ustawienie AGC jest przydatne w
nastepujqcych warunkach:
. Szybkieprzestrajanie
. odbiór słabych sygnałów
. odbiór szybkiej te|egrafii

D|a wygodniejszej pracy usta|ono domyś|ne tryby
pracy AGC dla kazdejemisji:

SSB: Wolna ("AGC) CW: Szybka ("AGC - F")

FSK: Szybka ("AGC - F") AM:Wolna ("AGCI

Aby zmienić domyś|ną stała czasowq:

1 Naciśnij [AGc/ 0/ oFFl.
. lkona systemu ALC zmienisię (..AGC'':

wolna,'AGC - F": szybka).
U

[)T l.tr E
r  i t t t t  t  a  a a

q$€|-Ę-ą

t6c

! {.P Ł|5.BB.^
U5B

. ZakaŻdym razem naciskajqc [AGci 0/ oFĘ' stała
czasowa zmienia się pomiędzy szybką a wo|ną'

j:"11r'.T
.pg!.Ę

AGG .F

!{.P { 5.gS'^
U5B

2 Jeśli chcesz wyłqczyć obwód AGc naciśnij
iprzytrzymaj [AGc/ 0/ oFĘ.
. 'AGC oFF.'pojawisię na wyświetlaczu.

tlń: Nie można zmienić stałej czasowej w emisji FM.

I

tfu : G dy zapb ujee eęs totliwaś ć do p m ięci,
wabść otbefu zostantb fudana do
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8 Funkcie pomocnicze w łączności

NADAN'ANIE

Yox 
. głosowe sterowanie nadainikiem

System VoX e|iminuie koniecznośó naciskania PTT
za każdym razem gdy chcesz rozpocząć transmisję.
Radiostacja yzełę1cza się automaĘczne W
nadawanie gdy system VoX rozpozna że zacząłeś
mówić do mikrofonu.

Gdy uĄp'lasz systemu VoX, zauważysz zjawisko
pauzy pomiędry zakończeniem modulowania a
połlrotem do odbioru. Szybki powrót do odiobru
umofiwia kontdowanie Óęci rłłłaczenia się do
konwersaQi innych stacji. Słucńajqcy doceniq Twoje
zaangażowanie w prołladzenie Ęczności. Sy'stem
VOX jest bardzo prrydahywzawodach.

System VoX może być vńqczony |ub wyłączony
nieza|eżnie od emisii, za wyiqtkiem emisji FSK.

Naciśnij [vo)O 8l aby vtdqczyó lub wyłqczyó VoX
. 1/oX" pojawi się na wyśtvietlaczu gdy funkcja jest aktywna.

l Czas opóźnienia

Jeś|i radiostae$aza szybko pou'raca do odbioru
gdy zakończysz mówić, TvYtłe ostatnie sb'łfo
może nie zostaó nadane. Aby uniknqć takiÓ
sytuacii dostosui poziom opófuienb tak aby nie
był on za krótki. Nie moga występować także
ńyt dfugie przerwy w powrocie do odbioru.

1 Wybiez emisię UsB, LsB, FM, |ub AM.
2 Naciśnij [vo)U 8| abyvtłacryĆfunkcję VoX

. l/ox" pojawi się na wyświetłaczu

3 Naciśnij iprqtzymaj [KEY/ DEI.AĘ.
. Domyś|ne ustawienie poiawi się na

wyświeilaczu: 50 (1500' ms).

łffi "t?,.ilf.BĘ;
Mówiqc do mikrofonu, użyi potencjometru I|ULT|
aby ustawić czas opóŹnienia. Ustawienie będże
odałierciedlane gdy przestaniesz mwvić a

;t 
"EBPr{s.00'

Poziom weiścia mikrofonu

Aby efeĘwnie pracować z systemem VoX,
na|eĘ prawidłowo ustawii poziom rłzmocnienia
detekcj i wej ścia mi kofonowego.

W emisji CW poziom ten nie jest regulowany.

1 Wybierz emisję UsB, LsB, FM, lub AM.
2 Naciśnij [vo)O 8I aby uruchomió system VoX.

. VoX'poiawisię na wyświet|aczu.
U

srrtm rt!
a t t r t a a a l a

.ll=3rr-a

E

a8.eq5.0E'^
U5B

Naciśnij i przytrzymaj [vox/ 8l (1 s).
. Na wyświeilaczu pomocniczym pojawi się

obecny poziom wzmocnienia-

;=* "t?'E,lHB;
4 W trakcie mówienia do mikrofonu dostosuj

poziom uzmocnienia tak aby nadajnik
uruchamiał się za każdym nazem gdy zaczniesz
mówiÓ. Użyi potenciomeEu MULT| do zmiany
wańości wzmocnienia (domyś|nie 4).
. Zakres regulacjiwynosiod 0 do 9.
. Ustawienie nie może powodować sytuacii

w któĘ poziom tła może uruchmić
nadajnik.

ł@':fuzli*nuztpc'nlbtzlbmożtprugublaćnałałgroJ,,
syłenlloX/ectv2Ęczatzy/ubunthonbny1bstnadaitnlk

radiostacja prz*Ąęy się w odbiór.
. Zakres regulacjiwynosiod 5 do 100

(150 ms do 3000 ms) w lookach co 5

5 Naciśnij [MTB/ GLR| aby zapisać parametr i
wyjśc z menu radiostacji.

Dostosowanie ukladu Anti-VOX

Radiostacja T9.480 posiada u|dad DSP który
steruje I zarządza sygnałami audio wejścia i
wyjścia. Po uruchomieniu systemu VoX
radiostacja automatyczne dostosowuje układ
Anti.VoX. Porównywany jest poŹom odbioru do
czułości wejścia mikofonowego. Nie musisz
martwić się o występowanie ewenfulanyctl
sprzężeń.

Źroato vox
Zwyk|e żrilło w postaci wejścia mikrofonowego
jest najczęśr:iej wykorzystpvane w systemie VoX.
Możesz wykorzystać wejście AF (pin 1) Ącza
DATA (sbon 78). Gdy nadiostaĘa rozpozna
sygnał na .{m wejściu nadajnik zostanie
urucfiomiony automatycmie.

1 Wybtrlrz emisję UsB, LsB, FM,lubAM.

2 Naciśnii [vo)U 8| aby uruchomić system VoX.
. vo)c pojawi się na wyświetaczu'

3 Naciśnij IMENU/ F.LocK| iużywaiqc
potencjometru MULT| tvybierz opcję nr.60

4 Naciśnij [,..] aby aktylvować zĘee DATA w
systemie VOX.

5 Używajqc ilULTl wybierz opcje nr.46.

6 Gdy sygnalAF jest przesyłany przezzłqee
DATĄ ustaw odpowiedniq wańość (dom}nś|nie
4) uĄpvajqc [^] / [rz], dopóki radiostacja nie
będzie p[pnie uruchamiać nadajn|ka za
każdym razem gQy podasz Śygnał AF.

łW: Fun kąia VoX nb Ędzie &ial.ać z vtyku-zysbn iem
rikrofonu, chodćź Wzie możliwość uruchombnia
na dĘn il<a ppzez k la wisz [PTT].
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8 Funkcie pomocnicze w łączności
Procesor modulacji
Zadaniem procesora modulacji jest kompresja
sygnału mikrofonowego w torze nadawczym. Gdy
pracujesz w emisjach SSB, FM lub AM, zastosowanie
procesora modu|acji zwiększy średni poziom mocy
nadajnika co spowoduje podniesienie czyte|ności
Twojego sygnału. Pamiętaj fe poziom kompresji
na|eŻy odpowi ed n i o ustawió. Z czasem zauw ażysz fe
procesor zvtłiększa takŹe zasięg Twojei radiostacji.

Moc nadajnika

Procesor
modulacji
wyĘczony

Moc nadajnika

Procesor
modulacji
wĘczony

1 Wybierz emisję ssB, FM |ub AM.

2 NaciŚnij [PRoc/ 9] aby uruchomió procesor
modulacji.

. "PRoC. pojawisię na wyświetlaczu

3 Naciśnij i przytrzymaj [PRoci 9] (1 s) aby
wejśó w tryb ustawień procesora.

4 Mówiqc do mikrofonu uĄi potencjomteru
MULT! i ustaw poziom kompresjitak aby
wynosił on okolo 1OdB w trakcie modulowania
do mikrofonu.
. Użycie wyższego poziomu kompresji nie

wpłynie pozytymie na czystość sygnału oraz
jesto silę. Zbytnio skompresowane sygnaĘ są
trudniej czytelne, a niekiedy nawet
niezrozumiałe przez stacje słuchające a niżeli
sygnały mniej skompresowane.

5 Naciśnij i przytrzpaj [PHoc/ 9I aby
wyjść z trybu ustawień procesora.

6 Naciśnij [M|c/ 5/ RF.GI aby wejśÓ w tryb regu|acji
poziomu wyiściowego procesora.
. Mołiqc do mikrofonu użyi potencjometru

MULfl i ustaw poziom tak aby wskaŹnik ALC
płynnie oddawał modulację ale nie
płzekraczał bezpiecznego zakresu. Naciśnij
ponownie [Mtc/ 5/ RF.GI aby wyjść ztrybu
ustawień.

Funkcja XIT - pnzestrajanie nadainika
Podobnie jak R|T, funkcja XIT umoż|iwia zmianę
częstotiwości nadajnika w zakesie =9.99 kHz
krokiem co 10Hz bez zmiany częstot|iwości
odbiomika. Jeś|i dostĘanie precyzyjne jest aktywne
krok zmniejsza się do wartości 1Hz.

1 Naciśnij[X|T|.
. .'X|T" oraz wartość offsefu pojawią się.

2 Jeśli to konieczne naciśnij [CLl aby zresetować ofbet.

3 Użyj potencjometru RlT/ xlT aby zmienió
częstofl iwość nadajni ka.

Naciśnij [XlT| aby wyłqczyó funkcję.
. xlT' i wańośc offuetu znikną z wyświet|acza.

Częstot|iwośÓ nadajnika powróci do tej
sprzed kroku 1.

l&ta;
ł Jeśli dostrajanie precyzyjne jest aktywne zmiana częstoiliwości nast41li

wzakresie t9.9lćf
Przesunięcb ustawbne przez potencjometr XlT może byc tak
samo użyte przez funkcję RtT. Jednak zmiana lub zesetowanie
pzesunĘcia funkcji XlT wpłynie na pzesunĘcie funkcji RlT'
Gdy offset pnesunie częstoiliwość poza zal<rcs nadajnika'
radiostacja nie będzie nadawać na nowej częstotliwości

I .ie q 5.9 B'^
USB g.EOE -ffi

1.i2,{s.oB "
usB B.E.l[l-ffi
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8 Funkcje pomocnicze w łqczności
Dostosowanie układu equalizera
DSP nadainika
Jakośc nadawanego sygnału jak tak samo ważna [ak
czyte|nośc odbieranych sygnałów. radiostacja została
vtlyposażona w predefi niowany zestaw chanakterystyk
toru modulacji co umoż|iwia dośmowanie jej do
różnyctt warunków. Poniższy rodżał opisuje sposoby
ich użycia w trakcie pracy W eterze.

l Szerokość fittra nadainika (ssB,AM)

W opcii nr.20 menu radiostacji możesz ustawić
szerokość fi|tra nadajnika: 2.0 |ub 2.4 kHz (domyślne).

lUskae szerokość .'Zakf€s częstofl lwośdi

2.O 2.0 kHz 500 * 2500 Hz
2.4 2.4kHz 300 - 2700 Hz

Equalizer nadajn ika (SSB/FM/AII)

W opcłi nr'19 radiostacji możesz zmienió
charakterystykę sygnafu nadawanego. Możesz
wybraó jedną z 6 różnych ustawień. Domyś|na
charakterystyka jest płaska. tłffbór innej opcji
spowoduje ze na wyświet|aczu pojawi się EQ)T

. Off (oFĘ:

Domyś|na płaska charakterystykad|a emisji
SSB, AM i FM.

. High boost 1 (Hbly High boost 2 (Hb2):

Wzmocnienie wyższych częstot|iwości,
efek$pvne dla basowej modulacji. High Boost 2
nie redukuje niskich tonów tak bardzo jak High
Boost 1.

. Formanl pass (FP):

Zwiększa czyte|ność przez tłumienie
częstosiwości pza norma|nym zakresem
standardourei modula{i-

. Bass boąst 1 (bbly Bass boost 2 (bb2):

Wzmocnienie niżsrycf' częstoiliwości,
efeĘwne d| wysokotonowej modulaĘi. Bass
Boost 2 wzmacnia większy zakres
częstodiwości niskic}t.

. Gonvenlional (c):

Vtbnacnia o 3dB częstoiliwaici od 600Hz
wanryŻ.

. User (U):

Charakterystyka zarezenuo,ł!?,na dla
oprogramowania ARCP. Domyś|nie jest
wyĘczona

tlYykresy caęstotliwości charakterystyk

Anplituda

Blokada uruchomienia nadajnika
Funkcja zapobłega uruchornieniu nadajni|ra. Nie
można nadać żadnego sygnału gdy funkcja jest
aĘwna nawet po naciśnięciu Hawisza PTT w
mikofonie
. f[ lnhibit oFF: Nadawanie doało|rone
. TX lnhibit ON: Nadawanie zabronione

Funkcię można aktywować w opcii nr.55 menu
radiostacii. Domyś|nie jest wyĘczona.

B|okada nadawania na zajętej częstot|iwości
Funkcja zapobiega uruchomieniu nadajnika. Nadajnik
nie zostanie uruchomiony gdy częstot|iwośó jest
zaięta. lnnyrni słowy gdy Hokada szumów będzie
otwańa lub nieaĘwna.
. Busy Lockout OFF: Nadawanie dozwolone
. Busy Lockout ON: Nadawanie zabronione

Funkcję mofta aktytvować w opciinr.58 menu
radiostacji. Dom16ś|nie jest qf,qczona.

Zmiana częstot|iwości w trakcie nadawania
Zmiana częstottiwości w takcie nadawania nie jest
powszechną praktyką ze rvzg@u na ry4yko
zakłócania sąsiednictt stacji' Jednak jeśli jest to
koniecane możesz w trakcie nadarrania zmienić
często0iwość korzystaj4c z potenciometrtl Tuning.
Offset funkcji x|T też zmtanie zmieniony.

Jeśli w trakcie nadawania wybierzesz częstot|iwośó
na takq spoza zakresu nadawania, radiostacia
przĄdzie w odbiór automatycznie. Jeśli uruchomileś
nadajnik klawiszem Pm! mikrofonu, nadawanie nie
zostanie wznowione dopóki nie Ębierzesz
częstofliwości w zakresie nadajnika. 7a każdym
razem będzie wymagane ponoł,ne naciśnięcie
klawisza [PTfl mi krofonu.
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8 Funkcje pomocnicze w łqczności

Funkcja GW Break-ln
Funkcja Break.|n umożliwia nadawanie w emisji CW
bez konieczności ręcznego uruchamiania nadajnika i
powrotu do odbioru. Sq dwa Ęby funkcji Break.ln:
Semi Break-ln araz Full Break-ln.

Semi Break-in:
Gdy nie nadajesz sygnału radiostacja czeka ustalony
W menu czas, po czym następnie wyłqcza nadajnik i
pzechodziw odbiór.

Full Break-in:
Jak ty|ko przestaniesz nadawać sygnał,
radiostacji przechodzi w odbiór

Tryb Semi Break-ln cry Full Break-ln
Naciskaj [MoDEl dopókinie pojawisię emisja CW.
. nC\M' ;ub..cWR'. pojawisię na wyświet|aczu.
Naciśnij [vo)U 8].
. VoX" pojawi się na wyświet|aczu.

Naciśnij i przyhrzymĄ [KEY/ 6/ DELAY|.
. Pojawisię bięzacy tryb (FBK lub de|ay

time(opóźnienie). Domyś|nie FBK (Fu|| Break.ln)..

UżywĄąc potencjometru MU LTl wybierz.FBK" lub de|ay time (opóŹnienie).
. Zakres czasu opóŹnienia: 5 do 100 (50

ms do'1000 ms) w krokach co 5.

Zmiana prędkości kluczowania
Prędkośc k|uczowania jest w pełni regu|owana.
Wybór prawidłowej prędkości kluczowania jest
bardzo ważny do uzyskania wolnego od błędów
sygnału cW. Dostosuj prędkośc do swołch
umiejętności. Naj|epszy efekt uzyskasz dobieĘąc
prędkośc k|uczowania do słyszanej stacji.

1 Naciskaj [MoDEl dopóki nie pojawisię emisja cW.
. nCW" lub'.CWR. pojawisię na wyświetlaczu.

2 Naciśnij [KEY/ 6/ DELAYI.
. Pojawi się biezqca prędkość kluczowania.

Domynś|nie:20 (WPM)

3 Uzpvajqc manipulatora słuchaj tonu transmisji
CW. Korzystającz potencjometru MULT| ustaw
odpowiedniq dla siebie prędkośó.
. Zakres prędkości: 10 (WPM) do 60 (WPM)'

krokiem co 1 (WPM). Większa |iczba oznacza
szybsze kluczowanie. WPM . słowa na minutę.

4 Naciśnij ponownie [KEY/ 6/ DELAĘ aby
zakończyć ustawienia.

tfra: Gdy używasz funkqi manpulatora póŁutomaĘcznego
bt4t, ustavtbnie pędkości zmieni Ćy{<o strosunel< t'Iości kmpek.

AutomaĘczne kształtowanie sygnału CW
Moduł k]ucza e|ektronicznego może automatycznie
zmienić długośó kropek i kresek. Funkcja zmienia
stosunek długości kreski do długości kropki' Funkcja
wpływa także na szybkośÓ kluczowania co przekłada
się na czyte|ność sygnału.
Ustaw w menu opcię nr.35 i wybiez stosunek "Auto''
|ub o2.5"-.4.0" (w kroku co 0.1). Domyślna wańośÓ tonAuto"' Gdy wybrano konkretnq wartość, stosunek
kresek do kropek jest b|okowany i nieza|eżny od
prędkości k|uczowania.
I Odwrotna proporcia kluczowania

Automa$czne ksztattowanie zwiększa stosunek
kesek do kropek co przyczynia się do
zvtłiększenia prędkości. Moduł k|ucza umożliwia
także zmniejszenie proporcji jak zwiększysz
prędkość k|uczowania.
AbywłqczyĆ tą funkcję, ustaw opcję nr.36 na
"oN". Domyś|nie jest wyłqczona coFF"}

Odwotna
propoĘa

10 -i25 26-ł5 46-60
OFF 1:2.8 1:3.0 1:3.2
ON 1:3.2 1:3.0 1:2.8

J . " ' ' ; l : . " ę "* , r t  | ]nnn .A
ł"_=-.;;Ę. ttJ_. _ttr U.LrU.5F- 

Er.l B.xL !J - łn

5 Rozpocznijnadawanie.
. Radiostacjauruchomiautomatycznie

nadajnik i rozpocznie transmisję.
. Gdy FBK (tull Break-ln) jest aktywne:

Radiostacja przejdzie w odbiór
niezwłoeznie po zakończeniu transmisji.

. Gdy wybrano delay time (opóźnienie):
Radiostacja przejdzie w odbiór dopiero po
upłyłlie ustalonego w funkcji czasu. Patz
krok 4.

6 Naciśnij [MTR/ GLRI aby Vuyjść.

t{ło/a: Trybu FBK (Fd Break-Ę nb mdna użymć z
t tzma cnia c,a m i lirbuym i FL -922/922.

Elektroniczny klucz telegrafi czny
Radiostacja posiada wbudowany moduł
e|ektronicznego k|ucza te|egraficznego który może
być użyty po podłqczeniu manipu|atora łopatkowego
do ty|nego gniazda radiostacji. Przeczytaj rozdział,.Manipulatory cW na stronie 7' Moduł umożliwia
praę manipulatorem |ambicznym'

IB. IEB.BB.^
EIJ I( E:J.. PE

trrl ffm nE vot
!  t a t ? r  -  t  { O

'!S3=r-|dą

f [.i*t'Pg.[]B'^
Err  L l l l9"F3tr

fftr t.ffi mErcX
t  1 t ! 7 1  a  a  t o

$==rEą
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8 Funkcie pomocnicze w łączności
Funkcja klucza typu "Bug".
Wbudowany modut lducza telegraficznego umof iwia
podĘczenie pótautomatycznego maniprlatora typu'Bug'. Gdy funkcja jest ak$lwna, kropki sa
genercwane w sposób automatyczny natomiast
kreski są generowane W momencie przytrzymania
przez operatora manipulatora przez o|aerś|ony czas.

Aby tł4ączyć tę funkcję' ustaw wartość opcji nr.37 na
"oN. w menu radiostacii. Domyś|nie jest wy{qczona
("oFF-).

łffi @y funkĘa jest a*lyvma nie mńla koŻ7sbć z pmięci
komunilratóYCW..

Pamięć komunikatów cW
Radiostacja posiada 3 komórki pamięci do zapisania
komunikatów CW. lGżda komórka pamięci pomieści
około 50 znaków (ekwiwa|ent 250 kropek). Komórki
sq idelanym roalvią3aniem do prary w zawodach jeśli
potivtiarzasz komunikaty. Zapisane komunikaty mogą
być odtwaaane do sprawdzenia zapisu |ub
wykorzystania do transmisji.

Moduł klucza elekfonicznego umożliwia ręczne
dolqczenie fragmentu do zapisanej wiadomości.
Aby uruchomić Ę funkcję, ustaw w menu wańość
opcjinr.33 na "oN". Domyś|nie jest "oFF'.

Moduł klucza umoż|iwia także powtarzanie
odtwarzanie zapisanego komunikatu. Aby uruchomić
Ę funkcję' ustaw w menu wańośc opcii nr.31 na
'oN". Domyś|nie funkcja jest wyłqczona foFF.}
Przy povltarzaniu odtwarzania można ustawić czas
pomiędzy każdą wiadomościq. W menu radiostacji
opcja nr.32 umoż|iwia zmianę w zakresie od 0 do
60 sekund' krokiem co 1 sekundę (strona 41).

,ba
C Funkcii tej nie można użyvnć razem z funkĘą klucza

pfu ubmatpzrrego typu' Bug'.
o Użycie manĘulatoła pfy vsąeorcjfunkcli nr.33 spowoduje

zat4manie odfuaaania wiadonpści. Nawet jeśli odtłarzanie
nie zatzyma dę po l.źpiu nanignaton, możesz nacisnąć
Hawisz |MTRICLR] aby zatrzynać odtvnnanb.

r zapisywanie komunikatów CW

1 Naciskaj liloDEl dopokinie pojawi się emisia CW.
. .ClM lub'GWR" poiawi się na wyświetlaczu.

2 Jaś|iVoX jest vrńąeony, naciśnij [vo)0 8I.
. VO)f zniknie (strona 39).

3 Naciśniiiorz{rałnai rcffi/ 1/ REOI. ]cHa 2l
REOI, tiJb.[cH3/? HEcl (1 s) aby'ff1Ąrać
komórkę do zapisania'

tłby zakońvyć nagrywanie naciśnij |dawisz
IMTH|/ CLnl.
. Gdy pamięć będzie pełna, nagrywanie

zostanie zatrzymane automatycznie.
l&ła:
. Jeśli prfe.fulrlasz, ndawd w ta|<cb Baglyrd,b |a,,,urń/rafu,

zosE,nb to zarejesfnłałe frila pzerra (pawa).
. GĘ zostanb zainsb'błraly mddvGs.1 i nagłTranie dwte

zo#nie unrchqnione, nie możnavvyktzy# kotrtó|ki cHs

Sprawdzan|e nagranych wiadomośc| bez nadawani-

1 Naciskaj liloDEl dopoki nie pojawi się emisia CW.
. .C\M |ub "CWR'pojawi się na wyświet|aczu.

2 Jeśti VoX jest vfrączony, naciśnij tvo)U 8}

3 Naciśnij [cHl/ 1/ REcl' lcHu z REc]
lub[cH3/ 3/ REcl abywybrać komórkę
do odtwazania.
. Wadomośó zostanie odttłlorzona
. Aby odtwor4yó inne zapisane komórki,

naciśnij odpołiedni k|awisz podczas
odtwazania. Utworzy się ko|ejka która
może zawierać do 3 komunikatów.

[.l tsłT .E ł.c +
I r r . ' . - . r .  l n  l f f l f l f l - .

-=: l lJ_._rE lJ.LrU _
En EP te3

. Jeśliwłaczono ciqgłe nagrywanie (menu
nr.30), nie będŹesz mĘł zapisać
komunikatu w komórce CH3 (strona 69).

Rozpoenij nadawanie korzystajqc z man i pulatora.
. Nadawana wiadomość zostanie zapisana

. Podczas odtwarzania mozesz zmienió
prędkośó kluczowania, naciśnij [KEY/ 6/
DELAY! iużyj potencjometru ilULTl.

. Aby pzewać naciśnij lrrR/ cLĘ.

Nadawanie wiadomości CW

Wadomości mogq byćnadawane ręcznie lubw
trybach Full Break-ln albo Semi Break-ln.

1 Naciskaj Fl|oDĘ aż pojawi się.CW.lub "cWTl".

2 Aby tzyć Semi Break.ln lub Fu|| Break-|n naciśnij
[vov 81.

. l/o)C pojawi slę na wyswieurou-

3 Naciśn$ ]cH.t/ 1/ REGI' tcHa z REGI
|ub]GH3il 3/ BEcl aby wybrać komórkę
do odtwarzania.
. lMadomośó zostanie odtworzona

i nadana automatycznie.
Aby nadać inne wiadorrpści naciśnij

odpwiedni klawisz w bakcie nadawania
bieżqcei wiadomości. Utworzona zostanie
kolejka która może zawierać do 3
wiadomości

W trakcie odtwarzania możesz
dostosować prędkość k|uczowania,
naciśnij [KEY/ 6/ DELAĘ i uŹyi
potencjometru MULTI.
Aby pzeruaó nadawanie naciśnij
[MrR/ CLRI.

tl'l fflrf li€ |c f
r r r . ' . r . . .  l n  t l n n n . r

f=!_ż- tlJ_. _rt L'.L,L|
Er"f EP ,

lli' lbg.ng"
Err [P t ET3

&t rgt lG
a  r l a t t  a  a  a a
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8 Funkcie pomocnicze w łąezności
l Zmiana interwału czasu wiadomości

D|a powtarzania odtwarzania, ustaw wańośó opcji
nr.31 na "oN". Możesz także zmienić interwał
czaus odtwarzania. tJstaw czas w opcji menu
nr.32 w zakresie od 0 do 60 sekund. krokiem co 1
sekundę.

ilod opcje nr 31 i 32 są dostępne pod warunkiem
zainstalowani a opcjonalnego modułu VGS- |'

l Zmiana głośności sygnału GW

Użycie potencjometru AF nie wptynie na
głośność odtwarzanego sygnału cW. Aby
zmienió głośność wybierz odpowiednią wartŃć
opcji nr.13 w zalaesie od 1 do 9 lub "OFF".

l Kluczowanie dopełniaiące

Jeśli używasz k|ucza w trakcie odtwarzania
wiadomości, radiostacjia zatrzyma na czas
k|uczowania odtwarzanie wiadomości. Jednak w
trakcie zaowdów lub regulamych łqczności
moŹesz czasami chcieć dołączyĆ numer
pzeprowadzanej łqczności'

W tym wypadku w pierwszej kolejności nagraj
wiadomośó (strona 40) bez numeru łącznoŚci.
Następnie ustaw W menu wartośÓ opcji nr. 33 na
"oN".

Teraz użyj klucza w trakcie odtwarzania
wiadomości, radiostiacja zatrzyma na chwile
odtwarzanie bez jego anulowania. Kiedy
zakończysz kluczowanie, radiostacja wznowi
odtwazanie wiadomości.

Korekta częstotliwości dla CW
Jeśli pracujesz w emisjach ssB i CW możesz
czasami uzywać emisji SSB (LSB |ub USB) do
sfuchania sygnałów CW. Jest to bardzo wygodne ale
przyzmianie emisji sygnał zost,anie utracony. Dzieję
się tak ponieważ na wyświet|aczu pokazywana jest
częstofliwośÓ fa|i nośnej. Jeśli chcesz aby radiostacja
przesuwata częstot|iwość bez utraty zna|ezionego
sygnału przy zmianie emisji z SSB na cW
powinieneś właczyó omawianq funkcję.Radiostacja
przesunie częstot|iwość przy zmianie emisji z SSB na
CW więc będziesz mógł nadal słyszeó znaleziony
sygnał bez konieczności dostĘania więc będziesz
mógł od razu rozpaczqć nadawanie.

1 Naciśnii rMENu/ F.LocKl. użviootenciometru
MuLTIi fuybiez opcję nr.40.

2 Naciśnij [^] i ustaw'oN''.

3 Naciśnij [MENU/ F.LocKl aby wyjśó z trybu
menu radiostacji.

Automatyczne kluczowanie w emisji SSB
Jeś|i pracujesz w emisjach cW i ssB' możesz tak
ustawió radiostacię aby w emisji ssB (LsB |ub USB)'
użycie manipu|atora spowodowało automatyczne
rozpoczęcie nadawania w emisji CW.

1 Naciśnii tMENUi F.LocK|. nastepnie użrnłaiac
potencjbinetru MULT|wyti[ez o1jóję nr 39.

2 Naciśni'i [...] iwybierz "oN".
3 Naciśnij IMENu/ F.LocKl aby zapisaó

ustawienie i Wyjść z trybu menu.

Nob: Musisz wĘczyć funkcję Break.ln aby moc nadawać w
emisji CW (stona 39).

Kluczowanie klawiszami mikrofonu
Ta funkcja umoż|iwia pracę w emisjiCW bez
konieczność podłączenia manipulatora (strona 7).
K|awisz mikrofonu [UP| może być użyty jako kropka
a klawisz IDWNI jako kreska.

Aby aktywować tryb kluczowania klawiszami mikrofonu:

1 Wyłqcz radiostację

2 Naciśnijw mikrofonie IUPI |ub [DWNI+[Ól (POWER).
. Naciśnięciei przytrzymanie [UP] nada

kopkilub [DWNI nada kreskiw emisjiCW.

Aby wyĘczyó tryb k|uczowan ia k|awiszam i wykonaj
ponowniekroki l i2.

Zamiana pozycji kropek i kresek
Ta funkcja umożliwia zamianę strony generujqcei
kropi ze stroną generujqcq kreski. Domyślnie lewa
strona manipulatora łopatkowego generuje kropki a
prawa kreski. Ta funkcja odwróci to ustawienie' Gdy
funkcja jest włqczona lewa strona generuje kreski a
prawa strona kropki.

1 Naciśnij IMENU/ F.LocKl.

2 UŻywając potencjometru MULT| wybierz opcję nr.38.

3 Naciśnij [^] i ustaw "oN...

4 Naciśnij [MENul F.LocKI aby zapisaó ustawienie i
uryjść z Ębu menu.
. Lewa strona manipulatora łopatkowego

generuje kreski a prawa strona kropki. Aby
powrócić do poprzedniego ustawienia' wybierz
wańość noFFu w kroku 3.
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Teletekst radiowy (RTTY)
RTTY to emisja cyfrowa z najd|ufszq histotiq w
eterze. Została zaprojetkowana na potrzeby
mechanicznych teletekstów pracujqcych jeszcze
przed populamościq komputerów osobistych. Teraz
korzystajqc z modufu MCP możesz pracować w tej
emisji w eterze. W przeciwieństwie to emisji Packet,
za każdym razem gdy wpiszesz literę zostanie ona
nadana i wylświeflona na ekranie kornputera
rozmówcy.

RTTY korzysta z emisji przesunięcia kluczowan ia
(FSK) z $bitowym kodem Budot i 7-bitowym codem
ASCil.

lnformacje dotyczqce podĘczania urządzeń
znaidziesz na stronie 77 -'Praca w RTT\ .

Bardziei szceegółowe informacje dotycz4ce emisii
znajdziesz w publikacjach na temat RTTY.

1 W menu zna1dź. opcję nr.41 i ustaw przesunięcie FSK.
. Ptzesunięcie FSK jest różnicq częstotliwości

pomiędzy znakiem a spacjq.
. W pasmach amatorskich w emisji RTTY z

reguły wykorzystuje się odstęp 170Hz,

2 W menu zna1di opcię nr.42 iustiaw
polaryzacj ę k| uczowan ia.
. \Ąlybierz "oFF" aby po włqczeniu k|ucza nadawany

był znak (domyś|nie) lub"oFF'- odstęp.

AW menu znajdź. opcię nr.43 i ustaw: "2175"
(wysoki ton) lub "1275'(niskiton) dla znaku.
. Wysokiton jest najczęściej używany

$est to ustawienie domyś|ne).

Wybierz częstodiutoś ć pracl .

Naciśnij [lt|oDEl aby wybrać emisię FSK (strona 19).
. Jesli to konieczne ustaw w opcji nr-47

odpowiedni poziom wygnału u'yjścia z modułu
MCP. Poziom wyiściowy sygnafu Al.|o (gniazdo
REMOTE / pin 5) zmieni Ę (stron 78).
Potencjometr AF nie będzie regu|ował poiomu
audio z modułu MCP.

#if,śĘ F
E +  *

l.{.BB5.gB"

Niektóre stacje mogq pracować w odwrotnym
przesunięciu. W tym przypadku naciśnij i
pratzymĄ [MoDEl aby zmienić przesunięcie.
. "FSR''. pojawi się na wyświet|aczu.

#ffis
r e f f f

Ir{.{3B5.BB'^
F5F

. Tradycyjnie do|na wstęga jest uż1ruvana do
prary w emisji FSK. Naciśnij i przyu4mĄ
IMoDEI aby powróció do do|nej wstęgi.
Pcjawisię "FSK" na wyŚwiet|aczu.

7 PzeczytĄ instrukcĘ do Twoiego modułu MCP
aby dowiedzieć się jakwprwadzaĆ znaki do
nadawania.

. Dioda LED zmienisię na czerwonq (|-X).

I Rozpocmii nadawanie danycfr z komputera
. Naciśnij i przftrzymailPwR/ 4/ Tx uoNu
aby mon.ttorować Twój sygnał. Naciśnii
ponolvnie aby wyłączyć tą funkcię.

g Po zakończeniu transmisji, wprowadź komerdę do
pzejścia w nadawanie.

. Dioda LED zmieni się na zie|onq (RX}.

Poniższe częstot|iwości sq wykorzystywane
do pracy w emisji RTTY (wańości w kHz):

Nota: RadiostaĘa Ts-48o urykorzptuj e ubu&wany
układ DsP do gene rowania tonówwemis1i RT7Y.

4

5

i l L l ' ł - l ł

USA t Kanada
.  

: r : , . , ,  . ,  l ,  r l i  . r : ! i r i ,  i i  i

. . ńRU Re$fonl ' 1
(Eurcpa/Atta)

1800 - 1840 1838 - 1842

3605 - 36a5 (DX:3590) 3580 - 3620

7080 - 7100 (DX:7040) 7035 - 7045

10140  -  10150 10140 - 10150

14070 - 14099.5 14080 - 14099-5

18100  -  18110 18101  -  18109

21070-21100 21080 - 21120

2492A - 24930 znn - 24929
28070 - 28150 28050 - 28150
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9 cyfrowa łączność radiowa
PSK31 i inne emisje cyilrowe
Poza RTTY wie|u radioamatorów korzysta z innych
emisji cyfrowych takicłt jak AMTOR, PacToR,
cLoVER, G-TOR oraz PSK31' Aby uzyskaó więcej
informacji przeczytaj pub|ikacje oraz książki
dotyczące tych emisji.

AMTOR (AMateur Teleprinting Over Hadio)
wprowadził amatorskie emisje ąfrowe W świat
komputerów osobistych' To pierwsza wolna od
btędów cyfrowa emisja przeznaczona na HF
zapoczątkowała możliwość poprawiania danych.

PacTOH (Packet Teleprinting On Radio) jest
kombinacją funkcji z AMTOR oraz Packet co
zwiększyło efektywność łączności cyfrowych w
pasmach HF,u. Emisja nadawała dane wo|ne od
błędów metodq uzgadniania.

Ze wszystkich amatorskich emisji cyfrowych,
cLoVER oferuje naj|epszq ogólną wydajnośó
używajqc skomplikowanej techniki modulacji,
automatycznej regulacji mocy oraz innych
zaawansowanych funkcji' Może byÓ naj|epszym
rozwiązaniem przy najgorszych warunkach.

G-TOR (Golay-coded Teleprinting Over Radio) to
relatyrunie nowa emisja cyfrowa. G-TOR został
specja|nie zaprojektowany do komunikacji pomiędzy
urzqdzeniami, stacjami kosmicznymi, a
wahadłowcami w trakcie ich misji.

PsK31 zostało stworzone przez entuĄastę emisji
RTTY, G3PLX w Wielkiej Brytanii. Praca jest bardzo
podobna do konwencjonalnej emisji RTW, jakkolwiek
Wymagane jest dokladniejsze dostĄenie na poziomie
kilku Herzów do słyszanego sygnału. Specja|nq
funkcją jest moż|iwość wprowadzania danych w
postaciznaków Ascl| wrazz znakiem kasowania.

Twój moduł MCP potrafi obsługiwać większość z
wymienionych emisji cyfrowych. PrzeczytĄ
instrukcję modułu MCP aby dowiedzieć się jak
efektywnie wykorzystaó jego możliwości'

Na większości pasm HF'u wykozystuje się
pzesunięcie częstotliwości sygnału audio (AFSK) d|a
wszystkich emisji cyfrowych. Ta metoda wykorztuje
tony audio bez wzg|ędu na emisję LSB i usB.
Tradycyjnie LSB jest wykorzystyrrana w RTTY, z
wyjątkiem emisjiAMTOR którq pracuje się w USB.

AkVwnośc emisjiAMTOR można zna|eźć w okolicach
częstot|iwości .|4a75 kHzi 3637.5 kHz. To są dobre
miejsca aby rozpocząć poszukiwania źródeł innych
emisji cyfrowych.

Radiostacja TS-480 posiada specjalne filtry DSP
przeznaczone d|a emisji cyfrowych. Więcej
informacji na stronie 48.
ł&[a: Gdy p ra cujes z w SS B, us ta w sryb k q a u toma Ękę tłzm ocn ien ia
dbiomika (AGC) oraz wyłqcz pmcesor moilulacji,

Packet Radio
Packet to jednostka danych transmitowana jako
całcść z kompptera do sieci. Pakiety moga być
transmitowane przezfale radiowe tak samo akprzez
linie telekomunikacyjne. Do pracy poza radiostacja i
komputerem wymagany jest modem TNC lub
urzqdzenie MCP. Zadaniem jednego jak i drugiego
jest konwersja danych na fa|e dŹwiękowe i
odwrotnie. Po podłqcaeniu modemu TNc do
radiostacji umożliwia wykorzystanie wie|u różnych
aplikacji do transmisji danych.

Różne pakiety aplikacji mogą być grupowane w
systemy PBBS które sq zarządzanie iadministrowane
przez operatorów wolontiariuszy (Sysop). Możesz
uzyskać dostęp do jednego z |okalnych PBBSów aby
móc wysyłaó maile, ściągaó pliki i uzyskiwaó różne
potrzebne informacje. Tysiqce PBBSów jest
połqczonych w wiele sieci umożliwiajqc wymianę
informacji poprzez cały świat.

ffiffi
Gdy logujesz się po raz pierwszy na PBBSa musisz
zaĘestrować się jako nowy użytkownik' Po udanej
Ęestracji możesz przeg|ądac zasoby PBBSa.
Przyznany adres emai| jest dostępny z katalogu
macierzystego.

D|a bardziej szczegotowych informacji pneczytĄ
ksiqżki |ub inne pub|ikacje dotyczące systemu
Packet Radio. Wiele przydatnych informacji
znajdziesz w sieei Intemet.

łfu:
ł W odrożnieniu od TNC, moduł MCP umożliwia

komunikację w wielu emĘach cyfrowych' PrzeĘczanie
pomiedzy emisjami umożliwiajq komendy wydawane z
komputera osoóislego do modułu MCP.tlml

o Jeś/i w Twojej okolicy znajduje się klub krótkofalowców.
Możesz tlzyskać w nim wiele ciekawych i przydatnych
informacji doĘczących pracy w emisjach cytrowych
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9 Cyfrom łącznaść radiowa

Emisje SSTV
SSTV telewizja wolnego skanowania jest bardzo
populama ap|ikacj4 do transmisii stałyc*t obrazów w
eter radioury. Niekiedy pokazanie swojej staqii jest
dużo szybsze niż iei opisanie. Transmisia obrazów
wymaga konweńera skanujqcego po sfronie
radiostacii. Taki konweńer zamienia sta|y obraz
wykonany ptzez|<amerę wideo na sygnały audio które
może nadać Twoja radirostacja. Konweńer Twoiego
respondentla konweńuje otrzymany sygnał na obraz
które moze byc pokazarry na ekranie jegp monitora.

W dzisiejszych czasach, więt€zość radiooperatorów
użyva jako konweńetów, komputerów osobistych
wyposażonych w odpowiednie aplikase oraz interfejs
podlaczony do radiostacji. Takie rozvtliqzanie jest
dużo szybsze, tańsze i nie wymaga posiadania
kamery czy zestawu telewiryjnego. W ostatnich latach
w SSTV zastosowaniema|aĄ kamery cyfrowe.

Aby uryskać szczegółowe informacje przeczytaj
pub|ikacje i ksiqżki dotycz4ce emisiiSSTV. Poniższa
lista przedstawia częstot|iwoŚci na których można
zna|eźĆ sygnaływ SSTV:

' I

3845,3857 3730 - 3740

7171 7035 - 7045

14230,14233 14225 - 14235

213r',O 21335 * 21345

28680 28675 - 28685

145500

Fax (kopiarka) jest jednq z orygina|nych emisii
wykorzystujących ssTV. Używanie tej emisji
umoż'|iwia rłvymianę bardziei szczegóbwyctt obrazów
aniże|i ssTV. Funkcje amatorskiej emisii fax sq
bardzo podobne jak w tradycyinym faksie. Tak samo
skanuje papierowe dokumenty które zamienia na ciąg
tonó'w audio reprezenfujqcych białe i czame pola
kańki faksu. Ponieważ emisia Fax wymaga użycia
dfuższego czasu bansmisji; powienienś używać jej
Ę/ko gdy sygnaty sa mocne i dobrze czytelne.

Popu|ame eęstofliwości emĘi FAX:
. 7245, 14245, nas (śec miezynarodowa),

i 28945 kHz
Praca w emisji fax może vrymagać sprawdzenia
możliwości aplikacji |ub sprzętu Twolego komputera
osobistego. Sprawdź informacie w ich instrukciach
obstugi.
tfu: Gdypncu1bsz w8S4 ustaw s.rybkąaulomaĘkę wzmocnienia
dbiomtka (AGC) onzuyĘcz poesor nrcilulac1i.
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Fi|tr pośredniej
Kwarcowe fi|try pośredniej mają za zadanie
przekazanie odpowiedniego widma częstotliwości do
następnego elementu odbiomika. Umożliwia to
usunięcie zakłóceń oraz niechcianych sygnałów.
Możesz wybrać fi|tr wąski aby maksyma|nie ograniczyó
sygnał lub także przesunąó go vrrzględem fi|tra.

Aby efektywnie usunąć zakłócenia próbuj kombinacji
filtrów kwarcowych oraz DSP (w toze AF) opisanych
na stronach 46i47.

Zmiana szerokości fi ltra pośredniej
Gdy pojawiajq się niechciane sygnały w oko|icach
słyszanej stacji, zawężenie fittra pośredniej może
się okazaó najlepszą droga do usunięcia zakłóceń.
Zmiana szerokości nie ma wplywu na bieżqcą
częstot|iwość.

Możesz zainsta|owaÓ dwa fi|try jednocześnie d|a
ssB, cW i emisji FSK' Po instalacji filtrów (strona
81)' radiostacja rozpozna rodzĄ fi|tra
automatycznie.

r SSB/AM
Gdy pracujesz w emisji SSB lub AM możesz
ręcznie zawęŹic szerokośÓ fi|tra pośredniej (lF).

Naciśnij [F|U NAR| przez 1sek. aby wybraÓ inny fi|tr.
. Każde naciśnięcie [FlL/ NAR] pzez 1sek.

spowoduje zmianę z domyś|nego - "NAR'', i
odwrotnie.

. Jeśli wańość opcji nr.17 menu radiostacjijest
włqczona (domyś|nie wyłączona) i zainsta|owałeś
dwa filtry, naciśnięcie k|awisza spowoduje zmianę
na filtr * "NAR'- "NAR 2", i z powrotem do filtra
domyślnego.

EmĘa
Szerokość fi|tra pośredn iej

llormal llanow

ssB 2.4 kHz 1.8 kHzl/
500 Hz2l 270 Hzs

AM 6.0 kHz 2.4kHz
' Opcjonalny filtr YF.107SN musi być zainstalowany
Ź opcjona|ny filtr YF-107C musi być zainstalowany oraz

opcja nr'17 menu musi być włączona
, opcjona|ny filtr YF-107CN musi być zainsta|owany oraz

opcja nr'17 musi byó włqczona

r CW FSK
Gdy pracujesz w emisji CW |ub FSK, szerokośó
kwarcowego filtra pośredniej zmieni się
automatycznie w zaleŹnoŚci od ustawień filtra DSP.
Poniższa tabe|a pzedstawia zachowanie radiostacji w
za|ezności od ustawionego fi|tra DSP' Nie możesz
ręcznie zmienió szerokości fi|tra pośredniej. Aby
zmienic szerokość fi|tra DSP, przeczytaj informacie w
dziale 'ZMIANA SZEROKOSCI FILTROW DSP'
(strona 46).

Szerokość fi|tra |F
trl0Tclf'nrła' YF.lO'G

50ó ń
YF-l07St

.  , :  j ] : ]

1.8llŁ
;i lOlt łogo tt r 2.0 llh

2.4kHz (Normal)

1.8 kHz (Normal)

500 Hz (NAR) 2,4 R}Ąz
Normal)

27AHz
(NAF) 2.4Wlz (Normal)

500 Hz (NAH) 1.8 kHz
(Normal)

270 Hz
(NAB) 1.8 kHz (Normal)

270 Hz
(NAB 2)

500 Hz
(NAB)

2.4kt{z
(Normal)

r tM
W emisji FM nie możesz zmienió szerokościfiltra
pośred n iej. Szerokość ta wynosi fabryczni e 1 2kHz.

Przesuniecie filtra (CW/SSB/FSK)
Pzesunięcie widma sygnafu pfzepuszczanego fi|tra
pośredniej jest dodatkową metodą na usuwanie
zakłóceń. Przesunięcie nie ma wpływu a bieżqcą
częstotliwość.

Aby usunąÓ Źródło zakłróceń znajdujqce się powyżej
stuchanej stacji, pzekręÓ potencjometr tF SH|FT w
|ewo. Aby usunąć żrodło zakłóceń znajdujące się
poniżej słuchanej stacji paekręó potencjometr lF
SHIFT w prawo.

Widmo pzepuszcealne fi |tra pośredniej

zakłoceń
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10 :UsUWAt.ln znxrÓceŃ nEopwvcrt
Filtry DSP
KEI,{WOOD digital signal processing (DSP)
tecfinologia obrÓbki sygnafu zastosowana w
radiostacji Til80. Technologia bazuje na obróbce
sygnału AF, dzięki |dÓrej możesz kontrolo,'rać
szerokość słuchanego pasma, usutłłać zakł5cenia'
redukoyac poziom szumÓw.

Zmiana szerokości ftlbów DSP
Aby zwiększyĆ jakoŚc czyte|nośł:i sygnafu,
rdiostacja posiada rnożliwość filtracii DSP ul toze
AF włqcznie z kwarcorrymi filtrami posredniej. Gdy
pracujesz w emisji ssB, FM |ub Aful, rnożesz zmienić
szerokość filtra przycinajp nłyższq lub nEszą
częstot|iwość. D|a emisji cW i FsK moŹesz zmienić
szerokość okeślajqc ią w |1z. Zmiana szerokości
fi|tra AF DSP nie ma wpłyru na odbiÓr bieżącej
częstot|iwoŚci'

r s.sB/ Fil/AM
1 Naciśnij tMoDĘ aby wybraĆ emisję ssB, FM, AM l

2 Naciśnij [F|U NARI.
. Na sub-wyŚwietlaczu pojawisię

częstot|iwośĆ odcięcia górnej częstotliwoŚci.

3 Używajqc potencjometra MULT! zwiększ wysokośó
odcięcia (w prawo} lub zmniejsz wysokoŚć odcięcia
(w lewo) częstot|iwościfi|tra AF DSP.

Tt.

Naciśnij ponornie [F|U NARI.
. Pojawisię do|na częstot|iwość odcięcia.

UŹywając potencjomefra iluln zwiększ wysokoŚĆ
odcięcia (w prawo} lub zmniejsz wysokośÓ odcięcia
(w lewo) częstot|iwości filtra AF DsP.

Aby pouócićdo nołrnalnej pacy
naciśnij[F|U NABI |ub [HTB/ CLRI.

a
*cJo

@
Ę

@

ąur+*

@
Ę

[n{tscfi

@

+

Filtr Emisja

HI

ssB/
FM

too0, lz{x), 1400, 16(xr,
1900,2000, 2Źfl0,240a,
2600' 2800' 300ą 3400
(dornyś|ne), 4p00, 5000

AM 2500" lr{xx, (oomy$ne},
4000,5000

LO

ssB/
FM

o, 50,'1 o0 {dorrryś|ne),
200,3@, 400, 500, 600,
700,800,900, '1000

AM Q' lffi (domyślne)' 200,500

t@:
ł eęsbtthu&. od;ąb &q jżw by! tsbvbrc,

nbzabżnie d eni,i Po młbnb enłĘi przurfune
z&anb osffitb tŃubnb e@u,o*i zaplńrc w Ę
emi$.

ł Gdy wia nr. 45 ma ustaw*:ł.l,ąwafuść 9W nb ma notfunści -
zmiany velokoki frlta DsP. uśBw ?rFr aby mfunić szetd<ość

GW FSK
1 Naciśnij tlrloDEl aby wybrać emisię CW l'ub FSK.

2 Naciśnij [F|U NAHI.
. Nawyświetlaczu pojavlisĘ bieźące

ustawienie szerokości filtra DsP AF.

3 Używajqc potencjomeba tilULTl zwiększ (w
prawo) lub zmniejsa (w |ewo} szerokośc fiiha
DSP AF.

D|a emisji CW możesz zmienić często'iliwoŚć
tonu CW. Wopcji 34 menu radiostacji' użyj
potencjometra MULT| i zmień częsffiliwość
odbieranego tonu CWw zakresie 400 do
1000Hz krokiem co 50Hz. Domyś|nie: 800Hz.

Aby powróciĆ do normalnej pnacy naciśnij,
[MTR/ CLRI lub [FlU NARI.

ł

Pasmo $nsza|re (AĘ

ń.i.*rrJ
Eęcfutwffi l'Ę,

CW bun uu, 'luu, lbt, zuu, ;tu9, 4uu,
5(X),600, 1000,2000 600

FSK 250,500, 1000, 15m 1500
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10 USUWANIE zAKŁÓcEŃ RAD|oVuYcH
Filtr Beat Cancel CWSSB/AM
System DSP posiada dwa typu filtra Beat Cancel.
Beat Cancel 1 (BC1) efektywnie usuwa slabe
sygnały impulsowe lub ciągłe pulsujqce sygnały. Filtr
Beat Cancel 2 (BCz) jest bardzo skuteczny przy
usuwaniu silnych sygnałów CW.

Widmo przepuszczania fiłtra (tor AF)

Press [BC/ CW.n to cycle through Beat Cancel 1,
Beat Cancel 2, and OFF.
. "1(BC" or "BC)2" appears when the Beat Cancel

function is ON.
. The interfering beat signals are removed.

Filtr Noise Reduction (NR)(wszystkie emisje)
Radiostacja posiada dwa typy usuwania szumów
(Noise Reduction) NR1 i NR2. Filtr ten jest
wykorzystywany do usuwania szumu na paśmie
wraz z innymi zakłóceniami. Skutecznośó jest
za|eŻna od sytuacji na paŚmie. Zwykle filtr NR1
(wzmocnienie lini) jest wykozystywany dla emisji
SSB, a filtr NR2 (atgorytm SPAC) dla emisji CW.
Naciśnij [NRl abyzmieniać fi|tr NR1, NR2 lub oFF.
. ..{{NR'' lub "NR)2.' pojawisię na wyŚwietlaczu'

I Ustawianie poziomu filtra NR1

Filtr NRI (metoda vrzmocnienia lini) pracuje
jako adaptacyjny filtr redukuiący szum z
odbieranych sygnałów. Gdy stosunek s/N
odbieranej stacji jest dobry, filtr zwiększy go
jeszcze bardziej.

Gdy fi|tr NR1 jest uruchomiony, naciśnij przez 1
sekundę [NRl' następnie uzywając potencjometru
MULTI ustiaw poziom od 1 do 9 lub wybierz tryb
automatyczny. (AUTO - domyślne).

I Ustawianie czasu korelacjifiltra NR2

Możesz zmienió czas kore|acji fitra NR2 (wg
algorytmu SPAC). Gdy pracujesz w emisji SSB,
ustaw czas korelacji tak aby sygnał był jak
najbardziej czytelny. W emisji CW, najlepiej
ustawić najdłuŹszy czas kore|acji dajqcy najlepszą
czyte|ność. Dłuższy czas zwiększa stosunek S/N
odbieranego sygnału.
Gdy filtr NR2 jest aktywny, naciśnij przez 1
sekundę [NRl' następnie używając
potencjometru MULTI ustaw czas z zakresu 2 -
20ms. Domyś|na wańośÓ 20ms.
t{ola; Il|pkorzystywanb flaa NR2wemis'17 SSB może w
alezności od warunków zmnie1śzać c4telność sygnału lub
pzyc'rynić się do pottłslawanb pu/sufrcych zakbceń.

Filtr Noise Blanker (NB)
Fi|tr Noise Blanker został zaprojektowany do
usuwania zakłóceń generowanych przez np.
alternatory. Filtr ten nie praanje w emisji FM.

Naciśnij INB/TI 4 aby włae'zyć |ub wyłqczyć filtr
Noise Blanker (NB).
. uNB'' pojawisię na wyświet|aczu.

U
lT'T tłf liE

a  l t t ? r  r  f r  a a

$3=5ftĘ"

nAt

|Ę.e q 5.{l fi..
U5B

Możesz zmienió poziom skutecznościfiltra NB, w
zakresie od 1 do 6. Domyślnie: 6.

Naciśnij przez ,| sekundę [NB/T/ Ę, następnie
uiyuajqc potencjometru MULT| ustaw poziom fi|tra.
. "NB LV.'' oraz bieżący poziom ustawienia pojawiq

się na wyświetlaczu.
ł,Iota:
ł FiltrNotse Blankeriestdretępnylylko dla emis4a/u ssB, FsK At'|

ł Zwiększaj4c poziom frltra NB zlmbjszasz charakterystykę
i't te tm du la c1i n dio s tac1i.

Filtr Digital Noise Limiter (DNL)
Filtr Digital Noise Limiter - cyfrowy ogranicznik
szumu, został zaprojektowany do usuwania
zakłóceń od np. altematorów, gdy fi|tr NB nie jest
skuteczny. Fi|tr DNL nie jest aĘwny w emisji FM'

Naciśnij IDNLI aby właczyÓ lub wyłqczyć fi|tr DNL.
. .DNL'' pojawi się na wyświetlaczu.

lDTtffi tr

t  1 r ! 7 1  t  f f  a l a

q$gitą

re

l'{.e q 5,0 0'^
rnU58

Możesz zmienić poziom skuteczności fi|tra w
zakresie od 1 do 3. Domyślnie: 2.

Naciśnij przez,| sekundę klawisz [DNLI' następnie
używajqc potencjometru MuLT| ustaw poziom filtra.
. Biezqcy poziom pojawi się na wyświet|aczu.
Nota:
ł FibDttL1bstdatępnyly|ko vembjach SSB, cW FsK AM

ł llV alezn ośct d lptlddźai ftrDV. nab nie t ru łb emry
ńy usnęćzakł1renb,

ł l.I/Ęrenie tflfia DNL w pr4lpadkac|l bnku zakkiceń
pu|suj4ąeh mab zmnbjsqć eytelność odbiennego
sygnafu .

ł Gay lrb DNLjest mnhoniotl11 grźna @tfwaśćodipia
ftaMa#nb uźwbna na 3'tIćż

ł Fi/trDłl/L może Ęi quay,ińa,aźob z rtfun M hd 1ffi)
tb b Re du ctio n (lR) a'a ftb tut le 1IB).
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10 UsUWANIE zAKŁÓceŃ RAD|oUl|YcH

Filtry DSP w emisjach cyfrowych
(ssBrFM)
Stosowanie fi|trów DsP W emisjach cyfrowych
aruiększa czyte|nośó odbieranego sygnalu. W
szczególności w emisji PsK31.

1 Naciśnij[MENul F.LocKl iuĄpając
potencjometu MULT| wybierz opcję nr. 45.

2 Naciśnij [-l / [^l w|ączysz (oN) |ub wyĘczysz
(oFF) opcię 45. Doą1ślnie: oFF.

Gdy opcja nr.45 jest vdqczona:

1 Naciśnij [F|U NARI.
. "WDH .- nnnn" pojawisię na

wyświet|aczu (nnnn - szerokośÓ fi|tra).

2 vŻyttĄqc potencjometnr MuLTl wybierz
szerokośÓ fittra.

3 Naciśnij [FlU NARI.
. .CTR nnnn.. pojawi się na

wyświet|aczu. (nnnn . środkowa częstotliwotśó filtra).

4 Ufiając pdencjomełru MULT! ustaw
środkowq częstotliwość fi ltra.

5 Naciśnii [FlU NAR| aby zakońeyć ustawienia.
Poniższa tabe|a przedstawia kombinacje ustawień i
dostępność poszczegó|nych wańości.

częstot|iwość 1000 i 1500Hz jest wykorzystyrana
do pracy w emisji PSK31. 210Hzw emisji RTTY.

(,zFr.
śrołlk:l{i l' ł.':. . :, . l, i. Ęf,Ę*gf Ę r.!i', r i .i tl:"i j' i . ;: ];]' :,].:.iĘ

1000 50 100 250 500 1 000 1500 2400

1500 50 100 250 500 1000 1500 2400

2210 50 100 250 500 100015002400

^b Gdy qą, ru' a5 jst n@n, nb npżp zmiątć wo!@śd
lltn DSP (stona $).

Monitor DSP odbiornika
Funkcia monitora DSP tymczasowo ury}ącza u|dad
DSP z toru odbioru. Jest ona bardzo prąpatm do
sprawdzenia skuteczności fittrotnłania DsP i
prawidłowego dobrania fi lbów.

Aby uzyć monitora DSP' naipienr na|eży zaprogramorać
funkcię do ktawisza programowanego PG'(strona 64).

1 NaciśnijprENU/ F.LocK| i używajqc
potencjometni iluLTt wybierz opcię nr.48.

2 Naciskajqc [-| / p.l urybierz,il,.

3 Naciśnij [ilENUl F.LocK| abyza$sać
ustawienie i wyjśc z Ęlbu menu radiostacji.

4 Naciśnij [PĘ.
. Gdy naciśniesz iprzytrzymasz [PĘ, ustawienia

DSP oraz fi|tra poŚredniej zostanq prąpvtocone
do wartościdomyś|nycłt. Gdy puścisz k|atryisz
[PĘ' powrócą wprowadzone ustawienia fi]tra
poŚredniej iDsP.
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10 usUwANtE zAKŁÓceŃ RAD|oWYcH
Przedwzmacniacz sygnału (PRE)
Wyłączenie pzedwzmacniacza może zredukowaó
poziom zakłóceń odbieranego sygnału.

Naciskaj [ATTiPRE/ANT1/2I aby przełączać się
pomiędzy "ATT" *"PRE" *' ' (oFF) następnie z
powrotem "ATT". Gdy wybierzesz "PRE"
pzedwzmacniacz jest właczony. Wzmocnienie + 1 2dB.
. "PRE" pojawi się na wyświetlaczu.

U
mrrm ft

a  t a l t l  a  a  a o a

'e1ffi
lGc

Ir{.1rl5.BE "
U58

Status funkcji (oNioFF) jest zapamiętywany d|a
każdego pasma oddzielnie' Gdy powrócisz na pasmo
zostanie przywotany ostatni status funkcji.

Zakres zapamiętywanych częstofl iwości jest
dostępny w tabeli opisu funkcji TŁUMlK SYGNAŁU.

Tłumik sygnału (ATT)
Tfumik jest wykozysbTwany to zmniejszania
poziomu odbieranych sygnałów. Funkcja jest bardzo
pzydatna gdy pojawią się silne zakłócenia.
Naciskaj [ATT/PRE/ ANTl/2] aby przetączać się
pomiędzy "ATT'' -..PRE'' -* '. " (oFF) następnie z
powrotem "ATr. Gdywybierzesz ..ATT'' tłumik jest
właczony. Tłumienie sygnału: 1 2dB.
. ..ATT" pojawi się na wyŚwiet|aczu

t
' I łnM f f i

r  1 s 6 7 l  '  ł . Ę

qsggrd> I .i^a .{ 5.n []'^
u58

Status funkcji (oNioFF) jest zapamiętywany dla
każdego pasma oddzie|nie. Gdy powrócisz na pasmo
zostanie przywołany ostatni status funkcji.

odbiór w ''odwróconej'' te|egrafii
Funkcja umożliwia przesunięcie BFo z domyś|nej
pozycii (UsB) na inną (LSB) w emisji CW. Funkcja
jest efektyitlna pŻu usuwaniu inteńerencji z widma
fi|tra pośredniej.

1 Naciskaj [MoDEl aŻ,CW pojawisię na wyświet|aczu'

2 Naciśnij przez 1 sekundę lMoDE].
. ''c\A/n zmieni się na "cWR'.

3 Aby przywrócić poprzedniq poąycję BFo
naciśnij przez 1 sekundę[MoDĘ.
. "CWR" zmienisię na "c\^r.

Poniższa tabela przedstawia zakres częstotliwości.

Zakrcs częstot|iwośc| Funt(cia
PRE

FUnXCra
ATT

0.03 - 2.5 OFF OFF

2.5 - 4.1 OFF OFF

4.1 - 6.9 OFF OFF

6.9 - 7.5 OFF OFF

7.5 -  10.5 ON OFF

10 .5  -  14 .5 ON OFF
' 14 ,5  -  18 .5 ON OFF

18 .5  -  21 .5 ON OFF

21.5 -  25.5 ON OFF

25.5 - 30.0 ON OFF

30.0 * 60.0 ON OFF
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Zapisyulanie danych w pamięci
Radiostacja posiada 100 komórek pamięci
ponumerowanych od 00 do 99. Komórki pamięci
s|uĘ do zapisu częstofliwaści iwszptkicfi ustawióń
1 nilni złiqzanych. Komórki od m do 89 sq
komórkami konwencjona|nymi- Kornor|d od 90 do 99
zostĄ ptze]uaczone do zapisu zakresu pracy VFo
oraz krawędzi skanowania.

KonwenQona|ne komóki pamięci posiadajq dane
które można w dowolnej chwili przpvołać. Poniżej
znaiduje się |ista funkcji które można zapisaó.

Sq dwie metody zapisywania częstot|iwości
nadaurczoodbiorczych w pamĘci radiostacji, w
komór|rach od 0o do 89. W za|gŹności od stosunku
częstot|iwości odbiomika do nadainika możesz
zapisać:

. Komórkisimpleksorlve:
Częstot|iwość odbiomika = €zęstofl iwość nadajnika

. Komórkitypu Sp|it:
częstot|iwoŚć odbiomika * częstodiwość nadajnika

Komórki pamięci od g0 do 99 mogq byc użyte
jako komróki simpleksowe-

t,t&: Gdy finkcja RtT ltlb XtT1ist ałt,,r4,,p, t,anffi afrsefrl
zrelanb @łśana do.apniębne1 cżptotlitłui<i

r Kanały wtrybie simplex

1 Naciśnij lNB l MĄ aby tlrybrać VFo A |ub B.
. "{A" |ub "(B" pojawi się wza|eżności od

aktywnego VFO.

2 Wybierz częstodiwość oraz emisję do zapisania.
3 Naciśniji ptrytzymai k|awisz [olty M.lĘ aby

wejśc w Ęb przewijania komórek pamięci.
. "M.SCR". pojawisię na wyświet|aczu.

ffftt .,
. Aby wyjść z Ępu przewijania komórek i

anulowac zapisyrłłanie naciśnij [ffirH/ GLBI.
Użyj potencjomefu MULT|, lub naciśnij [UP}
IDWNI aby wybrać komórkę pamięc|.
. Możesz wybrać komórkę wprowadzajqc

jej numer. Przy,|dad d|a kornórki nr.12
naciśnij [1l' [2].

mrun r Y
rH l l  .r

Naciśnlj ponownie lol|U t|.|Ę abyzapisać dane.
. Poprzednie dane zostana nadpisane.

Parametr Komórki
00 -89

Komórk|
90 -99

Częstot|iwośÓ od biom i ka Tak Tak I

(simpleks)Częstot| iwośó nadajni ka Tak

Emisja odbiomika Tak Tak I

(simpleks)Emisja nadajnika Tak
Programowanie VFO
poczqtek i koniec zakresu Nie Tak

kok przestrajania odbiom ik Tak Tak
(simpleks)Gok przestrajania nadajnike Tak

Częstodiwość subtonu Tak Tak
Częstot|iwość cTcss Tak Tak
Funkcja tonu I CTCSS
rtłłaczona lvwbeona Tak Tak

Naała komórkipamięci Tak Tak
omuanie komÓrki pamlęci
wĘczone / wyłaczone Tak 1 Tak t

1 Zmiana danyctr po prz1wołaniu znbnia zawartość kornóki.
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11 Funkcje pamięci
r Kanąły w trybie Sp|it

1 Naciśnij lA|B IMM abywybrać VFo A |ub B.
. "{A" |ub "{B" pojawi się w za|eżności od

aktywnego VFO.

2 Wybiez częstotliwość iemisję do zapisania
. Ta częstot|iwośĆ iemisja zostaną

zapisane dla nadajnika

3 Naciśnij [A/B / MA{ abywybrać nieaktywne VFo.
4 Wybierz częstot|iwość iemisję odbiorczą.
5 Naciśnij . przytzvm{ [A=B/ sPLlTl.

. "EEI!II'' - pojawisię na wyświet|aczu.
!

Naciśnij i ptzytrzymaj [oMV M.|Nl aby wejść w
Ęb przewijania komórek pamięci.

;ffiftt -x

. Aby wyjść z Ębu i anu|owaÓ proces
zapisywania, naciśnij [MTR/ cLRl.

Użyj potencjometru MULT| |ub naciśnij
[UP/[DWN] aby wybrać komórkę pamięci.
. Możesz wybraó komórkę pamięci

wprowadzajqc jej numer. Przykładowo dla
komórki 12 naciśnij [1]' [2].

'gf f i ,Hla <r

8 NaciŚnij [oMV M.|Nl aby zapisać dane'
. Poprzednie dane zostaną nadpisane.

|,tń: cdy ątotlirclb. sub.tariwsq łiżne pornii2dzy ndajilklem a
odbiot|,iĘlbm W !.laka.ezaplśJłtania kolru,lil l1pu wr eęstoilMć
sub-tu,u,,*jniła asbnie apisa,a do konx'*i.

Pr41wotywanie i przewijanie komórek
Sa dwa tryby przywoł1'wania danych zapisanych w
komórce pamięci: Prrywolanie komórki oraz
pzewijanie komórek pamięci

Przyrłołanie komórki pamięci :
W tym trybie radiostacja rozpoczyna nadawanie
użyłajqc informacii pobranych z komórki pamięci.
Możesz tymczasowo zmienić częstotliwoŚć i
dołączone dane bez ryzyka ich nadpisania
(warunek. opcja nr.07 posiada wartośó "oN").

Pnewijanie komórek pamięci :
Użyj tego Ębu jeśIi chcesz sprawdzić zawańośó
zapisanych komórek bez zmiany częstot|iwości i
danych w niej zapisanych. Dane z tego trybu nie sq
wykozysĘwane do odbioru i nadawania.

l Prrywoływanie komórek pamięci

1 Naciśnij i przytrzymaj [A/B / MĄĄ aby wejśó w
tryb przywoływania danych.
. Wybrana ostatnio komórka pamięci pojawi

się na wyświetlaczu.
Al l l rM m Y AGG

;ffi '"Eijt{. 195[]0."
U5B

Używając potencjometru MULT| |ub
klawiszy [UPy [DWN] wybierz komórkę.
. ciqgle przytrzymyłanie klawiszy [UP/IDWNI

spowoduje że radiostacja będzie pzewijać
komórki dopóki k|awisz nie zostanie zwo|niony.

. Komórkinie zawieĘqce zapisanych danych
zostanq ominięte.

. Nie możesz zmienió komórki pamięci w
trakcie nadawania.

3 Aby wyjść z tego Ębu' naciśnij i przytrzymaj
lA/B / MM.

ttcfa: Cty wartośćopĘi nr .07 jest,oN" a wybnno kamórkę
pamĘci typu Split, moźna zmienić częstotliwość nadawczq
korzystajqc z funĘi TF.SET.

rEC WE

t{.e q 5.Bll'.'
usB ltJ'P 15.6 I

tlrttM PE

"  
r l i t t  a  l  q a

'sgry-ą
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11 Funkcie pamięci

l Przewijanie komórck pamięci

1 Naciśnij i przytrzymaj [oMy ĘlĘ aby wejśćw
Ęb przewijania komórek pamięci.
; Pojawi się komórka która została ostatnio

wybrana.
&Trm lE t

.  t | t ? . . ' t  u l t ł t ' t { .  ! 9 s .g f l . .#=- T";;
2 Użpvajqc potencjometru li|uLT|' |ub k|awiszy

[U Py[ DWN| przełqcrai komórki pamięci.
. Możesz także wprowadzió numer komórki

korzystaiąc z k|awiatury. Np. [8l' [9I.
3 Aby wyjśó z trybu pzewijania

naciśnij[MTF/ cLRl.
. Radiostacja powróci na częstotliwość i

emisję ustawione przed wejściem w
tryb przewijania komórek pamięci.

t&:
O Gdyadodn.ła zlaiduie *w@b lełlltię<i att;rrvtre ę

nas/łępujw tbwisze: Iot|,n.W, NTrucLRI' numerya ne t0]- I9I, ttJzl/IDywl IPm, po'en&ł,etry AF, sQ,- nULn oaz
k]awtsz [Ó] (fuY,le.r).

. Nie naciśttij ponownie lQxl/XtĘ, Naciśnięcie spwodluje
nad{isffiie inronntrji v laat;ore pamięi bieżącymi
ustawieniami Wt VFO

Tyrmczasowa zmiana częstotliwości

Po pr4pvcfaniu informacii z komórki pamięci w
trybie pr4ryvoł1ryvania, możesz tymczasowo
zmienić zapisane dane bez nadpisynłlania ich w
komórce pamięci.

1 W menu, ustaw wańośÓ opcii nr.07 na "oN".
. omiń ten krok jeś|i chcesz zmienć

inne dane niż częstotliwość.

2 'PrzyłoŁaj komórkę pamięci

3 7snień częstotliwość ipozostałe dane.
. Vfyi tylko potenciometru Tuning aby

zmienić częstofllwośe

4 Jeś|i to konieczte możev.zapisać nore
ustawienia do innei komórki. Przec.zytd1dzH
"Komórka * Kornórka" (obok).

r&/a: uy warto*qcji nr .07 jest .oN, a wybnrc loł. nórkę
patl@i typu sPlłL nożna mfu,ić eętdiŃ nadary
korzystając z fu n irjĘ TFsi ET.

t

Transferowanie danych z pamięci
l Pamięć + vFo

Po przywołaniu danych z komórki pamięci w
trJóie prrywołania możesz skopiować je do @u
VFo. Ta funkcia jest bardzo prz:Faha ieś|i
chcesz nasłuchiwaó sygnal niedaleko
częstofliwości zapisanei w komórce parnięci.

1 Pra1wdaiwybranq komórkę pamięo (strona 51).

2 Naciśnij . przytlłzymaj lol|R/M > vFoI
. Gdy prrywołano komórkę simp|eksową,

dane zostanq skopiowane do VFo A lub B
w za|ezności od aktyrnego VFo przed
przywoła niem komórki pamięci.

. Gdy przywołano komórkę typu sp|it, dane
odbiomika zostano skopiowane doVFO A
a dane nadajnika do VFO B.

}b: Naciś@lepłRilD WoI p tymągwej atianie danych
spwoduje skopiołanie novyń inbłmacji & Wa.

I Komórka* komórka

Możesz skopiować dane z jednej komórki do
drugiej. Ta funkcja jest przydaha gdy chcesz
zapisać częstot|iwość i inne dane które zostały
tymczasowo zmienione w trybie przyrwolania
komórki pamięci.

1 Przywołaj wybranq komórkę pamięc| (sbona 51).

2 Naciśnij [oMU l'.|NI aby wejśc w tryb
przewijania komórek pamięci.
. Aby wyjśó z Ę1tu przeiwiania

naciśnijIMTF/ cLRl.

3 Użpvajqc potenciomefu ilULT|, wybierz
komórkę którq chcesz skopiorać.

4 Naciśnij iprzytrzymai [orny M.|NI.

Komórki 00:.B9. ,1.t., Kornórkl00.89

Częstot|iwośó RX ł Częstodiwość RX

Częstot|iwość Tx .) Cżęstofliwośó Tx

Emisja odbiomika ł Emsia odbiomika

Emisia nadainika r) Emisja nadajnika

&ok p'zest. RX .) Krok przesE. RX

Krok pzest TX ł Krok przestr. fi

Częstot. subtonu ł Częstot sub.tonu

Częstot. cTcss + Cfęstot cTcss
sub-ton / CTCSS

wł. / wtd. ł subton / CTCSS
uń. / wvl.

Naanra komórki .) Nazura komórki

om{ante Komorrl
tłń-/W.

r) omiianie komórki
wvł.
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11 Funkcje pamięci

Komórki 00€9 + Komórki 90.99

Częstotliwość RX ł częstot|iwość
D(/RX (simpleks)Częstot|iwośÓ TX .)

Emisja odbiomika + Emisja DORX
(simpleks)Emisja nadajnika ł

Krok przestr. RX ł Krok pzestr.
D0RX (simpleks)Krok przestr. TX r)

Gzęstot. subtonu r) Częstot. sub-tonu

Częstot. cTcss ł Częstot' cTcss
subton / CTCSS

wł. / wvł. + sub-ton / CTCSS
wł' /wvt.

Naała komórki .) Nazwa komórki
9młanle |(omorK|

wł. /wył.
r) omijanie komórki

wvłaczone

Zapisylvanie zakresu częstot|iwości
Komórki pamięc{ 90 - 99 umożliwiają zapisanie
zakesu strojenia VFo oraz krawędzi skanowania.
opis dotyczqcy krawędziskanowania znajduje się w
następnym rozdzja|e. Aby przestrajać się w
wybranym zakresie |ub go skanowaó wystarczy
zapisaó częstot|iwośó poczqtku i końca'

1 Naciśnij [A/B / MĄ4 aby wybrać VFo A |ub B'

2 Wybierz częstotlwiośó początku zakresu.

3 Naciśnij iprrytrzymaj [oMU M.|Nl aby wejść
w tryb pzewijania komórek pamięci.
. Aby wyjśó z trybu przewijania komórek

naciśnij k|awisz IMTF/ cLRl.

4 Wybierz komórkę pamięci ufywai1qc
potencjometru MULTI,lub klawiszy tUPy IDWNI
z zakresu od 90 do 99.

l1'T t{llc }E.ffi.Hg'l! <r
to-

. Możesz także wprowadziÓ numer komórki
kozystajqc z klawiatury. Naciśnij [9l' [0l.

Naciśnij [oM|/ M.|Nl aby zapisaó częstotliwość
początku zakresu.
. 'ENDINPUT''. pojawi się na wyświetlaczu.

ńffi ""o9{! ltłgs.ag..
EIJTII{PU T

Gdy kopiujesz komórki na zasadzie komórki 90 -
99 ł komórki 90 - 99, status funkcji dotyczqcej
omijania komórek automatycznie zmienia się na
wyłqczony (omijanie nieaktywne), bez uzg|ędu na
dane źródłotłe.

Tabe|e powyżej przedstawiajq zachowanie w
trakcie kopiowania komórek.

Uzywajqc potencjometru Tuning |ub MULT|
wybiez częstot|iwość końca zakresu.

Naciśnij [oMU M.|Nl aby zapisaÓ częstot|iwośc
końca zakresu.
. Popzednie dane zapisane w komórce

zostaną nadpisane.

Gzęstot|iwość stańu i stopu

Użyj tej procedury aby sprawdzió poprawnoŚć
częstotliwości stańu istopu w komórkach 90 - 99.

1 Naciśnij i ptzytlzymajlNB lMĄĄ aby wejść w
Ęfu przywoływania komórek pamięci

2 Używając potencjometru MULT|, |ub klawiszy
[UPI/IDWNI wybiez komórkę pamięci z
zakresu od 90 do 99.

3 Naciśnij b..| aby sprawdzió częstot|iwośó
stańu. Aby spraMzió częstot|iwość stopu
naciśnij [^l.

6

7

Komórki 90.99 ł Komórki 00{9

Częstotliwośó
DVRX

r) Częstot. odbiornika
+ Częstot. nadajnika

Emisja
DURX

ł Emisja odbiomika
.) Emisja nadajnika

Krok przestĘania
D0RX (simpleks)

.) łok pzestĘania R)
ł Krok przestrajania TX

Częstot. sub-tonu ł Czestot. sub-tonu
Częstot. cTcss ł Częstot. cTcss
sub-ton / u !css

wł. /wyt. r) sub-ton / CTCSS
wł. i wvł.

Nazwa komórki + Nazwa komórki

um|Janre Komorek
wł. /wył. ł omijanie komórek

wvlaczone
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11 Funkcje pamięci
I Programowanie VFO

Korzystając z zapisanych częstodiwości stańu i
stopu możesz zaprogramować zakes
przestrajania VFo. Po którym poruszasz się
korzptaiqc z potencjometru Tuning. Funkcja
moze być prrydatna do okreś|enia zezwo|onych
zakresów dla Twojej licencji.

1 Nacisnij i przytrzymaj [A/B l lilAfl aby wejść w
tryb przywoĘpania komórek pamięci.

2 Używając potencjometru MULT|' |ub klawiszy
[uPy[DWNl wybiez kornórkę parnięci z
zakresu od 90 do 99.
. Możesz wybraó komórkę korzystajqc z

k|awiatury. Naciśnij [Et.fĘ' [9l' [0l.

Teraz możesz przestrajać się wwybranym
zalaesie u{wając potencjometru Tuning.

,&.e. Na#nb ldaudszy IllPytDWM lub użycb
r,nenchmatft Tuntng spt,,odup zmianę
wybranej komó&i pamĘci w W hytie.

omijanie komórek pamięGi
Możesz wtqczyć omijanie komórek których nie
będiesz chciał przeszukiwać podczas skanowania.
Funkcje skanowania są opisane na stronie 56.

1 Naciśnij i przytrzymaj [A/B / MĄĄ aby wejść w
Ęb przywołania komórek pamięci.

2 UŻy,rajac potencjometu MULT! lub klawiszy
IuPy [DwN| wybierz komórkę pamięci.
. Możesz także wprowadAĆ ją numerz

klawiafu ry numerycznej. Naciśnii
przykładowo [ENT|' [3I' [4I.

3 Naciśnij i pr4kzymaj [EHTI.
. obok numeru komórki pojawi się kropka.

Która oznacza że komórka zostanie pominięta
w takcie skanowania.

Kasowanie komórek pamięci
Jeś|i sq komroki pamieci tdoryct' nie Ę&iesz
prrywolywał może skasowac ich zau'artość.
Skasowanie zawańości jest ostateczne.

1 Naciśnij |'NB lMĄ abyweiśćw@ przptołania.

2 Używajqc potenciometru m|LTl |ub klawiszy
[UPy [DWN] wybierz kornórkę pamięci.
. Możesz ta|de wprowadźćjejnumer z

klawiatury numerycznej. Naciśnij
przykłladowo [ENĘ' [3I' FI.

3 Naciśnij i przy1rcymaj [rrrHr GLRI.
. Usłyszysz długi dzulięk potwierdzajqcy

skasowanie komórki pamięci.

Naary komórek pamięci
Możesz do każdej komórki pamięci
przyporzqdkować 8 znakowq naał'ę izapisać
ją w komórce pamięci.

Naciśnij l pr4trzymajINB l t|A{ aby wejŚć w
Ęb przy'volqnłania komórek pamięci.

Użynłlakac potencjometn'l HULTl'|ub klawiszy
[UPy [DWN] wybiez komórkę pamięc|.

Naciśnij [oMR/ ll|> vFol

::'.1?T,.T _,r., r 
*

+tg'-:r. .,.,,t i95[!0..-ź'- 
UsB B-

J:', l?T-.T -rr., | 
-

;E-ą- "'Łjt{. |95.0E..

t

Uzywając potencjometru lilULT| wybierz mak
a|fanumeryczny. Możesz pzestnac kursorw |ewo
naciskajqc [.^.], |ub w prawo nacisĘqc [<.].
Naciśnij [GL] aby skasować wpisany znak
alfanumeryczny.

^fu: Nie nnżeo ,d"ć ,,ny I.,,ń,!*,, srybkiej panięci.

Po wprowadzeniu wszystkich znaków naciśnij
k|awisz [oMRl, M>vFoI aby zapisać
wprowadzona naa'/ę do komórki pamięc;|.

. Naciśnięcle i przytrzymanie tENTl za kaidym
razem spowoduje że funkcja omijania będzie
vdąeana |ub wyłączana d|a wybranej
komórki.

6 Gdy przywołttjesz komórkę pamięci zzapisanq
nazu4, pojawi się ona na wyświet|aczu
pomocniczym (strona 51)-

Dostępne zna ki a|fa.numefyczne

A B c D E F G H I J K L M N

o P o R s T U V W x Y z SP JI

+ I 0 1 2 3 4 5 6 7 I I

SP - reprezentuje znak spacji
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11 Funkcje pamięci

Szybka pamięc
Komórki szybkiej pamięci zostały zaprojektowane do
tymczasowego zapisyłvania danyc*t bez wskazania
konkretnej komórki pamięci. Komórek szybkiej
pamięci uŻwą do zapisylvania danych z których nie
p|anujesz korzystac w pr4yszłości' Przykładowo gdy w
trakcie przestrajania nabafisz na stację DXową
możesz zapisaÓ jej częstot|iwość do szybkiej pamięci
po czym pr.ełąeyćsię na nią póŹniej.

Radiostacja posiada 10 komórek szybkiej pamięci
("0-" do "9-") ktÓre mogq zapisaó następujące dane:

Zapisywanie danych do srybkiej pamięci
Za każdym razem gdy zapisujesz nowe dane,
bieżqcy zapis srybkiej pamięci jest pzesuwany na
astępnq komórkę. Gdy wszystkie 10 komórek jest
zapisanych, kaŻdy nowy zapis kasuje informacje z 9
komórki szybkiej pamięci, zapisy sq pŻesuwane o
kolejne miejsce.

Poniższy diagram reprezenfuje sytuację zapisu do
komórek szybkiej pamieci. lnnymi słowy
każdorazowym naciśnięciem klawisza [QMl/ M.|Nl.

Nowe dane

@'@'@'@'C@
Komórka 0 Komórka 1 Komórka 2 Komórka 3 Komórka 4

@'@
Komórka 5 Komórka 6 Komórka 7 Komórka 8 Komórka 9

I
Nowedane V

@'@"@'@'@
Komórka 0 Komórka 1 Komórka 2 Komórka 3 Komórka 4

@'C@
Komórka 8 Komórka 9

@'@'@'@'@
Komórka 0 Komó*a 1 Komórka 2 Komórka 3 Komórka 4

@'G@'@'@'@
Komróka 5 Komórka 6 Komórka 7 Komórka 8 Komórka 9

Dane do komórek szybkiej pamięci możesz
zapisyłruać tylko jeśli radiostacja jest w trybie VFo'

1 Wybierz częstotliwośÓ, emisję i inne
elementy VFO.

2 Naciśnij [aMV M.|N].

. Za każdym ttlzem gdy naciśniesz [QMl/
M.!NI' dane z bieżqcego VFo sq zapisyltrane
do komórek szybkiej pamięci.

tffi: Gdy tunkc.ia RIT lub XlTjxt akfuna jej status waz z
olbetem zosbntb zapiuny do komciki srybkel panifi

Przyruoływanie komórek szybkiej pam ięci
Możesz przywołać zapisy z szybkiei pamięci Ę|ko
gdy radiostacja znajduje się w trybie VFo.

1 Naciśnij [QMR/M>VFOI.
. Pojawi się bieżqcy numer komórki srybkiej pamięci.

ł)t xl||T |tE
a  i . l t a  a  a  l a

{E=]rEą

^cc

0- e i.e95.BB'^
U5E

. Jeśli nie ma żadnycfi zapisanych komórek
szybkiej pamięci dane nie mogq zostaó
przyłotane do Ębu VFo, usłyszysz dŹwięk błędu.

2 UŻyłaiąc potenciometru MULT| wybierz szybkq
komórkę pamięci(od 0 do 9).
. Nie możesz zmieniać komórek pamięci w

trakcie nadawania.

3 Aby wyjśó naciśn'i [oMR/ M>VFo]

llob: Komórkl pamĘci nb mogq zos tać zmienione gdy
akyvna jest funkclb TF-SET.

Tymczasowa zmiana częstotliwości
Po przyłołaniu danych z szybkiej pamięci możesz
tymczasowo zmienić częstot|iwośó bez
konieczności nadpisywania informacji w komórce
pamięci. Nawet jeś|i ustawisz wańośó ',oFF" w
opcji nr. 07 w menu radiostacji.

1 Naciśnij loMR/ M > vFol

2 UŻyvlĄqc potencjometru MULT| wybierz szybką
komórkę pamięci (0- do 9-).

Zmień częstot|iwość prezentowanych danych.

Aby zapisać zmienione dane naciśnij klawisz
loMU M.|NI.
. Czynnośó spowoduje zapisanie nowej

komórki szybkiej pamięci. Stary zapis
zostanie przekazany do następnej komórki.

Aby wyjśó naciśnij [aMR/ M >VFol

tfra: Dane w komóre mog4 zostać zntbntbne nawet gdy
funkqb TF-$ET jest akĘwrn .

Transfer szybka pamięó + VFo
Ta funkcja skopiuje dane z przylvołanej komórki
do trybu VFO.

1 Przywołaj szybkq komórkę pamięci.

2 Naciśnij iprrytrzymai laMru M> vFol

l{ob: NaaśnĘcb lauR/ n>Wo] po tymczasowei
zmianb częstot|iwości spowodu1.e skopbwanie noury,ch
danych dotrybu WO.

3
4

KomÓr*a 5 Komórka 6

Nowe dane

Komórka 7

+

Częstotliwość i
emisję d|a VFo A

Częstot|iwość i
emisję dla VFo B

Status funkcjiXlT Status funkcji RIT

Offset tunkcji RITD(T Szerokość fi|tra DSP

Status fittra NB
(Noise Blanker)

Status funkcji
dokładneoo orzestraia n ia

Status filtra NR
(Noise Reduction)

Status filtra BC
(Beat Cancel)

Status filtra BNL
(Dioital Noise Limiter)

Funkcje
nadainika iodbiornika
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opls.ĘĘu

Skano
wanie
ał'ykłe

sKanowanie
VFO

sKanuje cały zaKres
częstofl iwości radiostacji

Skanowanie
programowa

ne

Skanuje okreś|ony zakes
zapisany w komórkach
pamięci90 - 99.

Skanow
anie

pamięci

SKanowante
pełne

ttKanuje wszystKp KomorKl
pamięciod 00.99

Skanowanie
orupowe

sKanuje ty|Ko oKreslona
grupę komórek pamięci

Skanowanie jest użytecznq funkcją która umoż|iwia
nasłuchiwanie u|ubionych częstotliwości bez
konieczności przĘczania się ręcznie pomiędzy nimi.
Korzystajqc z różnych typów skanowania zwiększysz
efektyrność pracy.
Radiostacja posiada następujqce Ęby skanowania :

łfu:
. Gdy uż.,wasz systemu CTCSS, skanowanie zatrzyma się ĘIko na

s1qna*ań pncujqcrh z W samp lonem CICSS

. NacistlĘc;e [Pft] zalrrylna pncg s*anovama

Skanowanie ałrykłe
Gdy pracujesz w Ębie VFo radiostacja umoż|iwia
dwa Ęby skanowania.
. Skanowanie VFO

Radiostacja rozpocznie przeszukiwanie całego
zakresu częstot|iwości' Przykładowo pracujqc na
VFo A na częstot|iwości 14.195MHz, skanowanie
rozpocznłe się w zakresie od 30.00kHz do
59.999.99MH2 W rozdziale "Specyfikacja"
uzyskasz informacje na temat dostępnego zakesu
częstot|iwości.)

. Skanowanie programowane

Programujqc w komórkach pamięci g0 . 99,
częstofliwości stańu i stopu (strona 53), możesz
zmniejszyć skanowany zakres. Radiostacja
posiada 10 komórek pamięci w których można
zapisać do 10 zakresów częstoiliwcxści- Funkcja ta
jest bardzo przydatna w przypadku gdy szukasz
stacji DXowych znĄąc przedzid częstot|iwości w
których moga się one pojawiÓ.

Skanowanie VFO

Skanowanie VFo przeszukuje ęły zakres
częstoiliwości dostępny w aktyrnym VFo. Gdy nie
sq zaprogramowane krawędzie skanowania;
skanowanie programowane także przeszuka ca.ły
zakres dostępnych częstosiwości.

Komórki pamięci od 90 do 99, posiadaią przypisane
nazwy zaczynajqce się od "VGROUP". "VGROUP-O"
reprezentuje komórkę 90, "VGHOUP-I" reprezentuje
komórkę 91, "VGROUP-Z" reprezentuje komórkę 92, i
|ak aż do "VGROUP_9" które reprezentuje komórkę 99.

Gdy zaprogramujesz conajmniej jedn4z kawędzi
skanowania w komórkach VGROUP-0 do 9:
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1 Naciśnij i przytrzymaj w ĘĄie VFo [scANl sG.sELl.
. "VGROUP - n'(gdzie n reprezentujekomurkę

programu) pojawi się na wyświet|aczu.

Użyrajqc potenciometu [|t.lLTl wybierz
ustawienie komórek zakresów skanowania
(VGROUP-0 do VGROUP-9). Gdy rnrybierzesz
komórkę pamięci, pojawi się takżeĘ status'oN"
lub'oFF". "oN..oznacza że komórka pamię€|
zostanie przeskanowana, uoFF" ozrlatzaże nie.

i;"liT ".T 
&

;t U=B,,'os"..i!oł;

lt't tłf lE rec.]ffiĘ .-eŁF:.rł- 
UsB l,Gf?BUP-g

3 Naciśnij [scANl sG.sELI |ub $tTFl/ GLRI aby
powróció do Ęfuu VFo. '

4 Naciśnij [scAN/ sG'sELI Aby rozpoczqó skancnłanie
5 Naciśnij lscAN/ sG.sELI lub [MTH/ CLR] aby

zatrzymać skanowanie.
I*/rl:
. w takcie skanovania nloże z'nbrić Hp pfl<a*e, .żi h tąp

potenąomefru RrrłxTT. Pojawią sĘ oznwenb geb Pl oz,,&a
najszybsze skdrowanb a P9 naj*olnbj*e.

Ó Nb możeę. zmbnić pędkości s!<anowania w emisji FM.

Ustaw ws4ystkie komórki na .oFFl
(VGROU P-0 - VG ROUP-9} naciskajqc [-'].

Skanowan ie prog ramowane
Skanowanie programoA'ane op|era sĘ na
zapisanych w korrńrkach 90 do 99 zaklesach
częstot|iwości (VGROUP-{ - 9). Pneeyta1 dział
"Zapisywanie zakresu częstofliwości" (strona 53} aby
dowiedzieć się jak zapisyłać zakresy do pamięci.

Maksyma|nie możesz u'ybrać ułszystkie 10 komórek z
zapisanymi zakresami częstoiliwości (VGROUP 0 do
9). Skanowanie będzie odbyrać się zakresami po
kolei. Jeś|i bieżqca często{iwość znajduje się w
wybranym zakresie skanowaniia, radiostacja
rozpocznie skanołanie od tej grupy. Jeś|i
częstodiwość VFo znajduie się poza wszystkimi
zakresami skanowania. Przeszukiwanie zostanie
rozpoczęte od najniższego numeru grupy z
ustawionym statusem "OM.

1 Naciśnij [AlB / M/V| abyuvybraćVFo A |ub B.

2 Naciśnij i przytrzymĄ [scAN/ sG.sELI.
I ' t r m  E

t  1 t . 7 .  -  ł  ł .

'efft"
&  

BF  F '^
USB T,6f?CUP-B

3 UŻyłając potencjometru
lUPl/ IDWNI wybierz
(VGROUP-O do

MULTI lub klawiszy
komórkę pamięci



12 Skanowanie
VGRouP-g). Gdy wybierzesz komórkę pamięci
na wyświet|aczu pojawt się jej status .'oN'. |ub'oFF'. "oN" oznaęa ie komórka będzie
skanowana w trakcie przeszukiwania. "OFF"
oznacza ze wybrany zakres zostanie pominięty w
trakcie paeszukiwania.

4 Aktywuj skanowanie wybieĘqc potencjometrem
MULT! komórkę VGROUP. Następnie naciśnij [^|
aby ustawić jej status na noN.'. Gdy komórka
zostanie dołaczona do skanowania jej status
zmienisię na'oN"

I&: ę6 nąi61q jedna komdle (VGR9UP) musi fostać zaprogrdmowena i
doĘczona do skanowania ptqramowanego. W innym wypadku

Weszukiwanie zostania uruchomiorb w Ębue skanowania VFo.

Częściowe spowolnienie skanowania
Możesz zdefiniować maksyma|nie do 5 punktów na
zapisany zakres przeszukiwania w komórkach 90 -
99. Punkty informujq radiostację o konieczności
spowolnienia skanowania w wskazanym miejscu.
N aj pierw na|eĄ zaprogra mować zakresy skanowa nia
w komórkach 90 - 99 (strona 53).

1 SprawdŹ czy menu radiostacji opcia nr' 08 ma
ustawioną wańośó noNn..

2 Możesz zmienió szerokość zakresu spowolnienia
skanowania. Wybiez szerokośÓ w opcji nr.09 w
zakresie 100 - 500Hz (domyś|nie 300Hz).

l{ota: fu rybłanil np. 50olłz. Skanowanie b?dzie spałalr,iane
ffittz plłyzej i fl{IIŁ poł,Eej zamaczonej eestott.,tośc!

3 Naciśnij i przytrzymĄ INB l MAĄ uzywajqc
potencjometru MULT| przywołaj komórkę pamięci
z zakresu (90 - 99) w której zostanq oznaczone
punkty spowolnienia skanowania.

4 Naciśnii [-V [^l aby potwierdzió częstot|iwości
startu ([v]) istopu ([^]).

5 Używając potencjometru Tuning wybierz
środkowq częsotltiwośó zakresu spowolnienia
skanowania. Naciśnij [QMl/ M.lN| aby
zaznał'zyć. Pojawi się ikona .El".

6 Powtórz krok 5 jeś|i chcesz zaznaczyÓ więcej
punktów w zakresie. Maksymalnie możesz
oznac'zyć 5 częstot|iwości (punktów) w komórce'

7 Jeś|i chcesz odznaczyćzaznaczony punkt,
znaidŹ częstot|iwość którą zaznaczyłeś i naciśnij
[oMV M.INI. Z wyświet|acza zniknie ikona .'6" 1
punkt zostanie usunięty.
. Ustyszysz dzwięk potwierdzajqcy

usunięcie oraz zniknie ikona ''6''

. Jeś|i chcesz usunąć wszystkie za7jaczone
punkty, najszybsza metodą będzie wykonanie
procedury transferu danych komórka ł
komórka na stronie 53' Procedura nadpisze
wszystkie dane w bieżącej komórce.

8 Naciśnij [A/B / M/Vl aby powróciÓ do Ębu VFo.

9 Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby rozpoczqć
skanowanie programowane..

lbła;
. Możesz zmienić pręclkość w takcie skanowania. Użyj potendometru

RIT/XIT. Na wśWietlaczu pomomiczym pojawi się ueź4ca pĘdkość.
RegulĄa pędkość dostępna jest w zakresie od P1 (najszybsza) do
P9 (najwolniejsza).

a| Nie możesz zmienić prędkości sknowania w emisji FM
t) Funkcja spowolnienia skanowania nie ma zastosowania w emisji FM

Wstrzymanie skanowania
Funkcja ta zatrzymule skanowanie programowane na 5
sekund, nastepnie skanowanie jest wznawiane,
Zatrzymanie skanowania występuje po użyciu
potencjometrów Tuning i MULT| oraz k|awiszy tUĘ/ [DwNl.
Aby użyó tej funckji ustaw wańośó opcji nr. 10 menu
radiostacji na *oNn. (Domyś|nie "oFF').

IDT kltt ttc t6c

B 1 ! l 7 . . . ł Ł  < l

*ffi O_n-'c- usB l ,Ef?BUp.-9

5 Naciśn'tj [scAN/ sG.sEL] lub [MTR/ CLB] aby
powrócić do Ębu VFo.

6 Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby rozpoczqć
skanowanie programowane.
. Możesz szybko ominąó bieĄą

częstotliwość, użyruajqc potencjometrów
Tunlng, MULTI lub klawiszy [UPy [DWN].

. Przekręcenie potencjometru RlT/ XlT w
prawo zmniejszy prędkośó skanowania
na tom ias tWpzek ręcen i ew|ewo
zwiększycontro|, z wyjątkiem emisji FM. Na
wyświetlaczu pojawi się oznaczenie
prędkości: P1 (najszybsz) do Pg.

. Gdy pracujesz w emisji FM, skanowanie
zatrzyma się na częstot|iwości gdy otworzy się
blokada szumów' Radiostacja może wznowić
skanowanie na podstawie jednego z dwóch
trybów: czasowego (po krotkim czasie
skanowanie zostanie vranowione), braku
sygnału (gdy b|okada zostanie zamknięta).

7 Aby zatzymaĆ skanowanie naciŚnij [scAN/
sG.sELl lub[MTR/ cLHl.

I6a:
. W tldkcie skanowania w emisji FM zadbaj o to aby uŚawiony

by|odpowiedni pozlom blokady szum&rt (potenąometr SQL)- W innyn
wwadku skanowanie nie zatnwa się na wyl<ry7ym sygnale lub
skanowanie nie zoetanie rozpae'ęte gdy blokada nie zostanie zamknięta.

. Jeśli naciśniesz fScAttl/SG.SELJ paed zapisaniem jakiegokołwiek zakresu
skanowania. Przeg,ukiwanie zostanle rozpoczęte w trybie VFo.

1ł Gdy bieżqca częstotliwość (tryb VFo) mĄduje sĘ w zakrasie
pneszukiwa rrych częstotliwo ści, skanowanie zostanie rozpaczęte
właśnb od niej. Dane a emisji użytej do skanowania zostanq pobrane z
zapisanego zaklesu w komórkach 9o - 99.

1ł Emisja może zostać zmieniona w trakcie przeszuWwania ale
nadpisze Ę zapisaną w komórkach pamiecizakresu skanowania'

ł Gdy wybrany zakres częstotliwoścl jest mniejszy niż jeden impuls
potancjometru ttULTl- Przekręcenie go w prawo spowoduje skok do
początku zakresu skanowania, W lewo do końca zakesu skanowania.

ł Uruchomienie skanowania progamowanego wyłączy lunkcje RlT i XIT.

ł Skanowanie pragramowane w emisji FM przeszukuje $ko
zaokĄglone częstotlivości bez wzgĘdu na ustawienie opĘi nr. 05
ńenu radiostacji,
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12 Skanowanie

Skanowanie pamięci
Skanowanie pamięci obejmuje wszystkie zapisane
komórki pamięct (skanoranie wszystffit komorek)
lub wydże|onej grupy komórek pamięc'.
Skanowanie zatrzynuje się automaĘcznie w momencie
wykrycia sygnału bez nzg|ędu na ustawioną emisję.
Radiostacia umoż|iwia d'i.a tryby wznawiania
skanowania: rłznawianie n'asowe (po upłyulie kótkiego
czasu skanowanie jest wznawiane) i wznawianie po
zamknięciu b|okady szumów. Tryb wznawiania jest
okreś|ony w opcji nr.11 menu radiostacji. Domyś|nie jest
to'TO' - wmawianie czasowe.

Itletody wznawiania skanowania
Radiostacja zatrzymule skanowanie w momencie
urykrycia sygnafu . Wznowienie dalszego skanowania
odbyra się po spełnieniu odpowiedniego warunku
który okreś|a aktywny Ęb wznowienia skanowania.
Pq!Łej zngiqlie się krótki opis każdego z nich:

. Trybuznawiania Gzasowego --TO*

Radiostacja zatrrymuje skanowanie na okolo 6
sekund, naśępnie skanowanie jest titznawiane
bez względu na to czy sygnał jest obecny Ey już
nie.

. Trt/b wznawiania Płzeż,blokatę szumów -',co,,

Radiostacia zatrzymuje się na Wyknj/tym sygna|e
pozostaje tam dopóki signał nie zniknie i nie
uruchomi się blokada szumów. Radiostacja
pozostanie jeszcze przez okolo 2 sekundy i
uznołi skanowanie częstot|iwości.

1 Naciśnij IMENU/ F.LocKl aby wejśc w menu.

2 Użawając MULT| wybiez opcję nr. 11.

3 Naciśnij [-.I / [^I aby wybrać "To" lub "co".
(oznaczenia opisano powyżej)

Skanowanie wszystkich komórek pamięci

Użycie tej procedury spowoduje uruchornienie
skanarania wszrystkicfr zapisanycfi w radiostacji

. komórek pamięci..

1 \Ębierz w menu Ęb wznawiania skanorania.
(opcja nr.11).

2 Naciśnij i przytrzymai [A/B / l|Ę aby weiśó w
tryb przywołania komórek pamięci.

3 Używając potencfirmeba SQL ustaw poziom tak
aby Ę|ko gtłosnik został wyciszony.

4 Naciśnij i przytrzymaj [scAlv sG.sEL| aby wejśc
w tryb wyboru skanorania grupy.
. UĄpvając potencjometru l|ULTl wybierz

grupę komórek pamię{t.
. MGROUP-O reprezentuje komórki0 - 9,

MGROUP.:| reprezentuje komórki 10- 19 i tak
da|ej aż do MGROUP.9 który reprezenfuje
komórki 90 - 99 (strona 53).

5 Gdy wybieźesz juz grupę korzystajqc z
potencjometru MuLTl' naciśnij [..-l i wybłez
status "OFF'dla wszys&ich grup.

6 Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby powrócić do
trybu przywołania komórek pamĘo.

7 Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby uruchomić skanołanie.
. Skanowanie rozpocznie się od bieżqcej komórki

pamięci i przejdzie na nasĘpną w kolejności
numerów (brak mofiwości zmiany kierunku
skanowania)

. Aby przeskocryÓ do wybranej komórki
pamięci użyj potenclomebu l|ULTl lub
naciśnij klawisze tuPylDwNl.

8 Aby zatrzymaó skanoranie naciśn'j --'
[scAN/ SG.sELl lub [MTR/ CLRI.

ł&/a.:
ił Jeśli pozbm |blędy g|ilnió,|jeś,Ńwloł'ry za vyglłoskam*anŁ

nb zabzyrrc łĘ Ny W ?Ńn& uvttyty. w Ńl gdy We
sumów nie zo#nie unldtolrŃma sl<amrałlfe nłel owb łnę.

. Urudiunianb deławatlia vtyĘayftnl<rjęxlT i RIf.

.tlt'."19. .E ?i 
E

;it- ,*u 
5[BrJ Ęę'

4 Nacłśnij IMENU/ F.LocK| abyzapisaó
ustawienie i wyjśc z menu radiostacji.

Możesz aĘwować funkcję omijania na komórkach
które nie cficąsz aby by{y skanowane. Przeey|aĄ
dział.omijanie kornórek pamięci" na sbonie 54.
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12:Skańówanie

100 komórek pamięci zostało poukładanych w 10 Skanowanie grup rozpocąrna -się od -najmniejszego
grup, z których ubzaa mozb byó dodana do numeru. Skanowanie odb1nła sie w pęt|i. Przykla{owo
śkanowaniawza|eżnościodsytuacji. jeś|i wybrałeś grupy (stafus "oN') MGROUP-3'

MGROUP-S, i MGROUP-7, skanowanie rozpocznie
l Grupy pamięci 9ie- _z- !9]eg'ośgg-MGHoUP-3 * MGHoUP-S -+

MGBOUP_7 * MGROUP-3 i będźe powtarzać
Gdy zapisujesz ustawienia do jednej z komórek
pańięci, zośtaie ona prłypo|zqdkbwan.a do jednej 7 1 Wybiez W.menu tryb vrznawiania skanowania
b'p*za|ęznóściod jejńilmerl. (opcja nr.11).

Skanowanie grup

Nr. t ..Ńi: "

o-9 MGHOUP-O 50 -59 MGROUP-5

10 -19 MGROUP-1 60 -69 MGROUP-6

20 -29 MGROUP-2 70 -79 MGROUP-7

30 -39 MGHOUP-3 80 - 89 MGROUP-8

40 -49 MGROUP.4 90 -99 MGROUP-9

l Wybórgrup

Możesz wybrać jedną lub dowo|ną ilość z
dostępnych grup komórek pamięcido skanowania.

1 Naciśnij i przytzymaj INB l MĄĄ aby wejść w
tryb pzywołania komórek pamięci.
. ..M.CH". pojawisię na wyświet|aczu.

I Uruchamianie skanowania grupy

2 Naciśnij i przytrzymaj [A/B / lt/Ę aby wejśó w
tryb przywołania komórek pamięci.

3 Używajqc potencjometru sQL, ustaw
właściwy pożom blokady szumów.

4 Naciśnij [scAN/ sG.sELI aby rozpoczqć
skanowanie wybranych grup.
. Skanowanie rozpocryna się od najmniejszego

numeru grupy w aryż. Nie można zmienió
kierunku.

. Możesz przeskoczyó do wybranej grupy
używając potencjometru MULT! lub
naciskając k|awisze [uPl/ IDWNI.

5 Aby zatrzymać skanowanie naciśnij
ISCAN/ sG.sELl lub [MTR/ CLRI.

t&lla,:
ł Jeśli poziom blokaĘ szumów jest ustawiony zawysoko skanowanie

nb zatrzyma się gĘ sygnał zośanie wykryty. W przypadku gdy blokada
szumów nie zostanie uruchomiona skanowanie nie łozpocznie sĘ.

ł Uruchomienie skanowania wyhczy funkcjd RlT i XlT'

2 Naciśnij i przytzymaj [scAN/ sG.sELl aby wejść . 
!f:;"#3T?,W#:#ffł",^. 

,,,n sĘ w wybnnei grupie,

w tryb wyboru grup skanowania. ł Gdy obecna komóka znajduje sĘ poza wybnną grupą komórek,

3 Uzywajqc potencjometru MULTI wybierz numer 
'#;WŁ:,3ffi:I"ięodnastwnejdodaenjdoskanowania

MGROUP (pojawi się na wyświetlaczu).
. MGROUP-O reprezentuje komórki0 -9,

MGROUP-1 reprezentuje komórki 10- 19 itak
aż do MGROUP-9 który reprezentuje komórki
90 - 99.

4 Naciśnij [^] aby wybrać status uoN". grupa
zostanie dodana do zakresu skanowania.
. Jeśli nie cłcesz aby grupa była skanowana,

naiciŚnij klawisz M aby wybrać'oFF'.

5 Naciśnij [scAN/ sG.sELl aby wyjśÓ z trybu
wyboru grup.
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Anteny
Dostępne są dwa gniazda antenore na ty|nym
panelu do który podłaczysz anteny na pasma HF i
50MHz (strona 16).
Naciśnij i przytrzymĄ [ATT/PRE/ ANTl 12| aby
wybrać antenę na żąeuANT1 |ub ANT2.
. ! 1(ANT |ub "ANT}2" pojawi się na

qxświedaczu w za|eŹności od aktyłmei anteny.
t

|r'l tsf fr,
.  r ! t ' l  '  ł  t

qg==rtą

tGc

I q.e q5.l}B'^
U5B

Ustawienie aktywnego gniazda antenowego jest
zapisyrane do pamięci. Następnym razem gdy
wybierzesz Ę częstot|iwośó, antena zostanie
prz*aczona na zapisane w pamięci złącze.

o03 - 2.5 2.5 - 4.1
4.1 - 6.9 6.9 - 7.5
7.5 - 10.5 10.5 - 14.5
14.5 - 18.5 18.5 -  21.5
21.5 - 25.5 25.5 - 30.0
30.0 - 60.0

tHa: @y podŁączyz zewnętra1y tuar antenowy, wewnętzny
przĄcznik antendrty zostanie dtc,nny a tor antenowy zostanie
p rzĘczon y rc gni azd o NlłT 1.

Automatyczne'łłyłqczanie (APo)
Możesz ustawić radiostację tak że wyĘczy się po
określonym czasie pod warunkiem że nie zostanie
naciśnięty żaden k|awisz, potenqjornetr etc.
Minutę przed w1łqeeniem radiostacia wyemifuje
kodem Morse'a "CHECK".

NaciŚnij [MENul F.LocK|' następnie użyłając
potencjometru MuLTl wybierz opcję nr.69.

Wybierz eas funkcii APo spośród wartości: "oFF,
n60", "120', lub'180"minut.

ttb0a
a Funkja APOpst aldpna nawetv ral.cie sl4€,r7D/wania
a odieanb mzpyna sĘ d munenfu w Hórymvyt<onano

osiatnk oĘrację (IBciśnięcie '/'zycis//!u, ruch
pp'tencb/mefru, la nerda inrenejsu cAĄ

Automatyczny tuner antenowy (ATU)
Jak ulytłumaczono w dziale "PodĘczanie anteny''
(stony 2, 4r, dopasowanie impedancji kabla
koaksja|nego i anteny jest bardzo ważne. Aby
dopasowaó impedancję systemu antenowego do
radiostacji możesz uzyć wbudowanego
automatycznego tunera antenowego (tylko
TH8OSAT) |ub zewnętznego tunera
automatycznego. Ten dział opisuje jak wykorzystać
wbudowany tunerATU.

1 Wybierz częstot|iwość nadawania

2 Naciśnij i przytrzymaj [ATT/PREI ANT1/2I aby
ulybrać antenę 11{ANr fub "ANT)2").
. Jeś|i zewnętrzy funer (AT-300) jest

podĘczony do gniazdaA}JT1, urybierz ANT2
d|a wbudowanego ATU. Wewrętzny tuner
jest automatycznie orniiany ffii podĘczono
zewnętrzy tuner(AT-300) do gniazda ANTI.

Naciśnij [AT|.
. "AT)T" pojawi się na wyświet|aczu

wskazujqc włqczenie ATU w tor antenowy.
t
!)t im *

a  t t a t ' -  a  l a

{E==Eą

*c

!t|.eq5.Bg'^
U5E

Naciśnij i przytrzymaj [AĘ.
. Emisja jest pzełqeana na CW i rozpoczyna

się strojenie systemu antenowego.
. 'fr)T" zag:nie Ęskać.
. Aby zatrzymać strojenie naciśnij [AĘ.
. Jąśli wspólczynnik sWR systemu antenorvego

jest bardzo wysoki (pofei 10:1), sboienie
zostanie pŻerwane' Usł},sąrsz a|arm ('SWR"
kodem Morse'a) a tunerantenowy zostanie
wyĘczony. Przed następnq próĘ zmniejsz
SWR systemu antenowego.

5 Sprawdzaj wyświet|acz aby upewnić się że
strojenie zakończyło się sukcesem.
. Jeśli strojenie zakończło się sukcesem,

"Ar)T" przestanie bł!/skaó
. Jeśli strojenie nie zakończy Ę w ciągu 20

sekund, usłyszysz alarm f5" kodem
Morse,a). Naciśnij [Ar] aby przenłaó
stroienie.

. Je*ś|i chcesz aby Twoja radiostacia
pozostawała w nadawaniu po zakończeniu
strojenia. Ustaw w opcji nr. 25 ułańośó'oN".

Jeś|i ustawisz wańość opcji nr.26 na .oN", tuner
antenowy ATU zostanie talĆe wĘczony w antenoury
tor odbiomika. Na wyświedaczu poiawi się ikona
"R{Ar. Może to mieć wpłytiv na redukcję zakłóceń.

,h.
a Wewngry Arner atbndry nb 'Ę'dzb *oI pza zakfE.s€łni

dqu szczonymi do nabweaia.

. Nacistlięcie IAI1 ńżej nif sr,hrldę w,lŃlia zŃrynań
sfrojen:a i jego pnovrne unrcbmiania

. GCly użWrasz funkcji cw Fu,l Błeak.,n, h,rar a{liloł1dyt'f',y msta1ie
ta lde wfącm n y w to r odb brn tka.

. Sbojenie zośanb przemane po upyłie d) sekud' llcorc pzes/a'rb
sĘ świecić i uslyszysz dźwĘk uędu.

ł Strcjenie może być al<tywne nawd jeśli SwRwsltaa'ule wzbm
1:1. W|nika to z aĘorytmu strcJenia t,nen anbnorrcga t nb iest
us{e|ką.

ł Nawet jeśti wskażnk swR Wy"'tlyli sĘ o jedlną jednod<ę' ATU może nie
zestrcić pnownie syśemu antenowega. vłynlę to z tolera,ncji algo,ytł,U
ńojen:a-

. Jeś,' stoign'e nie zakońey sĘ chociaź swR jest poniżQ 3:1 , pzenij
je qnvłdżantenę i urudun s1'Ęafu polnwnie..

1) s:t'ojenie może nie uzyskać wyniku wspołaynnika SWR 1:1.
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13 Udogodnienia Radiooperatora
l Przedziaty ustawień

Po zestrojeniu zakończonym sukcesem, ustawienie
kondensatorów strojeniowych i częstofliwośó sq
zapisywane do pamięci. Ustawienie obowiązuje w
określonym zakresię częstot|iwości który
reprezentuje poniższa tabe|a. Zapis jest nleza|efny
d|a każdego złącza antenowego.

Naciśnij [AĘ.
. "AT)r pojawi się na wyświet|aczu

oznaeaiqc wĘczenie w tor antenowy.
. Gdy przestrajasz się przez pasma, ustawienie

kondensatorów jest prz1pt'oływane za każdym
razem gdy wejdziesz w nowy zakres. Jeś|i nie ma
żadnych danych w bieżącyn zakresie,
przywotywane są domyś|ne ustawienia dla
impedancji 50 a. Funkcjata działa automatycznie.

lW: Strojenie mgże zostać pwtórzone nawet j*li istnieją
db danega zakreu ustawienia w pamięci radiostacji .

Zakres częstot|iwości pamięci ATU

0.03 - 1.85 1.85 - 2.50
2.50 - 3.52s 3.525 - 3.575
3.575 - 3.725 3.725 - 4.10
4.10 -  6.90 6.90 - 7.03
7.03 - 7.10 7.10 - 7.50
7.50 - 10.50 10.50 -  14.10
14.10 -  14.50 14.50 - 18.50
18.50 -  21.15 21 .15  -  21 .50
21.50 - 25.50 25.50 - 29.00
29.00 - 30.00 30.00 - 51.00
51.00 - 52.00 52.00 - 53.00
53.00 - 60.00

l Zewnętrzny tuner antenowy

Jeś|i chcesz użyraó zewnętrznego tunera
AT.300, sprawdŹ czy w opcji nr.27 menu
radiostacji jest ustawiona wańość,.AT 1 ". uAT2.
jest zarezewowana dIa przyszłych funkcji.

tloE': Gdy używaszradiostacjiTS&lĄ w NWgliu
h funen AT-3U), moc nadajnika zctanie zredukowana
do 100W (25W AM). Tuner AT.300 nie pncuje w paśmie
6ilĄHz.

Tłumik sygnału (ATT)
Tłumik sygnału iest bardzo przydatny w sytuacji gdy
obok sfuchanei częstotliwości pojawiajq się mocne
sygnały będqce żródłem interferencji. Dzięki takiemu
rozwiqzaniu przytvracana jest pelna sprawność pracy
automatyki AGc. Jeś|i obseruujesz dziwne
zachowanie automatyki AGC, włącz tłumik ATT. Gdy
tłumik jest uruchomiony, sygnał jest wytłumiany o
wańośc około 12dB'

1 Naciskaj IATT/PRE/ ANTli2l dopóki nie
pojawisię ikona ATT.
. ..ATT" oznaczajes tłumik jest włqczony.

Aby powrócić do norma|nego trybu, naciskaj
IATT/PRHANTI/2I dopóki ikony ATTi PRE nie
znikną.

Tryb automatyczny (AUTO)
Możesz skonfigurować do 32 zakresów częstot|iwości
w których emisja będzie przdqczana automatycznie
zgodnie z zapisanymi ustawieniami.

Domyr*|nie zaprogramowarro następujqce zakresy
częstotliwości:
0.03 MHz - 9.5 MHz: LSB
9.5 MHz - 60 MHz: USB
Aby dodaó inne zakresy wykonaj poniższe
kroki:
1 Naciśnij i przy|rzyma1 [MoDEl+[Ó l (POWER)

aby uruchom ió radiostację.

'iffi;* Dr! x5-uE.B^E-.ł9- 
LsB F|UIał1BBE

.ffic" olr iEl_[r.0^E_
Fł|t FlU I[!lf oIE

. ..AUTOMODE'' pojawisię na wyświetlaczu

Używając potencjometru MULT! wybiez
komórkę pamięci trybu automaĘcznego.
dostępne są komórki w zakresie od 00 do 31.

Uzynruając potencjometru Tun ing wybiez
częstot|iwość granicznq (lub wprowadŹ z
klawiatury numerycznejXstrone 34).

Naciśnij [MODE] Iub naciśnij i przytrzymd1
[MoDEl' dopóki nie pojawisię wybrana emisja.

5 Powtarzaj kroki 2 - 4 dopóki nie zaprogramujesz
wszystkich wybranych zakresów.

6 Naciśnij [MTR/ cLRl aby wyjśc z
konfi guracji trybu automatycznego.

Poniższa tabela przedstawia domyś|ne
prograrnowanie komórek pamięci trybu
automatycznego. Gdy ustawisz wartość opcji nr.02
na noN.', pojawi się ..AUTO". Radiostacja. będzie
automatycznie wybieraó emisję LsB do
częstot|iwości 9.5MHz a powyżej emisję USB.

Numer komórki Dana Emisla

0 9.5 MHz
LSB

0.03 MHz
sLSB<
9.5 MHz

9.5 MHz
<USBs
60.0 MHz

1 9.5 MHz
LSB

2 9.5 MHz
LSB

3 9.5 MHz
LSB

a

31 9.5 Ml'12
LSB
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13 Udogodnienia Radiooperatora
PoniŻsza tabela pokazuje pnykład zaprogramowania
częstosiwości 1.62 MHz/ AM. Z tym ustawieniem
radisotacja wybieze emisję AM ponźej 1 .62MHz,
emisję LSB w zakresie 1.62 - 9.5MHzawyfejemiĘ
USB aż do 60MHz.

Następna tabe|a pzedstawia pzykład
zaprogramowania 4 zakresÓw. Z tym ustawieniem
radiostacja będzie wybierać emisję AM do
częstotliwości 1.62MHz, emisję CW w zakesie 1.62
do 2.0MHz, emisję LSB w zakresie 2.0 . 9.5MHz,
emisję FM w zakresie g.5 - 53.0MHz a poqyżej
emisję USB. Jeś|i wie|e komórek zawiera tą samą
częstoiliwość a innq emisję, pod uwagę brana jest
komórka z niższym numerem.

Aby aktytłowaĆ Ęb automatyeny:

1 Naciśnij IMENU/ F.LocKl.

2 użwając II|ULT| wybiez opcję nr.02 w menu'

3 NaciŚnij [,.l aby wybraćr,mńość ''ON'''

4 NaciŚn.rj [r'EHu/ F.LocĘ aby zapisać ustawienie
iwyjŚĆ z menu radiostacji.

Funkcje sygnału''beep..
Zadaniem funkcji "beep" jest informorvanie
radiooperatora o błedach, statusach i innych
e|ementacł radiostacji. Funkcję można włączyć
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Ustawiajac wartoŚĆ "oFF w opqi nr.12.
Rekomendujemy jednak ushvienie inne niŹ
"oFF", radiostacja będzie rnogła informowaĆ o blędach.

Możesz zmieniÓ gtłośnośc sygndu "beec wybierz
wartość od "1" do ''9,'.

Radiostacja generuje tal€e sygnały kodem Morse,a
inbrmujqc o wybranej emisji.

Gdy zmieniasz emisję radiostacja generuje
następujqce kody:

LSB (L)

USB (u)
CW (c)

CWR tcR)
FSK (H)

FSR

AM (A)

FM (Ę

Radiostacja generuje kodern Morse'a poniższe
ostrzeżenia:

Wysoki laÓtki dzwięk Naciśnięto k|awisz
Wysokipodwójny
krótki dŹwiek

Rfbrano drugą
funkcie klawisza-

\Afrsoki długi dfuvięk
zaaKceptcnflano
wprovradzenie, stań
skanowania lub sboienia.

Regu|amy krÓtki dztvięk Funkcja uryĘczona.

NiskikrÓtki dŹwięk Niarłłaściury k|awisz.

"UL" - kodem Morse'a tĄffĘto odb|tokoulanie
uldadu PLL.

'S" - kodem Morse'a
N|e rTpzna zaKofrc;EyL
tunkcjiCWAutoTune lub
nieprawidłcwa częstoil.

"5" - kodem Morse'a
Nie rrpżna zakończyć
stuojenia ATU w
wrznaczonymc czasie

"SWR" - kodem Morse'a
SlńłR anteny je9t'za
wysoki (10:1) aby
uruchomić stroienie

"CHECI( - kodem
Morse'a

Minuta dowyłąęenła
radiostacji (APO)

AĘwacja układu
zabezpiwalacego.
l^/ykryto nieprawidłon'e
napiecie.

"BT" - kodem Morse'a Oczekiwanie na
wiadomość cW

'AR" - kodem Morse'a Pełna komórka
oamieci reiestratora

Numer komór|d Dane Zakres

0 l,ttz MHz
AM 0.03 MHz

śAM<
1.62 MHz

1.62 MHz
sLSB<
9.5 MHz

9.5 MHz
=USB<
60.0 MHz

1 9.5 MHz
LSB

2 9.5 MHz
LSB

3 9.5 MHz
LSB

a a

31 9.5 MHz
LSB

Humer kolnórki Dane Zakres

0 1.62 MHz
AM

u.03 MFlz
=AM <

1.62 MHz

1.62 MHz
ścW<
2.A MHz

2.0 MHz
śLsB<
9.5MHz

9.5 MHz
sFM<

53.0 MHz

53.0 MHz
sUSB<
60.0 MHz

1 2,0 MHz
CW

2 7.0 MHz
LSB

3 9.5 MHz
LSB

a

3l 53.0 MHz
FM
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Wyświetlacz

Jasność
Możeszzmienic poziom jasnościw opcjinr. 00.
\Ałlbiee "oFF" (vrytaczony) |ub z zakresu 14.
1 Naciśnij [MENU/ F.LocKJ' następnie ufywając

potencjometru MULT| wybiez opcję nr. 00.
2 Ufywając klawiszy [-l / l^l wybiez wartośĆ.
3 NaciŚnij [MENU/ F.LocK| aby zapisaĆ iwyjŚÓ'

Podświetlenie klawiszy
Podświetlenie k|awiszy panela sterującego możn a
włączyc lub wyłączyc.
1 Naciśnij IMENU/ F.LocKI' iużywajqc potencjometru

MULT| wybiez opcję nr. 01.
2 Używając [.'l / [^l wybiez'.oN'. lub .oFF".

3 NaciŚnij F|ENU/ F.LocKI aby zapisać iwyjść
z menu radisotacji.

Sterowanie uzmacniaczem liniowym
Gdy podłączasz wzmacniacz liniowy musisz
podłqczyć |inię sterujqcq do gniazda REMOTE' po
czym wybraÓ wartośĆ 1, 2 lub 3 aby aktywować
wewnętzny układ przekaŹnika illub wyjście napięcia
Dc 12V co umożliwia sterowanie wzmacniaczem
(strona 80). Napięcie ,|2v pracuje bez żadnych
denerwujących dŹwiękÓw (1) ale pobÓr prądu jest
ograniczony do 10mA. Jeśli układ kontrolujący TwÓj
wzmacniacz potzebuje więcej prądu wybiez wartości
2 lub 3.

NiektÓre wzmacniacze liniowe wymagają dłuższego
czasu pn.ełącz'ania ze względu na swoją konstrukcję.
\Affbiez wańośÓ 3 aby uruchomiĆ długie
prze}ącaanie (25ms).

1 Naciśnij [MENU/ F.LocKI' następnie używając
potencjometru MULT| wybierz opcję 28 (HF)
lub 29 (50MHz)"

2 NaciŚnij [-| / l,,^I iwybiez "oFF" |ub',1'', ,'2'., ''3''.

Parametr Ste rowanie wzmac n iaczem

"oFF" (domyślne)Wszystkie Ęłqczone

1
ńłjŚcie (12 V)
Pzekażnik
oŃŹnienie

Wączone
lA|łqczony
10 ms

2
V1fiście (12 V)
PzekaŹnik
ooóŹnienie

Wączone
\Mączony
10  ms

3
v1łjscie (12 V)
PzekaŹnik
opóŹnienie

\Mqczone
\Mączony
25 ms

t{ofa: JeśIi funkcja CW FulI Break ln jeś altywna opóźnienie
WeŁqcfania wyrnsi 10ms, bez względu na usfawbnie opcji nr. 28
i8.

Funkcie blokowania klawiszy

B lokada częstotliwośGi
B|okada częstot|iwoŚci wyk|ucza moż|iwoŚĆ
pzypadkowej zmiany eęstot|iwoŚci b|okując
wszystkie nazędzia służące do jej zmiany.
Naciśnij i przytrzyma1 IMENU/ F'LOGĘ aby
włqczyć |ub wyłączyĆ blokadę ceęstot|iwości.
. *o ' . pojawi się gdy b|okada jest aktywna

rrT ntar tiE
!  r l t t a  a  a  a 6

'p=rą l.k.l5.gB'^ B
U58

B|okada częstot|iwoŚci unieruchamia poniższe
klawisze ifunkcje:

potenc.Tuning potenc. MULTI ENT

QMI/ M.IN SCANV SG.SEL MODE

CW.T QMR/ M>VFO A/B / MA/

A=B/ SPLIT MHz Mic [UP]
Mic [DWN]

''łola..
ł Po al<tyvwwaniu blokady ptenejomet MULT| oraz ldawige

!-]/[Ą sq nadal aldywre w menu ladiośacji.
ł Po al<tywowaniu blokil możeg nadal zmbnićeęsdńlłość

nadajnika konystajqc z potencjomebu Tuning gdy funĘa TF-
SET jest al<tywna.

ł Po aldwowaniu bbkady plencjonet EULT| jeś nadal aktywny
w fu nkcjach innydl niż zmiana eęstodiv|tą*i lub ptzewijanie
komórek pamĘci-

ł Po akłWowaniu blolady Kawiu' IM|B/ cLB] może być dośępny
w n ie któl17cłl sytu a cj ań -

Blokada potencjometru Tuning
B|okada potencjometru Tuning blokuje moż|iwość
jego wykorzystania. Funkcja ta jest pzydatna w
następujących sytuacjach:
. JeŚ|inie chcesz zmieniĆ częstotliwoŚciw trakcie

jazdy samochodem lub innym pojazdem.
Aby skorzystaĆ z moż|iwości tej blokady musisz
najpierw przypoządkowaĆ ją do k]awisza PF na
panleu sterującym lub w mikrofonie wie|ofunkcyjnym,

1 NaciśnijIMENU/ F.LocKl następnie uŹywając
potencjometru MULT! wybiez opcję nr.48.

2 Ufywjąc klawiszy [-l / [Ą wybierz wartość'.65'..

3 Naciśnij [MENU/ F.LocKl aby zapisaÓ ustawienie
i wyjśÓ z menu radiostacji.

4 Naciśnij [PĘ.
. "5 'pojawi się na wyświetlaczu a potencjometr

Tuning zostanie zablokorvany

Aby powrÓciÓ do normalnej pracy naciśnij ponownie [PĘ.
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13 Udogodnienia Radiooperatora

Programowalne klawisze mikrofonu
Gdy używasz mikrofonu Mc.47 z adapterem MJ€8,
możesz wykorzystaĆ jego 4 programowalne |dawisze
PFI (CALL), PFz (VFO), PFs (MR), i PF4 (PF).
Możesz zmienić ich ustawienie kozystając z menu
raidostacji. 7saiana ich funkciiznajduje się w opcjach
od 49 do 52. Klawisze PF umożlłwiq:
. BezpoŚrednidosĘp do menu bez konieczności

naciskania ntENu/ F.LocKI i uŹywania I'ULT|.
. Aktywację tych sarnych funkcjico klawisze na

panelu sterującym radiostacjq.

Jedna z poniżsrych funkcji może być pzypisana
do jednego k|awisza PF. Jeśli chcesz aby k|awisz
nie miał pzypisanej funkcji, wybierz wartoŚć "99.'.

Klawisz PF
Możesz zaprogrcmować k|awisz [PĘ funk$ą ktÓrej
najczęściej będziesz użyl^.ał. Domyślnie jest to
VolcEl dostępne po insta|acji mdułu VG$'1 (strona
68). Możesz przypisać funkcję jednemu z klawiszy PF
mikrofonu, co zostało opisane wyżej. Lista dostępnych
tunkcji:

Numer Funkcia Numer Funkcia

0 -60 Menu No. 0O - 60 80 M.IN

61 vorcEl 81 CW.T
62 votcE2 82 cHl
63 RX Monitor 83 cHz
u DSP RX

Monitor 84 cH3

65 Freq. Lock 85 FINE

66 Send (TX) 86 CLR

67 TX tune 87 MTR

68 LSB++USB 88 MHz

69 CW+-łFSK 89 ANT1/2

70 FM++Alri 90 NB
71 TF-SET 91 NR

72 QMR 92 BC

73 QMI 93 DNL

74 SPLIT 94

75 A/B 95

76 l Ó l 96

T7 A=B 97

78 SCAN 98

79 M>VFO 99 brak funkĘi

Equalizer DSP odbiornika

Zmiana chara|Ćerystyki sygnału
Uzywajqc opcji nr 18 rnenu radiostacji, możesz
zmieniĆ charaKerystykę sygnału odbiomka. lńtybierz
jeden z 8 gotoułych profi|i ltształtorania sygnału
odbiomika. tł|bÓr jakiejko|wiek opcii spowoduje że
na wyŚwiet|aczu pojawi się ikona.R{Eo".

off (oFĘ:
Charakterystyka płaska (domyś|ne).

High boost 1 (hbl):
l/\Łmocnienie wyższych częstot|iwości'

High boost 2 {hb2):
l/lżmocnienie wyższych częstot|lwości ale
mniejsze tłumienie niższych niż w opcji High
boostl (hb1)-

Formant pass (FP):
V\żmocnienie eyte|ności pzez arĘkszenie kompres
częstotliwości pza zakresem normalnei modu|acji.

Bass boost 1 (bbl):
Wfmocnienie nEszych częstotliwości.

Bass boost 2 (bb2):
V\żmocnienie niższych częstotiwości a|e
mniejsze tłumienie wyższych nż w opcjiBass
boostl (bb1).

Conventional (c):
Tłumlenie częstotliwości wyżsaych nif 2 ktĄz.

User (U):
Tsrezerwwtane dla aplikacii ARCP.
DomyŚlnie jest zaprogramowane jako FLAT.

Monitor odbiornika
Funkcia monitora odbiomika YvyĘcza tymczasowo
blokadę szumów.
Jeśli chcesz używać tej funkcji musisz najpbnr
pzypisać ją do k|au'isza PF paneb sterująęgo |ub
jednego z prograrnof,alnych klawisay mi*robnu-

1 Naciśnij ttEilU/ F.L(rcĘ i tĄ1trającpoterrcjorretru
muln wybiez opcję nr. 48 menu radiostaqii'

2 Naciśn$ [-t / lĄ iwybiez wartośĆ "63".

3 NaciŚn{ lHENul F.LocKl aĘ zapisaÓ i wyiść
z renu radi.o6€cji.

Ą ruaciśnii [PĘ.
. Gdy k|aulisz IPĘ iest naciśnĘĘ, b|okada szurrńw

jest otwarta

il
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Timer pneerwania nadawania (TOT)
Funkcja ta umoż|iwia przerwanie zbyt dfugiej
transmisjiw zalefnoŚci od czasu.

1 Naciśnij [MENU/ F.LoOKl'następnie używając
MuLTl wybiez opcję nr. 22menu radiostacji.

2 Naciśnij [-'] / t^l aby wybrac "oFF", ,'3.', '5', .10.',
"20", lub "30" minut

3 Naciśnii [l'ENu/ F.LocK| aby zapisaĆ iwyjŚĆ
z menu radiostacji.

Transveńer
Jeśli posiadasz transweńer umoŹliwiający praę na
innych częstotliwościach, mozesz go wykorzystać z
radisotacją Ts-480. Sprawdż instrukcję obsługi
transweńera aby dowiedzieć się jak podłączyó go
do radiostacji.

l Yllyświetlanie częstotliwości

1 Podłącz transweńer do gniazda ANT1 |ub ANT2
jednostki głÓwnej.

U staw na rad iostacj i częstot| iwość wz budzan ia
transwertera.
. Transverter będzie używał tej

częstotliwoścido zamiany na inne.

Ustaw wańoŚć'.ON'' W opcji nr. 23. menu.
. Poziom mocy wyjściowej jest ustawiany

automaĘcznie na najniższy dla Ę
częstotliwoŚci (domyślne).

Naciśnij [MENu/ F.LocKl aby zapisac iwyjść
z menu radiostacji.

Naciśnij [ENTI, i kozystając z klawiatury
numerycznej wprowadŹ częstot|iwośó docelową

NaciŚnij [ENTI aby zakończyć wprowadzanie'

Radiostacja zacznie pokazywaÓ częstot|iwoŚĆ
z transweńera zamiast rzeczywistej
częstotliwości.

ty'dl'a: G-dy używaa t-ansiftrtera, niewvyśkb funkĘe
ndio#cii sefusĘpna

Poziom mocy nadainika

JeŚ|i wańośc opcji nr' 23 jest ustawiona na '.oN'.,
radiostacja zmniejsza rnoc automatycznie do
poziomu 5 W. Jeśli nie chcesz aby wykonywała
Ę czynnoŚĆ, musisz zmieniÓ wańoŚĆ opcji nr. 24
na .'oFF,'. Radiostiacja zacznie podawać pełną
moc do transweńera.

Monitor nadajnika
Monitor nadajnika umożliwia nasłuchiwanie
transmitolvanego sygnału gdy radiostaqia jest w trybie
nadawania. Funkcja ta jesl przydatna gdy chcesz
sprawdziÓ jakość bzmienia Twojej modu|acji. W
emisji FSK moiesz monitorować nadawany sygnał.

1 NaciŚnij ipnytlzymĄ [PwHl/4/Tx MoNl .

2 Na wyświet|aczu pofTlocniczym pojawisię
bieżące ustawienie.

3 Używajqc potencjometru MULT| ustaw wańość "oFF"
|ub poziom głośnościod 1 do 9.

4 NaciŚnij [MTRI cLR| aby zapisaĆ i Wśó z Ębu
ustawiania Ę funkcji.

't,oła..
ł Zalecamy wykolzyłanh *.dlallyek g y pacuieg,wemĘacfl SSB,

AM i FM. zapob@ie to pw#awaniu qrzężeń.
ł S1pnał CW nie mozę być monitorcwany w |en ęosóÓ. Użi funkcii

rX s,deń'ne (menu nr. 13 i 34) aby mutitorować swnai ai/.

Poziom mocy nadajnika
Możesz dostosować poziom mocy nadajnika
naciskając klawisz [PWB/ 4l Tx MoNll i używając
potencjometru lr|ULTl. Jeśli chcesz regulowac moc
precyzyjniej, ustaw wartośc opcji nr. 21 na "oN'.' Gdy
funkcja jest aktywna, radiostiacja umożliwia regulację
mocy tak jak pokazano w tabeli:

TS'{80SAT

fuziom trpcy nadajnika jestzapisywany niezależnb dla pasm
HF,u qaz ilMHz. tbżesz, jak wyrlika z powyżsyń tabl,
zapisać poziom mocy dla emisji AM ipzośafrł nłezależnb.

Jeśli do ndiostacji TS480I1X zostanie pdĘeony zewrętzny
automatyąny funer anterawy AT-3@, mrc nadajnika zostanie
zredukowana do poziomu 100W (AM 25W.

6

7

I

Pasmo Emisia Opcia 21
wyłączona

Opcja 2{
rrńaczona

HF

iiutt/ uW/
FM/ FSK

5 -100w
krok co 5

5-100w
krok co 1

AM 5"25W
krok co 5

5 -25W
krok co 1

50 MHz

SSB/ CW
FfuV FSK

5-100w
krok co 5

5-100w
krok co 1

AM 5"25W
krok co 5

5 -25W
krok co 1

Ts.ł80Hx

Pasmo Emisia Opcia 2{
nryłączona

Opcta 21
u*ac.zona

HF

USts/ UW
FM/ FSK

5 -Z ( ruW
krok co 5

5 -200w
krok co 1

AM 5-50W
krok co 5

5 -50W
krok co 1

50 MHz

ssB/ cw
FM/ FSK

5-100w
krok co 5

5-100w
krok co 1

AM 5-25W
krok co 5

5 -25W
krok m 1

Nob:
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Tryb strojenia instalacji antenowej
Funkcja umoż|iwia uruchomienie nadainika
celem dopasowania dfugości anteny |ub
strojenia nadajnika-
Aby użyó funkcii musisz ją najpien'v przypisać do
klawisza PF radiostacji lub mikrofonu {strona 64).

1 NaciŚnij [ilENul F.LocKJ i używająclt|uLTl
wybiez opcję nr.48.

2 Używając l.,I / t^l qybiez wańość.'67.,.

3 Naciśnij [mENu/ F.LocK| aby zapisać ustawienie
.wy.iŚć z menu radiostaQi.

4 Naciśnij [PĘ.
. RadiostaĄa prz.ełączy się automatycznie w

emisję CW i poda stały sygnał. Wskaźnik S.
Metr pŻe,ąęy się w tryb pomiaru
wspólczynnika S\AIR.

. Wtym trybie, eęŚć funkcji radiostacji
jest niedostępna.

. Domyślny poziom mocy nadajnika w tym
Ębie wynosi 10W. Możesz zmienić jego
poziom, naciśnij [PwR/ 4I Tx llloN[
nasĘpnie używajqc potencjometru MuLTl
ustaw nowy poziom. Radiostacja zapisze
ustiawienie po wyjściu z tego trybu.

5 NaciŚnij [PĘ aby wyłaczyć funkcję Ębu strojenia
instalacji antenourej.

Srybki transfer danych
Ta radiostacja umożliwia szybki transEr
częstot|iwości odbiomika i emisji do innej
kompaĘbilnej radiostacji. oto lista kompatybi|nych
radiostacji:
. TS-480HX/SAT . TS-2000
. TS-570S| 57AD . TS-590S

Transfur danych jest bardzo przydatny w przypadku
pracy w zawodach. Radiostaqia szukaip norych
sygnaIów może szybko pzekazać znajezione
częstot|iwości do radiostacji giłcwnej.

Ustawienia

r Wymagany spzęt
Do transferowania danych wymagana iest
kompaĘbilna radiostacja:

Transferdo TS-48OH0 SAT, T$AXXI, T$570,
lub T959)S:
. Jeden kabelkrosowany posiadajqc'y zĘcza

Źeńskie DB9 na obydwÓch końcach.

l Połączenia

SprawdŹ i|ustrację pokazujacą potqczenie dwÓch
radiostacji w rozdziale "Podłączanie uządzeń
peryferyjnych" na stron'le 76.

Wykorzytsan ie szybkiego transfieru
Gdy Ęczysz się z inną radiostaciąTS.480H)0 sAT'
TS-2000, TS-570,lub TS-590S, uzyi t.ei sarnej
prędkoŚci połączenia gniazd coH.

|t&: GE bansbrufrłg &ne hne funl<cje rąa zośać $ouŃ,b|p

I Transferoryanie danych

Radiostacja Ts{80 musizostać ustawiona tv Ębie
Master. Druga radiostacja musi być ustawiona w Ęb slave
1 \ĄĘcz funkcĘ bansferu na oĘ&óc}t radlostacjach.

. Na radiostacji Ts48o ustał wartGć "oN'd|a
opqii nr. 53. W raclios*acii kornpatybilnej
spraudż instrukcĘ obsługi i zawańe w niej
informrcje dotyczqce szybkĘo transfuru.

2 Na radiostacji masterwybierz w Ębie VFo
częstot|iwoŚć i emisję.

3 Na radiostacii master naciśnij to||v il.|Ęl.
. Na radiostacji pracująęiwĘlie slave,

pojafli się..PC'. na wyŚwieflaczu
. tĘŚwiet|one dane zoslanq zapisane w

komÓrce 0 szybkiej pamięci.

|Uota.. Jeśll radbsbcia prru4p w ffiie maśer ma al<ty,wną
funbk RIT. Przevnięb zaśanie śalfuloalane z
eęśoffivłnkĄ gt&vnq i przelazarc & r&a*aii dave,

r odbiór danych

Gdy radiostacja TS.480 pracuje w Ębie s|ave,
otrzymane dane zostanq zapisane w komóre 0
szybkiej pamięci.
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13 Udogodnienia Radiooperatora

1 Uruchom funkcję transferu na obydwÓch
radiostacjach.
. Na radiostacji TS-480 ustaw wańość.'oN'' d|a

opcji nr. 53. W radiostacji kompatybilnej
sprawdŹ instrukQę obdugi i zawańe w niej
informacje dotyczące szybkiego transferu.

2 Na radiostacji slave ustaw jedną z wańoŚci opcji
nr. 54: ''oFF.'(komórka 0 szybkiej pamięci) lub
"ON" (tryb VFO).
. DomyŚlnie jest "oFF" (szybka pamięć).

3 Na radiostacji master rozpocznij pzesyłanie
przygotowanych danych.
. Prawidłowq metodę znajdziesz w instrukcji

obsługi radiostacji master.
lłola:
l Jeśizawsze LrżWa , rdiostagiiTs4B0 jako naśrchowej

alwui funkcĘ bloł<ady nadajnika aby uniknqc,
pzypdla wego uruchanbnia nadajnika.

ł Jeśfi radiostacja dave odbbęe dane stmp/eksolrc, zostanqone
zapi9ne na Ńydu.Ml Wo. Funkcje RIT iXIT zostanq
W*aąone.

ł Jeśli ndiostaQaslave praa.tjewffiie qlit, odebrane dane
zostana zapisane sko p strcnie Wo nadajnika. Funkcja XT
zostanb WĘczona ale RlT pozodanb bez zmian.

Sterowanie radiostaciq
Po podłaczeniu radiostacjido komputera, staje się on
konso|ą do s{erowania funckiami radiostacji. Daje to
moŹ|iwość pracy z innego pomieszczenia gdy
nadiostacja znajduje się w innym. A ptzy
zastosowaniu innych utz4dzeft, z |,afdego mieisca na
świecie kozysĘąc z lini te|efonicenej lub sieci
lntemet.

Afota.'
ł |vbżev używac panela sterujact,go w takcie poŁFenia z

Iamputercm PC- r,a netldy s4l.ły l<d,War,e natychmiaśovw.

ł Po wy,t4aeniu komputen , funl<cje i ustawienia panela sterujqego
zodanqprzywróane.

Ustawienia

l Wymagany spl'zęt
. Komputer osobisĘ k|asy PC z gniazdem coM
. Jeden prosty kabelzakończony wtykami DB-g.

v1,łtyki DB-g Ępu Źeńskiego.
. Ap|ikacja sterująca radiostacją

Jeś|itwozysz programy na, stronie KENwooD
(http /fuiww kpnwnod cnm/i/frrrrll rets/infn/
anateur-hlml) znĄdziesz dokumenta{ę komend
radiostacji (w formacie PDF).

l Połączenia

Pneczytaj informacje w rozdziale''PodĘczanie
urzadzeń peryferyjnych'' (strona 76) aby dowiedzieć
się jak podłączyc radiostację do komputera PC.

łtob: Płzed wykonanbm poŁaczeń wyŁ4cz komputer PC i
radiodację.

Parametry komunikacji
Aby radiostacja mogła wspołpracowaĆ z komputerem
PC, należy ustawić parametry komunikacji.

1 Na komputerze PC ustaw parameĘ pracy:
dane 8-bitowe, 1 bit stopu, bez pazystości

2 Na radiostacji ustaw Ę samq prędkość w opcji
menu nr. 56
. Domyś|na wańośĆ to 9600bps, 1 bit stopu
. Prędkośc 4800bps jest używana w

trasferze danych master I slave
(pazystośĆ wĘczona, 2 bity stopu).
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13 Udogodnienia Radiooperatora

Sterowanie z poziomu komputera PC
Jeśli podĘczyłeś komputer Pc do radiosbcji TS480
(strona 76), .możesz zda|nie konto|ować fu nkcje
radisotacji. Sciągnij z poniższego adresu darmowe
oprogmmowanie ARGP.480 do sterowania radiostacią.

htĘ//www. kenwood.mm/i/products/i nfo/amateu r' html

SzczegÓlołe inbrmac{e znajdziesz w dołqczonej
dokumentacji lub pliku pomocy aplikacji.

Zdalne sterowanie radiostacją poprzez
sieć LAN |ub |ntemet
Poza programem ARCP480, na stronie znajdziesz
programy ARHP-l0 ktÓry iest programem
hostującym dla ARCP.480- Program ARHP.1O
urrpż|iwia podĘczenie użytkownika do programu
ARGP.ł8O p|zą s.teć LAN |ub |ntemet Jeś|i
podłączyłeś sygnały audio pomiędzy komputerem a
nadiostlacią, będziesz mÓgł nadawać i odbierać
sygnały tak jak byś był na miejscu. Bardziej
szczegÓłowe informac}e znajdziesz w dołqczonej do
progmmu ARHP-1 0 dokumentacji lub pliku pomocy.

opcjonalny moduł vcs.{ . syntezer
głosu i Ęstrator sygnałów
opcjona|ny moduł VG$1 umd|iwia nagranie. 3
komórek pamięci po 30 sekund każda. Po nagraniu
wiadomcci przy użyciu mikrofionu moŹesz odtłorzyć
ja |ub wykorrystaĆ w nadawaniu. Moduł potafi także
gńosem nazyueć wybrane funkcle lub naciśnięte
k|awisze. VGs.l został wyposażony w opcĘ C'qgłego
nagrywania. Zaps odbywa się w tle i Rdiooperator
może odtworzyć ostatnie 30 sekund transmisji.
Nąrywanie dotyczy emisji głosourycfi, CW oraz
cyftowych.

Aby dowiedzieć się jak zainstalovvać modr* vcs.2
wewnątrz radiostacji, przey etaĄ rozdział "|nsta|acja
modułÓw opcjonalnych.. na stronie 81.

Nagrywanie wiadomości
Ta sekcja opive jak nagraĆ po'iedynczq
wiadomość.

1 Wybiez emisję ssB, AM lub FM (sfona 19).
. V\łlbiez emisją ktÓrą chcesz ndawać.

2 Jeś|i system VoX jest aĘwny naciŚnij [vo)O ql
aby go wyłączyó.

3 Naciśnij i przytrzymaj [cHl/ 1l REcl aby nagrać
wiadomośĆw korrórce 1.
. Na rvyświet|aczu pojał,i sĘ "AP1." i

usłyszysz BT kodem Morse'a.
f)Ttffi E

.  r t i ż .  .  ł  1 .

,rrggFĘ'
B

e [e95.EB'^
use tlP | -

. Aby wyjść z nagrywania naciśnij
IMTHI/ CLnl_

4 Naciśnij ,przytzygęi [cHl/ 1/ REcl' następnie
zaenij mÓwić do mikrofonu
. Do nagrywania dostępne są3 komórki pamięc|.

NaciŚnij k|awisz lc}Łl z Bgcl lub [G}ł3/ 3l
RECI w miejsce [CHll1/ RECI, w kroku 3,aby
rozpoczqĆ nagrywanie w innej korrx5rce-

. Gdy funkcja ciągi|ego nagrywania jest
uruchomiona, komórka 3 nie jest dostępna.

5 Gdy zakończysz rnÓwienie, puŚó k|arisz opisany
w kroku nr4.
. Gdy zostanie osiqgnięty ma(symalny Eas

nagrywania, zostanie ono zakończone sarnoczynn-
. Zapisywanie w komórce nadpisze ishiejącew

niej dane.
. Gdy na wyświetlaczu pojawisię ..FLASH

\A/R.. oznacza to że moduł zapisuje
wiadomość do pamięci.

6 Powtóz kroki od 3 do 5 aby zapisać innq wiadomoŚć
do innej komórki pamięci'

|bea: ńIaośn?cb HawĘg,a I Ó] (ŃWER) anduie zapisywulb i
uannb trcwyzapisz |am$l<i panięi mddu v6S-1
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13 Udogodnienia Radiooperatora

odtwarzan ie wiadomości
Możesz odtwozyc wiadomości zapisane ljv
komórkach 1,2|ub 3. Możesz talle twozyć dłuższe
komunikaty odtwazając wiadomości jedna po
drugiej.

odtwazanie ki|ku wiadomości w ciągu wymaga
aĘwacji fu nkcji odtwarzania ciqgłego. Ustaw wańość
"ON" w opcji nr. 32 menu radiostacji aby aktywowai
Ę funkcję (domyś|nie "oFF"). Możesz takfe ustawić
czas interurału potirłtazania w opcji nr. 32 (domyślnie
10 sekund).
ttola:
. Naciśnięcb Hawi;ęa tr| (POWER) anuluje dtwazanie.
o Ustauabnia opcji nr. 31 i 32 sa wspólrc z funkQq

,Pamięćkomunikatów CW (*ona 4o).

l Sprawdzanie wiadomości

1 \ĄłYbieę emisję ssB' AM lub FM.
. \ńłlbiez Ę samą emisję co nagrana

wiadomość.
. SprawdŹ czy system VoX jest wyłączony.

2 Naciśnij lcHli 1/ REOI' tcHzl2/ REC]' |ub
[cH3l3/ REcl' w zależności od tego gdzie
wiadomośÓ została zapisana.
. Pzyldadowo,.AP 1--" pojawisię na

wyŚwieflaczu w trakcie odtwazania komorki 1.
fr)t iffi 9nEwx

. 1 t ! ' . r ł ł .

':$==rEĘ

rc

i i,P9s.fifi'^
usB FIP i-- --

. Aby przerwaĆ odtwazanie naciŚnij [MTR/ cLRl.

3 Aby odtworzyÓ inna wiadomośc w sekwencji
naciŚnij k|awisz ([cHl / 1 l REc|,lcHz| 2l
RECI, lub [CH3l 3/ RECI) w trakcie gdy
powyższa wiadomoŚĆ jest odtwazana.
. W kolejce może znajdowaó się do 3 wiadomości

Nadawanie wiadomości

1 \A/ybiez emisję ssB, AM lub FM.
. \A|biez tą samą emisję co nagrana

wiadomość.

2 MoŹesz użyĆ systemu VoX jeśli chcesz'
. JeŚ|i VoX jest włączony omiń krok 3.

3 Naciśnij i prrytrzymĄ IPTT!.
4 NaciŚnij [cHl/ 1/ tEcl' lct{.2'ł2/ BEcl' |ub

[cH3/ 3l REcl' w za|ezności którą komórkę
chcesz użyÓ.
. Pzykładowo, "AP 1--" pojawisię na

wyświetlaczu w trakcie odtwazania komórki 1'
AT'T rffi ffircX

! r t ! ' ' | . ł .

r$gitĘ

t@

e i'egs.EE'^
usB f?P l- -

. Aby pzerwaÓ naciŚnij [MTR/ GLRI.

I

5 Aby odtworzyĆ ko|ejną wiadomość w sekwencji
naciśnii odpowiadajqcy jej klawisz ([cHll1/
REcI'[cH2l2l RECI' lub [CH3/ 3/ REcl) gĘ
pierwsza wiadomoŚc Ędzie odtwazana.
. Do ko|ejkimożna wĘczyÓ do 3 komÓrek.

6 Puść k|awisz lP.rĘ.

Usuwanie zapisanei wiadomości

1 Naciśnij i przytnymaj [cHl/ 1l BECI |ub
IcHa 2/ REcl lub [Ctł3/ 3/ REOI aby wybrać
komÓrkę z któĘ chcesz usunąć wiadomośĆ.
. uAPn .-" pojawi się na ułyświet|aczu gdzie

'.n'' oznacza numef komórki.

2 Aby skasowaĆ wybranq wiadomość naciśnij
i pnytrzymaj ten sam klawisz co w kroku 1
([CHl/ 1/ RECI,ICH2|2tRECI,lub [CH3/ 3/
REOD' jednocześnie z k|awiszem [MTF/ GLRI.
. Usłyszysz sygnał i wiadomość zostianie skasowana.

Zmiana interwa|u Gzasu wiadomości

Możesz zmienic czas pomiędzy wiadomościami w
trakcie ich powtazanego odtwazania. Zmień
wartość opcji nr. 32 w zakresie 0 - 60 sekund.

l Zmiana głośności odtwarzania wiadomości

Zmiana potencjometru AF nie ma wpływu na
głośność odtwarzanych wiadomości. Aby zmienić
poziom ustaw go w opcji nr. 14 menu radiostacji.
Dostępny zakres to "oFF" oraz od poziomu 1
(najciszej) do poziomu 9 (najgłosniej).

Nagrywanie ciągłe
Moduł VGs-1 umożliwia zapisanie do 30 sekund
odbieranego sygnału. działanie jest bardzo podobne
do Ęestratora lotu uzwanego w samolotach.
Możesz odtwozyĆ do 30 sekund odbieranego
sygnału a by powierdzić odebrane informacje

Aby aktywowaÓ funkcję, ustaw wańość,'oN'' w opcji
nr.30. Na wyświetlaczu pojawisię ikona'. El ,'a

radiostacja rozpocznie nagrywanie w tle.
Gdy naciŚniesz i pzytzynrasz ka|wisz [CH3/ 3/ REcl'
moduł VGs.1 zapisze odebrane 30 sekund sygnału do
pamięci. W trakcie zapisywania na wyŚwiet|aczu
pojawi się "F|-ASH \^,R''.

Aby odtwozyc zapisany sygnał naciśnij [cH3/
3/ REcl' Aby wyjść naciśnij [MTR/ cLn].
tlofa:
ł GĘ ofia nr. 30 ma ustawbną wartob ?,N", nie mażesE, Wo|zyśać

komórki numer 3 do zapisyuania komunilatów. J€dnald;e zapisana
wee$bj wifuttosr nie zośanie skagwana. Po wy@eniu funkcji
nr. 30 będzb można dŚuchać zapixnq w komótce 3 wiadomośń.

} Gdy sptezer glosu podaje kffi,unikat, funkqa naqwania ciwtego ieś
tymczaswa wyĘeona. Ikona. @ . zniknie.

. Gdy nagywag rcwy komunikat, btlfu pamięci funkcji ciąglego
naqwania zostanie wwyscrot y.

r Nie możesz nadać zapisrląo przez funkcję ci@Fłgo nagrywania 30
sekun&wego sygnału.

I

a ,tss.B[]'^
usg FIP lP3

rrr&M ff i
3  i . t ? ' ' o . Ę

q$g-a.Ę
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13 Udogodnienia Radiooperatora

Syntezer głosu 2 ParunetpzypiwtybLtałłi,ęaPFzdłan*,za@6e<bkil|vzgŃiez-
wytnąpnaeihilrrcią.

Gdy opcjonalny moduł VGs-1 zostanie |ffiEiT-i
zainsta|owany, naciśnięcie klawisza spowoduje zę
radiostacja zapowie zmianę funkcji. Dodatkowo po
zaprogramowaniu klawisza tPĘ radiostacja
zacznie zapowiadaĆ wyświetlone na wyświetlaczu
informacje. JeŚ|i masz opcjonalny mikrofon Mc47
podłączony przez adapter MJ-88, moŹesz
zaprogramować jego klawisze PF do uruchamiania
syntezera.

PoniŹsza tabe|a ilusbuje jakie funkcje są zapowiadane: D|a klawisza [PĘ' radiostacja zapovie rÓżne
informaqie wza|eżności od rtrybranego Ębu
VOICE1 lub VOICE2.

VOICE1:
. Zapowiedziane zostaną: eęstotliwośĆ na

wyświet|aczu, numer komórki, różne
uśtawienai emisji, ustawienia rnenu.

. Gzęstot|iwość w Ębie VFo oraz pamięci jest
zapowiadana do dziesiatch części Herta. D|a
punktu decymalnego Mhz zapowiadany jet
''poinf.. Gdy komÓrka pam'ęc.i nie zawiera danycft,
zapowiedziane zostanie "błanK.

. Gdy komÓrka pamięci nie posiada zapisanych
danych. W trybie przewijania zapowiedziane
zostanie "blank".

lfoE; Gdy w takcie zapłiadania zo$ratb wy|anan zmiana
funlc$ lub nacisttĘty klawiv,. ZapwĘe& z*stałlie Werwa|B.

VOICE2:
. Po naciŚnięciu k|awisza zapowiedziane zostanie

wskazanie $Mefi,a. Pzykładało "S5" |ub "20 dB".

Tabela pzedstawia zapowiec|zi po nacLśnięciu
k|awisza [PĘ (Vo!cE2).

Poziorn
S-Met"a

'P@iom
Sfleb'a

0 s0 10 s8
1 -3 s1 11 s9

4 s2 12 10  dB
5 s3 13 14 20 dB
6 s4 15 30 dB
7 s5 16 -17 40 dB
I s6 18 50 dB
I s7 t 9 -20 60 dB

1 Przypisz funkcję VolcEl |ub VO|GE2 do k|awisza
[PĘ panela sterujqcegow opcjinr' 48. Lub jeŚli
ufywasz mikrofonu, do jednego z jego klawiszy PF.
Na stronie 64 pzeczyta1jak zaprogramować
klawisze PF mikrofonu.

2 Naciśnij zaprogramowany k|awisz [PĘ.
. Zostanie odtwozona zapowiedŹ w

zależnościod Ębu Vo|cE1 lub VO|CE2.
. Aby pzenrać, naciśnij ponownie [PĘ.

Nunrerrenu 61 vorcEl ę vorcEz 63 Bx Moń||
BI uiir. rtx

MONI 65 t-t{tsr.1.
LOGK 66 SElw{PTT 67 TX TUNE

68 USB LSB 69 CW FSK 7A FM AM 71 TF.SET
7Z QMH 73 QMI 74 SPLIT 75 AIB
76 ft A=B 78 scAl.l 79 M>V
80 M.IN 81 CW.T e GH1 83 cH2
u CH3 85 FINE 86 ąE. 8ł MTE
88 MHz 89 ANTl12 90 NB 91 NR
g2 BC 93 DNL 99 OFF

Naciśnięty
klawtsz , Fqnlrcja ' Zap-9wiedź

lA/Bl
VFO A "S"1 + A'/B +

częstot|iwośóVFO B

[-1, [^l Zmiana pasma Częstot|iwośó

lA/B / MM
(1 s)

tyb VFO
lub

przywołanie
pamięci

VFO + "S"1A,/Ei +
częstotliwoŚó

lub
komóka + numer +
częstotliwośc lub

"blanK

[ilENU/
F.LOCKI

V1ł!bÓr funkcji
menu

Menu + Numer +
wybrana opcja +

Parametr

[-I' [^l Tmiana
garameku \Ą|brany parametr

loilv H-rNl
(1 s)

Memory + nr. komÓrk
+ częstot|iwoŚć

,
pamięci

IENTI
Wprołładzanie
częstotliwości Enter

MULTI
potencjometr

Zmiana
opcji

Numer + opcja
+ wańośÓ
parametru

Zmiana
numeru
kornórki

Numer kornórki
+ częstot|lt,vość

Ustawienia
opcji Wartość pararnebu

Klawisze
nunrelyc:znG

Wprowadzanie
cytr

|śdda
wprowadzona cyfra

Funkcie \Affbieranie
tunkcji

Naanrta funkcji+
parametr

Blokada
zęstot|iwości

Status
blokady

Blokada włqczona
/tltlyĘceona

Szybka
pamięc

Przywobnie
komórek

Quic* memory +
nr' komÓrki + "S"1+

A,/B +
częstot|iwość

, ig" jedzryuviadarre#v aw|ł||ybśwb sPlit.
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13 Udogodnienia Radiooperatora
l Głośność zapowiedzi głosolvych

Użycie potencjometru AF nie ma wpływu na zmianę
poziomu głośności odtwaeanych zapowiedzi. Aby
zmienić poziom głośności, ustaw go w opcji nr. 15
menu radiostacji. Dostępny zakres to .'oFF.' lub
regulacja poziomu wzakresie nlo -"7"-

l Prędkość zapowiedzi głosowych

JeŚ|i czujesz ze zapowiedzi sq odtwazane za wolno,
możesz dostosować ich prędkość. Ustaw w opcji nr.
16 prędkość w zakresie od 0 do 4. Gdzie 0 oznacza
najwolniej, 4 oznaęa najszybciej. Domyślnie 1.

Pzemien nik międzrypasmoriry
Jeś|i posiadasz radiostację TM-D700 lub inna
pracujqcą w zakresie v HF/UHF, moŹesz ft4c;ry ć iq z
Ts480 aby zbudovać pzemiennik międzypasmowy.
TM-D700 będzie odbierał i nadawał sygna|y na
pasmach VHF/UHF. Sygnały będq pzekazywane do
TS-480 ktory retransmituje je na ustawionej
częstotliwości. Tak sanrcl sygnały odebrane na
radiostacji Ts480 zostaną pzekazane i
retransmitowane do TM.D7OO. W taki sposób będzie
pracoulał zespół radiostacji jako pzemiennik
międzypasmowy.

Aby poĘczyĆ nadiostacje ptzerzytĄ &ial "Praca
jako pzemiennik typu Crossband" (strona 79).
Bę@iesz potzeborał kabla zakończonego
uĄkami&pin mini-DlN.

tlob: h pracy jala pz'embnnk, pozłcm bbkady gumów
ńyMch Jadiośaci musi zośać uśawbny pawklbtrc. TlanslrnĘa
pś uzabżniona d pncy blolaĘ gwnów.

obsługa
Funkcja pzemiennika międzypasmowego wymaga do
pracy zestawu częstot|iwości nadajnika i odbiomika'
Gdy sygnał zostanie usłyszany na jednym paśmie,
zostanie nadany na drugim.
1 \ńlbiez częstot|iwość nadawania / odbioru na

radiostacji TM-D700.

2 Upewnij się że ikona PTT jest widoczna na
odwiednim VFO radiostiacji TM-D700.

3 Ustaw to samą częstotliwoŚć na radiostacji
która posłuży jako sprawdza1qa.

4 \Ałtbiez częstot|iwość na radisotacji TS.480.

Ustaw poziom blokady szumÓw na obydwÓch
radiostacjach.

Naciśnij [uENui F. LocKI na TS.480 iużywając
potencjometru MULTI wybiez opcję nr. 57.
Naciśnij [Ą iwybiez wańość'.oN',.
. Gdy b|okada szumÓw otwozy się na

radiostacji Ts480, uządzenie odbieze
sygnał. JednoczeŚnie TM-D700 uruchomi
nadajnik i pzel<afe sygnał na pasmo VHF/UHF

. Gdy blokada szumÓw otwozy się na
radiostacji TM-D700, Ts480 pzekaże
odebrany sygnał na pasmo HF/SOMHz.

W opcjach nr. 46 i 47, ustawisz poziom wyjŚcia i wejścia
audio, kozystajqc z klawiszy [.,l / [^I.

Aby wyłączyć tryb pracy pzemiennika między
pasmowego' odĘcz kable i ustaw wańoŚĆ 'oFF'w
radiostacji TS*480.
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13 UDOGODNIENIA RADIOOPERATORA
Funkcia DX Packetcluster
Jeś|i pmiadasz radiostacię TM.D700, możesz
połaczyć ją z TS480 aby wykorzystywać funkcię
DX PacketO|uster. Użyj .'krosowanego" kabla z
wtykami DB9 jak opisano na sfonie 79.

1 Naciśnij [HENU/ E'LocKl iużywajqc uULTl
u'ybierz opcję nr.56 w menu radiostacjiT$480.

2 Naciśnij t"y 14 iwybierz Ę sarną prędkeić połqczenia
jak ustawiona w radiostacji TM-D700. Sprawdź
ustawienie w TM.D700 jeś|i nie jesteś pewien.

3 Ustaw częstoiliwość sygnału DX Packet Clustera
na radiostacji Tlttl-D7OO.

4 Naciśnij ]Ąpaez 1 sek., następnie
naciśt'lj rrNcl w radiostacji TII,|-D700.
. TNc APRS" - pojawi się na wyświeflaczu TM.D700

5 Naciśnij [Ę (1 sek)' następnie [Dxl w radiostacjiTM-D700.
. Za każdym razem gdy TM.D700 odbieze

informacie o stacji typu DX. zapisze jej
informacie na liście w pamięci.

6 V\f;bierz z listy informację o stacji Vpu DX korzystajqc
z ldawiszy ttl / t+1.

7 Naciśnij [MHzl w radiostacjiTM.D700 dane
zostanq przesłane do radiostaQi Ts-480.
. Jeślipzesłane informacie sq zgodne z wersją

radiostacii Til80 uzqdzenie prze4dzie
automaĘcznie na otrzymanq częstot|iwość. Bieżqce
ustawienia zostaną nadpisane. W przypadku braku
zgodności, ustawienia Ts.480 nie zostaną
zmienione.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczqce funkcji
DXPacketCluster znajdziesz w instrukcji radiostacii
TM-D700.
NM Optqrunovanie ul&tutentucji łMD7@musi

pciadai tersrt C,2. 0 fub p,Ąą dy praawać popn wnie z
fulrcjąDXkd<etCltrter
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13 Udogodnienia Radiooperatom

System SĘ Gommand |l (tylko weĘa K)
System SĘ Command ll umoż|iwia zda|nqpracę na
radiostacji Ts-480 wykorzysfując fale .eteru.

Gdy posiadasz dwie radiostacje TH-D7A lub TM-
D700A możesz uruchomić ten system w poziązaniu
z radiostacją TS-480.

Jedna radiostacja (TH-D7A lub TM.D700A) będzie
działalr, pko zda|ne sterowanie, nazywana będzie
sterownikiem. Druga radiostacja ffH-D7A lub TM-
D700A) będzie pracowaÓ w połączeniu z TS480 i ten
zestaw nazwiemy transporterem. W tym zestawie
TH-D7A |ub TM-D700A będzie pzekazywaĆ dane z
sterownika do TS480 iodwrotnie.

System ten umoŻliwia pzykładowo zrobienie
łącznoŚci z stracją DXową będąc w samochodzie, |ub
w innym pomieszczeniu ale mając stiałac stałą
łącznoŚć pomiędzy radiostacjami VHF/UHF użyĘmi w
systemie.

RIT:SF

Uruchomienie systemu Sky Cornmand ll

Fuyune połqczenie uządzeń nie jest eałością
czynności które na|efy wykonać, dokonaj
poniższych ustawień aby dokończyć pzygotołania.

Ustawien ia transportera:

Skonfi g u ruj rad iostacje VH F/U H F, d okonaj n iezbęd nych
potączeń kabliz Ts480.

Ustaw częstot|iwoŚc na radios{acji TS480.

Na TS.480, naciŚnijIMENU/ F.LocKl, następnie
uŹywając potencjometru MULT|, wybierz opcję
nr' 56 następnie usta| prędkośc tranmisji.

Ustaw te same parametry komunikacjiw radiostacji
VH F/UHF zespołu transpońera.
NaciŚn.lj [MENU/ F.LocK] aby zakończyĆ.

Skonfiguruj i uruchom tryb transpońera na podłączonej
radiostacji TH-D7A lub TM-D700A.

Na TM-D700A jako sterowniku:
Ustaw te same częstot|iwoŚci co na radiostacjiVHF/
UHF zespołu transpońera.
W menu 4.4 wybiez opcję COMMANDER
. Pojawisię napis

"PRESS [0] KEY TO START COMANDER"

Naciśnij [0| (mikrofon DTMF) aby rozpocząć praę jako
sterownika.

Sterowanie kontro|ą
Po pzygotowaniu radiostacji do pracy w systemie
SĘ command || naciśnij na sterowniku klawisz [0l.
Gdy radiostacj apracuje w trybie SĘ Command || do
sterowania służq ponŹsze k|awisze.

l|ekroÓ naciŚniesz k|awisz na sterowniku ten
przejdzie w nadawanie automatycznie Y'rysyłąąc
komdenę do transpońera.

2

3

5

6

Diagram systemu

VHF często.
Audio

ffii UHFczęsto. ffi.- 
Audio) 

-=--

l(omenty)

Audio

KontenS)
{odpovi'e<lź

(Ot'potviedż

Transporter

Przygotowanie
Poniższa procedura pokaże jak ustawiÓ TH-D7A lub
TM-D710A jako sterownik oraz jak ustawić Ts-480
wraz z drugim TH-D7A lub TM-D7O0A jako
transporter.

Aby wyłączyÓ
radiostacie HF

Naciśnij [1J.

Ąby zmienić częstot|iwośó
|ub kamÓrkę pamięcina
radiostaciiHF

NaciŚnijna mikrofonie
tuPl r lDWNl

Aby rozpocząc
transmisję na radiostacji
HF

Naciśnij i pnytrzymaj
[PTrl' izaenlj mÓwić do
nikrofonu.

Aby odebrać sygnał z
radiostaciiHF

NaciŚnij [2].

Aby monitorowaĆVFo
sterownika

NaciŚnijklawisz PF
czypoządkowany do
funkciimonitora.
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13 Udogodnienia Radiooperatora

Kl. mik Funkcia

1 /V!Ęczenie radiostaQi

2 cdibór częstoiliwości H F tl'ł.fuiył.

3 Zmiana emisji

4 unkcja RlT wł.ńłył.

5 unkcja xlT Yd.fu'lył.

6 Zerowanie ofisetu RlTlXlT

7 Iryb Sp|it uA.^''ył.

I rransferz pamięci do trybu VFo

I w tryble vl-o: vr-o A / vF() ts
W Wbie pamięci: nieaktywny

0 Bieżqce ustawienia
{radisotacii HF)

B PzeĘcznik Ębow VFo / pamięć

c Zwiększenie offsetu (R|TDffi)

D Zmniejszenie oftetu (RlTDffi)

* - 1

WemisiiSSB iCW:
tryb 10 HzJ 1 kHz
Wemisji FMIAM: tryb 1 kHzJ 10 kHz

# 2
W Ębie VFo: wprowadzanie częstoiliwości
WĘbie pamięci: wprowadzanie numeru
komórkipamieci

1 "FS" pc{awi sę gyd vrybieŻ€sz krok 1ki|z (I.SEV tJsEy cW) bb 10 kHz
(Ft"ilAlvl).

2Po naciśnięciu na mikrŃnb [*l' nac'stai [0l <lo tgl abv
vwrova@ić częsilotrnrGć |ub nurner korńrki.

Gdy naciśniesz na mikrofonie [0] sterownik pokaże
następujące dane z radiostacji:

OCzęstottiwość HF
@ VTO:A, VFO: B,

MR: @ - 99 (numer komórki)
o RrT, XtT
@ oFF, -9.99 - +9.99
@ TSB, USB, CW, FM,IubAM
@Spt-m-ł VFo Alest użyvane do nadawania

SPLIT-B: vFo Biest uży$'ane do nadawania
SPLff-M: Kornórka pamięci jest użyrana do nadawania

o"Fs" pojawi się grdy naciśniesz [*l na mkrofonie.

itu:
. fu nai$ięiu [ftENlIl' mav, do$p tflko tlo menu 44
. Tamwter Wie ndawałw paśnie 144ttł1zznak

ndiostacłi @ 1Ominn
o fimerfud<cii Afu iłśwy@arvizfli radbłrcrtł Fule w

syśenb Sl<y bnnand lI,

Wykorrystanie TH-D7A jako sterownika
Mo2esz użyć, TH.D7 Ajako sterownika' obsfu ga jest
niema|że identyena jakw przypadku TM-D700A.
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Ustawienia transportera:

1 Skonfiguruj radiostację THł7A |ub TM.
D700A. Dokonaj niezĘdrrycfr $ączeń
kablourych.

2 \ńfbierz częstotliwoŚć na radiosbcji Ts.480.

3 Na TS.480, naciśnij [r'ENu/ F.LocKl' nasĘpnie
ufyłtając l|uLT| usta| w opji nr.56 prędkość transrnĘi-

4 Ustaw te same parc meby komunikacjina radiostacii
VHF/UHF transportera.

5 Naciśnij[l'ENu/ F.LocKl aby zakończyć.
6 \ńfybiez tryb transportera na radiostacjiVHF/UHF.

Na TH-D7A jako stercumiku:

1 W menu 4-1 wpisz znak radiostacji taki jak
wpisałeś do sterownika (przykładoł'o: WD6DJY).

2 W menu 4-2 wpisz znak radbstacji takijak
wpisałeś do kanspońera (przykładowo: WD6B|Y-1 ).

3 W menu 4-3 wybiez taki sam ton CTCSS ajki
wybrałeś w Eanspońeze'

4 Ustaw taĘ samą częstotliwość jak w transpońerze
dla pasm VHFIUHF.

t@: Ptzwytaj rczdEał 19 cWyeęy qśenu Sl<y @mnand l| w
ins/rukcji cb TH-D7A aby dcltuiedzbć * tr* lypla|lvaeić *od cTcss.

Sbrowanie kontrolą
Na poczqtek włacz radiostacje Ts.480 wraz z
radiostacją sterującq oraz TH.D7A jako sterornik.
Skonfiguruj radiostację VFI-|/UHF do pracy iako
transpońer.

Natępnie iv menu 44 TH-D7Aurybiez
"GOMMANDR". Pojawi sĘ .P|JSH [0I l(EY To
START COMMANDER!!'

Naciśnij [0t na TH-D7Aaby urucłnmić system
SĘ Command l|.

Gdy system Slry Comntand ll zostanie
uruchomiony, funkcje zmieniajq się jak w poniższej
tabeli. Tylko klawisze [LAtPl, ElONll, oraiz
potencjometr VoL nie zmienbjq się.

/F\ r

sś.{ / n\
i l : l [  I^r1 '  \
I u a ["LJol
R{ \9-./ _
Gb* 

m- @-
^.-  '@ '@'@O
\o  .@ .@"@@

,@.@ .@E
@. c@@o

Za kafdym razem gdy naciŚniesz klawisz, TH-D7A
przechodzi automatycznie w tryb nadaułania i
transmifuje sygnał do radiostacji VHF/UHF
transportera.

ŻI.ffi7.12 =ffi."F$
RIT:{F.F ISLIT.B



13 Udogodnienia Radiooperatora

Aby tvyĘczyć
radiostację HF NaciŚnij lPowERI.

Aby nadaó sygnał na
radiostacjiHF

Naciśnij i pzytzyrnaj
PTT. oo czvm zacznii
mÓWiĆ do ńikofonu ,

Aby odebrać sygnał z
radisotacjiHF Naciśnij[RĘ'

Aby monitorowaĆ pasmo
UHF sterownika

Naciśnij i przytzymaj
ruoNn.

a
.)

a

hta franwtle'ze ĘRo ldawise [AtłĘ, WN,|,i WEhIU]
ą aldvwe. ł'trcisięie iruąo Hawiga wwduje
w,włErouants- qgoah, r,ĘClu.
Po rrrcifręiu lreMl, do$ęp.est łdo do menu /H.
Tnnsgter bęeb nadawd na paśmb 144MłŁ udawiony
znak wywoŁawczy a 10 minut.
fu vv*qaeniu funĘi bansprten funlaja APo jest niealdwna.

Khwisz Funkcia
Potencj.
Tuning

7miana częstotliwoŚci lub komórki
pamięci

uP/
DWN Offset funkcji RIT iXlT

AIB W trybie VFO: VFO A/ VFO B
Wtrybie pamięci: bez zmian

POWER I \Mąen ik / wyĘcznik radiostacji
R X I odbiÓr caęstot|iwości HF

MODE 1 Zmiana emisji
RITI RlTwł.l wył"
xlTl X|R wł. / wył.
CLR 1 Resetowanie offsetu RIT/XIT

SPLITl Tryb Splitwł. /wył.
M>V l Transferowanie danych z pamięcido VFo

FAST
W emisji SSB i CW:
10 Hzl l kHz tryb
AM / FM: 1kĘzl10 kHz tryb

SYNCl odbiÓr ustawień
z radiostacji HF

ENT
W Ębie VFo: wprowadzanie
częstot|iwości. W trybie pamięci:
wprowadzanie numeru komÓrki

[|A/ Zmiana Ębu VFo / pamięc
l Po naciśnięciu [EN{l, możesz użyó tycfr k|awiszy jako nurnerycznych
do wproładzenia częśotliwosci lub nurneru komórki pamĘci

Gdy [0/ sYNcl zostanie naciŚnięte' radiote|efon
pokaŹe następujące ustawienia:

o częstot]iwość HF
@ A (VFOA), B (vFO B),

00 - 99 (numer komórki pamięci)
@ nlr, xrr
@ opr, -9.99 - 19.99
Q 

.Fs" pojawi się gdy [FASĘ jest wł..
G) LSB, USB, CW, FM,lubAM
@ S-ptlt-ł: VFo A jest użyte do nadawania

SPL|T-B: VFo B jest użyte do nadawania.
SPLIT-M: KomÓrka pamięcizostata użyta do nadawania

HE= BJP
tr

1.362.  1 f
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Podłączanie komputera PG
Ąee CoM umożiwia poĘczenie radiostacji do komprtera PG. Do połqeenia urszeń uĄf kabta "prostego"
(nie "krosowanego.} Rs.232c zakończonego duoma żenskimi wtykami DB9.
Nie ma potzeby stosowania innych urzqdzeń pośredniczqryc*r.

Klonowanie danych pomiędzy radiostaciami
Możesz transferowac dane pomiedzy dwoma kompatybi|nyrni radiostaQami. Mode|e kornpatytliłne:
T9480, Ts-2000, T9570, Ts-590' Ts€70. Połqcz radiostacie ze sobą wykorzlrstuiqc |obe|
zakończony dwoma wlkami żeńskimi DB9 oraz złqcza coM.

Ts.48o/Ts-2000 Połaczeniev'fukąłw
t17ost 57o "krośouran1m'kab|u

Do gniazda COM

Do gnlazda COM
(wtyk żeński DB9)

@
@
@
o
@

@
@
CIa
@

l|vtykiźeńskie DB9

-r=łrQ- =B oz
#Ł99^q Ś

lGbel'krosowanf
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14 PoDŁĄczANlE uRz/ĄDzEŃ penyrERYJNYcH
Praca w emisji RTTY
Podłącz uządzenie MCP do gniad DATA i REMOTE. Jeśli Twój MCP r'vspiera wyjŚcie k|uczowania RTTY,
podłącz je do pinu 8 gniazda REMOTE. PodĘe zdemodu|owane wejście |iniowe do MCP do pinu 5 gniazda
DATA (strona 78). PodĘcz również, |inię uruchamiania nadajnika do pinu 3 gniazda REMOTE. Gdy chcesz
pracować w emisji RTw ustaw emisie radiostacji na'.FSK' lub .'FSR".

t@ &@zeniamdt,tbR77Ytź1łlła1zawszeoful;e/nąozał/acza- Utzymu11bkna1lnQksąod/egrtbśćpomĘdzyndtizs|ac1Qa
łompdeemfr Ęr7atriurd4z1,ltot,tyfi źnb.dlfu wpncyulzpf etź.'

Zasilacz radiostacii

Podłączanie uzmacniacza |iniowego HF/S0MHz
PodĘcz wzmacniacz linowy do gniazda REMOTE (uĄk męski, 8-pin mini-D|N, znajdziesz go w pudełku z
akcesoriami). Aktywuj sterowanie pzekaŹnikiem uzmacniacza w menu radiostacji. Pozycje 28 (dla pasm HF), 29
(dla pasma 50MHz). \A|biez wańośó 2 lub 3, jeśli używasz wewnętznego układu pael<ażnikarłzmacniacza.

Czas pzełąąania nadajnika (DURX) w trybie CW Fu|l Break-|n wynosi 10ms a w trybie CWSemi Break-ln
wynosi25ms.
ł{ote:
o Ttybśemlnniapzekazhildenuznacniaca.ależydmde|uwztnacniaąa. Czasanivznaaniaęlymagaa,nruafumasywbkimpqpadku

podĘepin 2 gnieda REMO TE do źąea G llD gnhzda sleru1Ęego wzmaaniae.

1} zĘcza gniazd REMTTE i DATA t,t1,g/4dąą bardzo podobnie. Gnbzdo REM7TE preiada 8 pinóą gnbzdo DArA 6 pthów Upeun[ sĘ ptzd
p@eeruinl eypadbczasz wbśat,u wk do n'*aśctwego gntbzda.

Użyj dołączonego uĄku &pin
mini..D|N do podłaczenia
rłzmacniacza.

Schemat gniazda REilIOTE (8-pin mini-DlN)
l{r.

plnu
ilawa
pinu Funkcia

1 sPo \Ąfiścia gł'cŚnika

2 coM WspÓlne złącz:e d|a pzekaŹnika

3 ss
PodĘcz do masy aby właczyć
nadajnik. AN| (złąee DATA)
zostanie wyĘceone.

4 MKE Podłqcza dozĘaa CoM (pin2)
gdy radiostacja nadaje

5 BRK PodĘcza dozŁąea CoM (pin2)
gdy radiostacja odbiera

6 ALC WejŚcie ALC z uzmacniacza (.7v,

7 RL
Mł$ście +12V Dc ady nadajnik
zostanie uruchomiony
(10 mA max.).

I HTK
Wejście kluczowania RTTY.
Zewrzyj do masy aby zamieniĆ
znakz spacją.

Obud
owa Masa

Uk,lad pzĘcaania
wewnętrznego przelcźnika

Gniazdo REMOTE
(widok od tytu)
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14 PoDŁĄczANlE URzĄDzEŃ PERYFERYJNYGH
Podłqczanie tunera antenowego ATU
Zewnętrzny tuner antenowy może pracować tlko z gniazdem ANTl. PodĘcz kabel interfeisoury do gniada
AT. Zewnętrzny tuner antenowy nie będzie przeprwtadzał strojenia po podłączeniu do gniazda ANT2.

rfuW przypadku podĘczenia do ndiostacji Ts4&otłś mft jest automaUenb qnniczana b 10oW. Tupr AT.ilfi nie płmlje w
oe,śnie 50MHz.

Gniazdo DATA jest wykorzystywane do przesyłania sygnałów z i do radiostacji korzystaiqc z linii AF. Linia
vt'vtcorzys.bnłvana jest do prary w emisjach cyfrourych typu AFSK' PACKET, PAcToR' AMTOR, G.TOR, PsK31'
FA)( i innyctt. Umoż|iwia ta|de pracę w emisji ssTV. PodĘcz modem TNC lub MCP do gniazda DATA,
korrystajqc z dołqczonego vĘku 6.pin Mini.D|N.
. PodĘcz TNC |ub MCP do gniazda DATA ufiajqc kab|a zakończonego wtykiem 6-pin minl.D|N.
. PodĘcz TNC lub MCP do komputera PC używajqc odpowiedniego kab|a (np. R$232C).
. Ustaw emisję LSB |ub USB (w za|eżności od pasma) gdy pracujeszzurzqdzeniem TNC |ub MCP.
TW:
1} Urządzenie TIiC fub IłCP podtac zaj zawsze do odfuielnega zsilat . tltzymujiak na1wtększą odleglaść potrltęfuy kanpecrn Pc a nilostaqĘ'

Unkniesz nbpolra@ interb@i ktae nqn ułpfutnć berył,ednio rc1akdć odbbru.
o Grbila mhH)lN REilorE i DATA ą bldzo p&brr. UpawĘ dę ey ffiasz tąeenie rł{chłCP do pwńłwqo gr,b.da.

a,iadoRałorEpażń 8pnów, gniazdo DATA 6pinów.

MCP/TNC 7.aęi[arz' radlootacji

Schemat gniazda DATA (6+in mini-DlN)

Hr. lfaaa Funkqia

1 ANI Wejście audio z TNc/McP

2 ANG Masa sygnału audio

3 DTS
Zwarae do masy uruchomi
nadajnik. Po ałarciu sygnał
mikrofonu jest nieaktyrny.

4 NC Bez po}qczenia

5 ANO Wyjście audio

6 sQc
Status blokady sanmow
niska impedanqa - otwarta
wysoka impedancja - zamknięta

Obud
owa

GND Masa

Gniazdo DATA
(widokz tytu)
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1 4 PoI}tAczANtE URzĄDzEŃ PERYFERYJNYCH

DostĘanie przy użyciu DX PacketG|uster
Jeśli posiadasz radiostację TM-D700, możesz podĘczyć jq do TS.480 aĘ wykorzystać funkcję dostrajania
przy użyciu danycfr DX PacketClustefa. Połqca radiostac{e kab|em krosovlanym Rs.232' jak pokazano na
poniższym rysunku' Ustaw TM-D700 do pracy na częstofliwości DX PacketC|ustefa.

Radiostacja TS-480

1 Naciśnij [MENU/ F.LocKl i używając potencjometru MULTI wybierz menu nr.56 w TS*480.

2 Naciśnij M / [Ą aby wybrać tq samą prędkośc komunikacii co w TM-D700.

3 Ustaw częstotliwość DX PacketC|ustefa w radiostacjiTM.D700.

4 Naciśn.lj przez 1 sekundę [Ę' wybierz rrNcl w radiostacji TM.D700.
. TNC APRS". pojawi się na wyświet|aczu TM.D700.

5 Naciśnij przez 1sekundę [Ę' wybierz [DĘ w radiostacji TM-D700.

6 Używając t+1/ ttl wybiez staqję DX w radiostacjiTM.D700'
7 Naciśnij [MHzl w radiostacjiTM-D700 aby przekazać dane do radiostacjiTs.480-

. Jeś|i zakres częstofliwości pokrywa się z radiostacjq TS.480, dane zostaną przekazane a
radiostacja Ts.480 zmienibieżqcą częstot|iwośó. W innym wypadku bieżqca częstotliwość nie
zostanie zmieniona.

Aby uzyskać więcej szczegołów doĘczacych pracy z systemem DX PacketCluster, zapoznaj się ze stronq
instrukcji obsługi radiostacji TM.D700.

Ifu: Oprcgnmowanieukbdołre(firnułare)radtbstaqTTM.D7ĄomusiposbdaćweryęG2,o|ubt4aszę,dopncyzsystemenDXPacketCluster

Praca jako przemiennik typu GrossBand
Jeśli posiadasz radiostację TM-D700, możesz podłqczyĆ jq do TS-480 i wykorzystać funkcje przemiennika
CrossBand. Podłącz radiostację używając kabla z wtykami &pin mini-D|N (ak na poniższym rysunku).

Radiostacja TS-480
Radiostacja TM-D700

Do zĘcza DATA

Po podĘczeniu obydwóch radiostacji, ustaw w menu radiostacji Ts-480 opcję 57 (DTS Po|arity) na wańośc'.oN".
Następnie na|eĘ ustawić poziom wejścia i wyjścia w radiostacji Ts-480 (menu nr.46i 47).

TM.DTOO

Wtvk 6-oin Wtvk &pin
m'ini-DlN m'ini-DlN
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|4 PoDŁĄczANlE URz/ĄDzEŃ penvrERYJNYcH

System SĘ Command.ll (ty|ko wersja K)
rIil.D?OOA
Aby podtgć radiostacię Ts.480 do nadioslaĘi
TM.D700A, musisz przygotować 3 kab|e. łGbe|
pasuiacy do złacza CoM możesz zakupić w
sk|epie. Do kabe| loosolrłany R9232' dostępny w
sprzedaży ogó|nej.

,&
,,1,w ó},d',4b @b padptczaaetl kłt

dpuunirłt@blt.
TLłł7W autoontlenie n*aF z* Wwy kden,
tbvb' jst to nynąpne pŻez regflJbq€ Ftą dbtqo
nleży pawidbtło skonfułnuać adifuĘ Tg48o.

Nie@Ęęaj wqólnqoafu d|a Tfut-D7OOA i
7i.@. llnxruekhnny skolc ptądtt nte rcfcoffi
uą&enie

a

o
1 l t

!trrffiI
4srBtoaltL Jtl
S o D p t  -  t

6 E R.t'{s
7 |ę rt't'/k
8w{

ffHfifrl
IIJI
RJ-45
wtyk

ErdJ
3-S mm (1/8')

miniiack

170A

Radiostacia 1 t Radiostacia
TM.D70Ó 2v 2 T$480

: -_

L@:! ;TtE{t@:j
6  ' ' + 6

vqee ;_, 7Ęre
cbM ;^BCOM

3.5 mm (1/8')
mini-iack

r P 1
Evoo 2
6 0 3

sBYfe 4
oo|ł 5

E o
$ 7
ilt{ I
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Będziesz potrzebował śrubokręta typu gwiazdka,
Phi|ips o odpowiednim rozmiarze aby zainsta|ować
opcjona|ne mqdu,ły wewnqtrz urzqdzenia. To
montażu modułu TcXo będzie dodatkowp potzebna
|utownica (około 30W).

USUWANIE POKRYWY RADIOSTACJI
Przy insta|adi dodatkowych modułów VGs.1, fi|trów
YF.107, lub modułu so-s Tcxo, musisz usunąó
gómQ pokrywę radiostacji :
1 odkręó 8 śrub jak pokazano na rysunku.

2 Podnieś górnq pokrywę.

lNsTALAcJA MoDUŁU VGs-{

.| Zdemontuj górną pokrywę (jak wyżej)'
2 odkręÓ 4 śruby i unieś pokrywę ekranującą.

W zestawie z modułem VGs.1 znajduje się 5
piankovrrych separatorów. Użyj dwóch jak
pzedstawiona na rysunku. Pozostałe nie będa
potrzebne.

5 Zamontuj osłonę ekranujqcq (4 śruby).

6 Zamontuj górną osłonę (8 Śrub).

tfu : Po instalacji ushw gbśność odńłarzanb modułu VG$ /
(manunr /4i/5).

lnsta|acja fi|trów YF.107 oraz modułu So.3

Sq trzy rózne modele filtrów kwarcowych (YF-107c,
YF.107cN' YF.107SN) które można zainsta|owaÓ to
radiostacji Ts.480sAT. Maksymalnie można
zainstalowaó dwa fi|try jednocześnie. Na stronie 90
znajdują się szczegołowe parametry filtrów. Dla
lepszej stabilizacji częstotliwości w zakresie *0.5
ppm, zaprojektowano moduł so-3.

1 Zdemontuj gómq pokrywę (8 śrub).
2 Z|oka|lzu1płlrtkę |FiTcXo iodkręó 3 śruby.

odłącz złqcza, delikatnie unoszqc ich zamki, jak
pokazano na poniższym rysunku.

4 Umieść filtry i/|ub moduł so.3 TcXo w gniazdach.

Podłqcz moduł VGs-1 do gniazda ptvtv
radiostacji. Poczujesz delikatne Hiknięcie co
będize oznaczać że moduł jest prawidłowo wpięty
w gniazdo.

ĄczeVGS-1

lF filter/TCXO PCB

Pieruvszy filtr lF
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1 5 |NsTALAcJA ulooutÓw oPcJoNALl{YcH

5

SO-3: Gniazdo kalibracji musi byc po prawej
stronie, patrzqc od pzedniego pane|u.
Filtry |F: \Móż pienłszy fi|tr lF w gniazdo
OPTION FILTER 1, i drugifiltr lF w gniazdo
OPTION FILTER 2. Radiostacja rozpozna
automaĘcznie jakie fi|tr zostały zainstalowane, i
uruchomi je.

Zuhrj ws4ystkie piny po drugiei stronie płytki PcB.
SO-3: Przetn'rj przewody opisane jako R103 i
R1M, jak pokazano na rysunku-

Umieśó płytkę w radiostacji i zab|okuj zamkijej
zĘczy, naciskajqc je w stronę płyty głównej.

Pnykręć 3 śruby izamonfuj gómq pokrywę.

Kalibracja generatora w:zorcowego

t& : Radiostac}łjest skalibmuaru Fzd qtffią,ie,,,
bwi NlE vWKailUJ M pffiykalib,aą| ąMnŃź
1 Ustaw następujące funkcje w radiostacji:

. Emisja: CW

. Potencjomek AF: Środkorre położenie

. Menu Nr.34 (CW HX pitch):800 Hz

. Potencjometr |F SHIFT: środkore położenie

. Funkcia HlT: wyĘcaona (oFF)

. Funkcia Break.in (Vox): wyĘczona (oFF)

2 Zdęmontyj gómą pokrywę (8 śrub)
1?rorostacl.

3 Znajdż.sygnał wzorcowy\M/W |ub lfiWVH na
częstot|iwościach 1 0.000.00 lub 15.000.00
MHz. Lub inny o znanej częstoiliwości tonu.
. Dostroj potencjomeir Tuning tak aby wyświet|ana

częstodiwoś c zgadzała się ze stacjq.
. Powinieneś usĘszeć ton o częstot|iwości

około 800Hz
. Dla 800 Hz:

f6 = (fwys"teóJ15:600 x Af'.ta*qr,.) + 800 Hz
gdzie Af*e'-.y;". jest przesunięciem od 15.6
M|-|z referencyjnej częstodiwoŚci.

Użyj manipu|atora CW. udyszyszton CW
radiostacji o częstotliwości około 800Hz.
. Ton CW wraz z tonem stacji referenryjnej

da podw(ijny ton z $ośnika.
. Ustaw potencjometr AF ak aĘwyraźnie usłyszeó

podwojny ton.
. Dla 800 Hz:

frnucw = 800 Hz *50 ppm (= 800 =0-04
Hz)gdzie Afreerury1na jest przesunięciem od
1 5.6 MHz referencyjnej częstot|iwośj.

T$'180 bez zainstalowanego modufu SG3:

Używając Ęmera (TCl) zmniejsz rożnĘ
słyszanq pomiędzy odbieranym tonem stacji
referencyjnej a nadawanym przez radiostację.

T9480 z zainstalowanym modułem So..? :

Uzywając trymera w modu|e SG3 (korzystaj z
p|astikowego narzędzia}' zmnĘsz rożnię
sĘszanq pomiędzy odbieranym tonem stacji
referencyinej a nadawanym przez radiostacĘ.

Zamonfuj gómq pokrywę (8 śrub).

R104 8103

bdn', ł gCIĘ
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Główne informacje
Twoja radiostacja została na poziomie produkcji
dostrojona do specyfikacji i przetestowana. W
norma|nych warunkach użytkowania i zgodnie z
ninieiszą insbukcjq nie powinny wtysĘpiĆ Żadne
problemy. Wszystkie elementy rucfiome w postaci
trymerów, cewek oraz reąlstorów zostaĘ dostrojone
w fabryce na etapie produkcji. Zmiany ich ustawień
powinny byÓ dokonywane przez uprawnionego,
wykwa|ifikowanego technika posiadajqcego
odpowiedni sprzęt, który zna budowę urzqdzenia.
Naprawa przez nieautoryzowany serwis spowoduje
utratę gwarancji.
Gdy radiostacja jest użytkowana prawidłowo, będzie
poprawnie pracować przez następne kilka |at bez
konieczności wykonyrania napraw lub ponownego
zesfajania. |nformacje w tym rozdzia|e przyb|iŻq
temaĘ zwiazane z podstawourym usuwaniem
prob|emów.

Wysyłka do serwisu
Jesli kiedykolwiek wysĘpi konieczność odesłania
urządzenia do serwisu, zapakuj radiostację w
orygina|ny karton oraz worki. Dołqcz pełny opis
uszkodzenia wraz z zaobserwowa nymi symptomami.
DoĘcz także swoje dane adresowe Wraz z numerem
te|efonu i faksu (jeśli to mofiwe). W niektórych
przypadkach technik serwisowy może potzebować
kontkatu z Tobq. Nie dołączaj innych akcesoriów
chyba że uważasz iż one mogq być przyczyną
prob|emu. Nie dołqczaj także wydruków z innych
opisów rozwiązań, schematów. VWśl'j komp|etną
radiostacię.

Radiostację na|eży wysłać do autoryzowanego
dea|era firmy Kenwood u którego kupiłeś
urządzenie lub autor1zowanego laboratorium
serwisowego Kenwood- W odpowiedzi otzymasz
kopię przyjęcia urzqdzenia na serwis.

oznacz swoim imieniem i nazwiskiem a ta|że
znakiem wynłotawczym dołqczone akcesońa.
Pamiętaj aby w komunikacji z senrisern podawać
modelwysłanej radiostacji oraz jej numer seryjny.

Nota serwisowa
Jeśli zdecydujesz się na korespondencję z
tecfinikiem senłlisu, sporządŹ krotkq notatkę i
opisz dokąłdnie prob|em, okoliczności jego
występowania. Zamieśó takie informacje jak:

. Mode| i numer seryjny uzqdzenia

. Ętanie lub opis problemu

. |nne uaqdzenia orazurządzenia peryferyine
podĘczone do radiostacji.

. odczyty wskaźników

. |nne ważne informa{e (specyficzne ustawienie
opcjiw menu, emisja, częstodiwość, inne
wskazówki charakter1auiące prob|em).

Zanotuj numer seryjny, daĘ zakupu i nazwę dea|eia u
Kórego kupiłeś urzqdzenie.

D|a w|asnej informacji, zacfrowaj każdy dokument
naprawy lub konsenrvacji radiostacji.

Kiedy dokonujesz naprawy senłlisowej' doĘcz do radiostacji'
kopię raciunku lub innego dokumentu potwierdzaiącego
daĘ sprzedaĘ.

Czyszczenie
Klawisze, potencjomeĘ i obudowa radiostacji
brudzą się intensyn'nie gdy radiostacja jest często
użyłana' Delikatnie oczyść gałki potencjometrów i
klawisze, ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Do oczyszczenia obudowy radiostacji UŻYj
neutralnego detergentu oraz wilgotnej szmatki.
Uważaj aby w trakcie czyszczenia nie dostała
się do wewnqtrzwoda lub detergent. Nigdy nie
użyraj mocnych środków czyszc.zĄcych. Mogq one
uszkodzió obudowę lub zmyć opisy i oznaczenia.

Bateria pamięci
Radiostacja wykorzystuje parnĘó EEPROM (F|astt
RoM). Ten typ pamięci nie Wymaga baterii
podtzymującej więc nie została ona zainsta|owana w
urzqdzeniu.

a

a

a

pakuj radiostacji w pogniecione kawałki papieru fub
cie bansporh! będzie bardziej naraźona na da|sze u
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16 Problemy i ich rcałdązania

Roariązania prob|emów
Problemy opisane w poniższych tabetach opisujq najczęstsze usterki Kórcyh rczrvią3anb sq bardzo proste. Tego
typu problemy wynikają z niepraulidłowego programowania, niewłaściwego urykorzrystania funkcii |ub innych
e|ementów które wynikajq z błędÓw uĄ1tkownika. Peeeyta1poniŹsze inforrnacje oraz ninejszą instrukcję obsługi
zanim stwierdzisz że radiostaQa jest uszkodzona itzeba ją odesłać do centrum serwisowego.

I{pda: Wytkwtanie przeno&ej ndiostacii w obrębie ndłostaełi TS48o może słplwadowń nievła&iwą pnaę TS-{80.

rProbhm ' Str.
, : .  l ,  i 1 . , ' :

Radiostacja nie
uruchamia się mimo
podĘczenia do
zasi|acza i naciśnięcia
ldawisza pl. Nie
s|ychać szumu
odbiomika. \Ał!śr'ieilacz
nie pokazuje tunkcii.

1 \AłyĘczony zasi|acz
2 Uszkodzony kabe| zasilający

3 lGbel zasilajqcy nie jest
prawidłonło podĘczony

4 Spalony bezpiecznik na kablu

1 Wącz zasilacz
2 SprawdŹ kabe| zasilajqcy- Upevmij

się że czerowny: dodafrri biegun (+),
eamyi ujemny biegun G)-

3 SprawdŹ czy wtyczka zo#
prawidłowo rrdożona.

4 SprawdŹ bezpieczniki. Jeś|i t<tóryś
jest spa|ony wymień go. Uruchom
radiostację dopiero po usunięciu
przy ęy nY pzepalenia bezpiecznika.

18
2,3

2 ,3

5

Po uruchomieniu
radiostacii nie pracuje
ona prawidłowo.
Przykładowo
wyświeilacz wskazuje
nieprawidłowo
częstotliwość.

Napięcie jest poza zakresem 13.8
V DC t15% (11.7 do 15.8 V DC).
Awańa mikoprocesora.

1 SprawdŹ napĘcie |ub podtqcz
akumulator 12 do 16V.

2 PrzemYro1i "Resetowanie
mikroprocesora". Po zrozumieniu jakie
dane zostanq utracone wykonai reset
radiostacji.

2,3

88

Po uruchomieniu
radiostacii, uządzenie
odmawia uruchomienia
nadajnika.

1 Zasi|ae. podaje za niskiprqd
pracy.

2 za duża różnica napięcia gdy
korzystasz z dwóch zasi|aczy.

1 u{j zasilacza @{ącego prqd u'yższy
nif 20.54

2 Podłqczdwa zasilacze do radiostasi
Ts.480Hx. Różnica napięcia pomiędzy
nimi nie rnoże wyncić więcej nŹ 1.0V.
Upewnij się że każdy znich podaje
conajmniej 20.5A prqdu. Jeś|i
korzystasz z jednego zasi|aąa musi on
podawaó conajmniej 41Ą należy tżyć
dwóch tych samych kab|i.

3

3

Radiostacja nie
odpowiada prautidbuvo
na naciśnięcie klawisza
lub nie wykonuje
prawidłrcwo funkcji
opisanych w niniejszej
instukcji.

1 Procedury nie ę wykonywane
prawidłrwo.

2 Bloloda częstotliwości została
uruchomiona

3 Mikroproesor i pamięĆ
wymagajq resetowania.

1 Pzeczytaj pnownie..objaśnienia".

2 Naciśnli i przytzymaj tl|ENt'/F.LocKl
aby wyłączyć b|okdę.

3 Przerzylali "Resetowanie procesora" a
po zrozumieniu jakie to niesie
konsekwenQe wykonaj reset
urzqdzenb.

tl

63

88

Nie można zmienić
częstofliwości.

Blokada często{łwości |ub
b|okada klawiszy ę aĘwne'

Naciśnij i przytrzymaj [l|ENt.U F.LocK|
aby wyĘczyć blokadę częstoilircści'
lkona "ff" zniknie.

63

Jakość audio w emisji
SSB jest słaba.
Częstotiwości
wysokie i niskie są
nieobecne.

\A|brano nialtłłaściwą emisję.

Filtr DSP w toze AF jest
nieprawidłowo ustawiony.
Wączony fi|s NR 1 lub 2.

lńĘczony filtr Bc 1|ub2.

1 Ustaw USB |ub LSB jakoemisję pracy.

2 Naciśn|j IF|UNARI następnie używajqc
MuLn u$av, szerokoŚć filtra DsP.

3 Naciskaj tNBl dopókifi|tr NR nie
zostianie wyĘczony.

4 Naciskaj lBc/cw.T| dopÓki filb BC nie
zostianie wyłączony.

19

46

47

47
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16 Prob|emy i ich roarią3ania

Problem P ra'rdopodobna prąyczy n a llffaściwe działanie Str.

Sygnały nie są
odbierane lub
jakŃć odbioru jest
bardzo niska

1 B|okada szumów jest włqcaona.
2 Wqczony tłumik sygnału'

3 Naciśnięty k|awisz [PTĘ
4 Nieprawidłowy filtr DSP

pośredniej.

5 \A|brano niewłaściwe zĘcze
antenowe (ANT1 lub ANT2.

6 Przedwzmacniacz jest wyłqczony.

1 Ustaw prawidłowy poziom b|okady.
2 Naciskaj IATT'PRE' ANTi,4 dopóki'ATT' i "PRE" nie znikną.
3 Pusć k|arrisz tPTĘ.
4 Pzec.zyta1działy ''Filtry DsP" i"Fi|tr

pośredniej''.

5 Nac]śnrj i przytzymaj[A1T,PRE/
ANT{,2| aby wybrać udaścłwe Ącz.et

6 trlaciśnł [ATT/PRE|ANT{'2I .

19
61

20
45,
46

60

49
Za niski poziom lub
brak odbieranych
sygnałÓw

Za niski poziom vrzmocnienia
odbiomika.

Naciśnij i pzytzymaj [r'rc,5, RF.GI
następnie uiywając. potenciometru It|ULTl
usEtw wascnily poaom tvzmocnrenla.

18

Odbierane
sygnały są
niezrozumiałe

Niewtaściwie wybrana emisja
pracy.

Naciśnij[moDą |ub naciŚnij i
wzyrrzy m4 ltlloDEl aby wybrać
właŚciwą emisję.

19

Skanowanie
pamięcinie może
zostaó
uruchomione

1 Niewłaściwy poziom blokady
szumów'

2 Mniej niż dwie komórkisą
odblokowane.

3 Mniej niż dwie komórkisą
zaprogramowane.

1 Ustaw prawidłowy poziom blokady
szumÓw.

2 odb|okuj conajmniej dwie komÓrki.

3 Zaprogramuj conajmniej dwie
komórkipamięci.

19

54

50

Jedna z komÓrek nie
może byc
skanowana chociaż
jej omijanie jest
wyłączone

Skanowanie grup jest aktywne a
vrybrana komórka naleŹy do innej
grupy.

\Ą|biez grupę komórek pamięciw
któĘ znajduje się wybrana komórka.

59

Skanowanie progrer-
mowane nie działa

CzęstotliwośĆ stańu istopu są
identyczne

Zapisz inną częstot|iwoŚć startu i inną
stopu.

53

Tuner nie kończy
strojenia
$S*480SAT lub
TS-480HX z
AT-300).

lmpedancja anteny i kabla koaksajlnego
nie sa identyczne.
Strojenie nie zakońcay się sukcesem
jakkolwiekS\ń/R jest niższy od 3:1.

Dostrój system antenowy aby obniŹyĆ
poziom wspołczyn nika SWR.

60

Wewnęfzy tuner
wyłqcza się po
uruchomieniu
stĄenia

Poziom współczynnika SWR jest za
wysoki.

Dostroj system antenowy aby obniżyć
poziom wspÓłczynnika SWR.

60

Nie możesz
nadawaĆ nawet jeśli
naciśniesz [PTĘ lub
nadawanie nie
pzynosi rezultatu.

1 ZĘcze mikrofonu jest nieprawidłowo
włożone.

2 Blokada nadajnika aktywna
3 Wybrano emisję CW|ub FSK a nie

emisją głosową.
4 Nieprawidłowy fiItr DSP nadajnika

5 \ńfbrano nieprawidłowa antenę.

1 t^łĘce radiostację, sprawdŹ wtyki
mikofonu. JeŚ|i to konieczne popra\ł/
zĘcze.

2 Ustaw wartoŚc "oFF'w opcji 55.
3 NaciśnU tl'oDĘ aby wybraÓ

właŚciwą emisję.
4 Dostosuj ustawienia w opcji nr. 20

5 NaciŚnij i przytzyma1 IATT,PRE/
ANT1/2! aby wybraó zĘcze.

6

38
19

38

60
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16 Problemy i ich roruiązania

P-roblem str
.:".  . . .

Uruchomienie
nadajnika powoduje
Źe na uryŚwietlaczu
pojawia sie napis
"HELLO" po czym
radiostacja
pzechodziw odbiÓr

1 Antena jest podĘczona
nieprawidłoro.

2 lmpedancja instalacji antenowej i
radios{acji nie zostały prawidłouro
dopasowane.

3 Napięcie zasi|ania jest poza
zakresem 13.8VDC.

4 7si|aę, nie podaje wystarceajqcego
pĘdu.

1 SpraurdŹ podĘczenie anteny. Jeśli to
konieczne popraw poĘczenie.

2 Zmniejsz poziom wspÓłczynnika SllVR

3 Skoryguj napięcie zasilania |ub pdĘcz
akumulator o napięciu 12-16v

4 Użyj zasilacza podaiqcegp prqd
conajmniej 20.54 i napipie 13.8V. W
przypadku TS-480HX zas*osuj dura
zasilaee.

2 ,4

2 ,4

2

3

Radiostacja nadaje
z maĘ mocą.

1 Za niski poziom uzmocnienia
mikrofunu.

2 Niewłaściwe podĘczenie anteny
powodujące wzrost wspÓłczy nn ika
s\ tR

1 Wemisji ssB iAMzwięke poziom
wzmocnienia mikrofonu.

2 Sprawdź poĘczenie anternwe' UŹyj
tunera antenowego aby zmniejszyć
poziom SV\IR.

27,
28
60

SystemVOX
nie działa.

Za niski poziom uzmocnienia sygnafu
VOX.

Zwiększ poziom uzmocnienia sygnału
VOX.

36

\Ążmacniacz
liniowy nie pracuje
w radiostacją.

1 Steroganie rłzmacniaeem
wyłączone

2 Nieprawidłałłe potqczenia w
onieżdzie REMoTE.

1 VĘbiez wartość 1, 2 lub 3 w opcja
menu nr. 28 lub 29.

2 Sprawdż poĘczenia w gnieżdzie
REMOTE. Jeś|i to konieczne oooralr ie

63

TT

Mocwyjściowa
radiostacji z czasem
zmniejsza się.

1 Fi|try porvietza wentylatorów są
zabrudzone

2 Brak prawidłowej cyrku|acji
porriefza pzez radiostację.

1 Skontakfuj się KENWOOD z centrum
senrisorym aby wyczyścić fiĘ.
Zmień |okalizacię jednostki głÓwnej
radiostacjitak miała więcej miejsca do
prawidfowej wentylacii.

2

89

89

Nie możesz
pracować pzez
przemiennik

1 VVie|e pzemiennikówwymaga tonu
1750tŁdo pracy.

2 Niewłaściwe częstoUiwości
nadawania iodbioru.

1 Przelr.zyta1 dział'Praca Wez
pzemiennil{' i ustaw prawidbvqy ton
pracy.

2 Ustaw nadawanie na eęstoiliwości
wejŚcia pzemiennika i odbiÓr na
częstot|iwości v'yiścia. PrzeczytĄ dział
'.Praca pęez przemienn iK..

31

31

Pnaca w emisjach
cyfrowych bez
rezu|'tatów |ub
niewie|ka ilośÓ
potwierdzonych
Ęczności.

1 Nieprawidłoute połqczenia pomiędzy
radiostacĘ komputerem PC a
modułem TNc l McP.

2 RÓżne częstoiliwoŚci nadaułani i
odbioru.

3 Niewłaściweustaulienia
komunikacji pomiędzy radiostacją a
modułem MCP.

4 Nadawany lub odbienay sygnał jest
za słaby,

5 Nieprawidłowe ustawienie parametru
opóŹnienia nadawania.

1 Sprunłdź ponornie wszystkie
poĘczenia. P łzt-zytaj instrukcję
ob$ugi rnodufu MGP aby potwi.errlzić
ustawbnia.

2 Upewnij się że funkcje R|T' xlT i SPL|T
sąwyĘczone.

3 Spran'dź ustawienia poz.omu
nadawania i odbioru w opcjach nr. 46 i
47 orazw module MGP.

4 Zmień kierunek |ub połrżenie anteny.

5 Ustaw opÓŹnienie nadawania po.,yyfej
300ms.

77,
78

35,
37

77,
78

2 ,4

Brak mof|iwości
sterołlania
radiostacją z
poziomu komputera
PC

1 Problem z kablem Ęczqcym
komputer Pc z radiostacją.
ParameĘ komunilocjisą
nieprawidłowe.

2

1 SprawdŹ kabel i poĘczenia

2 Użyjtych samych parametrÓw
komunikacjiw komputeze PC i
radiostacji, sprawdŹ menu nr. 56.

76

67
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Problem Qa-'

Pojawia się'.Hl-
TEMP" oraz słychaĆ
"CHECK" kodem
Morse'a

Czujnik radiostacjiwkrył za wysoką
temperaturę.

Zapzestań nadawania i pocue|€j aż
radiostacja ostygnie. Skontaktuj się z
centrum serwisonrym KENISCIOD aby
dowiedzieĆ się jak wyczyściĆ fiĘ.

Pojawia się.'PA
ERROR" isłycfiaĆ
"CHECK"
następnie nadajnik
wyłaea się (ty|ko
TS-480HX).

Czujnik radiostacji v.rykrył uszkodzenie
w obwodzie stopnia końcowego mocy.

Pozwó| radiostacji osĘgnqć, następnie
wykonaj pełny reset mikroprocesora. Jeśli
problem nadal istnieje skontaktuj się z
centrum serwisowym XEIflUOOD celem
wykonania naprawy.

88

Pojawia 9ię ''RX

ONLY,oraz słychać
"CHECK'kodem
Morse'a (tylko
TS-480HX).

1 Niepodłqczony kabel zasi|ający do
gniazda DC-2.

2 Napięcie pomiędzy gniazdamiDC-1
i Dc-zjest wyższe nż 1.0V.

1 PodĘcz zasi|anie do gniazda DC-2

2 Sprawdż czy zasilanie dostarczane do
obydwóch gniazd wynosi 13.8V a
rÓżnica pomiędzy gniazdami nie jest
większa niż 1.0V

2 ,3

2 ,3

Pojawia się "DC
ERROR" isłychaó
"CHECK'kodem
Morse'a

Za wysokie napięcie zasilania Ustaw napięcie zasi|ania na poziomie
13.8V DC.

3

Nadawanie
nagle zostaje
ptzenll/ane

1 Napięcie pomiędzy gniazdamiDC-1
i Dc-2 jes rÓżne. RÓŻnica jest
większa niż 1.0V

2 Napięcie zasilania jest za wysokie.

3 Użyto dwÓch kabli różnego typu.

1 PotwierdŹ że napięcie zostało usta|one
na poziomie 13.8V a różnica nie jest
większa niż 1.0V.

2 Ustaw napięcie na poziomie 13.8V

3 Uzyj kablitego samego typu

2 ,3

3

2 ,3

Pojawia się
'VGS ERR"

Wewnętzny układ VG-1 jest
uszkodzony.

SprawdŹ czy uldas VGs-1 został poprawnit
lamontowany następnie wykonaj pełny
eset. Jeśli prob|em nadal istnieje,
;kontaktuj się z centrum serurisowym
KENWOOD aby zlecić wykonanie naprclwy

83,
88

\MadomośĆ nie
może zostaÓ
na9rana,
odtwozona. Nie
sĘchac zapowiedzi

Problem komunikacyjny pomiędzy
radiostacją a modułem VGs-1

iprawdż czy układ VGs-l został poprawnie
larnontowany następnie wykonaj pełny
eset. JeŚ|i problem nadal istnieje,
;kontaktuj się z centrum serwisowym
(ENwooD aby z|eciĆ wykonanie napmwy.

83,
88

Poziom mocy w
emisji SSB wydaje
się byĆ za niski.

\MększośĆ zewnętznych wskaŹn i kÓw
rnocy podaje wańości uśrednione.
Dlatego odczytiest niskiw emisji SSB.
\A/budowany wskaŹnik pokazuje poziom
z relatywnie szybkim czasem
odświeżania. Nie jest na tyle szybki aby
wskazaÓ poziom w pomiaze PEP.

Podtqe do wejścia mikrofonowego stdy
sygnał 1kHz i wykonaj pomiar mocy.
Pomiar PEP Ędzie takisam jak ustawiony
poziom mocy.
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RESET MIKROPROCESORA
Jeśli Twoja radiostacja wydaje się nie pracować
prawidowb, możesz wykonać resgt głor.łnego
lrocesora Kóry połinien przywrócić prawidłowq
braę. Ts.480 psiada dtm tryby resetołania: pełny i
częściouly.

Ustawienia stańowe
Każde VFo posiada domyś|nq częstoiliwość i
emisję przywlacanq przez reset procesora:
. VFOA: 14.000.00 MHz/ USB
. VFO B: 14.000,00 MHz/ USB

Komórki pamięci oraz komórki srybkiej pamĘci nie
posiadajq zapisanych danych.

Reset częściowy
Wlkonaj reset częściowy jes|i klawisz lub funkcja
nió pracujq prawidłowo zgodnie z instrukcjq obsługi.
Poniższg dane zostaną zachowane przy resecie
częściowym:
. Dane komórek pamięci
. Ustawienia w menu
. Zapisane ustawienia tunera antenowego
. Przypisaniez|qcz antenowych do pasma
. częstodiwość iemisja d|a@u Auto Mode
. |nne ustawienia funkc{i urzqdzenia

Zresetuj radiostacię nacisleiqc [A/B / MM+[Ó|.
. Pojawi się informaĘa o konieczności

potwierdzenia wyboru. Naciśnii [A=B/SPLĘ aby
potwierdzić ułybor iwykonać reset. Naciśn$ inny
ldawisz aby anulować resetołanie.

. VFO zostanie zresetowane.

Reset pełny
Wykonanie pełnego resefu radiostacji spowoduie
uśunięcie rlvsrystkich zapisanycłt informacii i
przywrócenie wańości tabrycznyń. Uzunięte
zostanq tłłszystkie dane uĘcznie z ustawieniami
tuneraz oraz innych funkcii.

Zresetuj radiostacię naciskajqc [A=B/ SPLĘ+[ ÓI.

Poiawi się informacja o konieczności
pońłłierdzenia wyboru. Naciśnij 1eB{sĘ!Ę aov-potwierdić 

wybór i wykonać reset. Naciśnij inny
k|awisz aby anu|owaó resetowanie.

Gdy wykonasz pełny reset:
. Wszystkie częstotliwoścj, dane, emisje,

ustawienia funkcji, presety funera antenowego
oraz inne elementyzostaną przywócone do
wartości fabrycznych.

TRYB DEMONSTRACYJNY
Radictacja może być ustawiona do pracy w Ęble
demonstracyjnym aby zaprezentować moż|iwości
wyświet|acza.

1 V\łłącz radiostację.

2 NaciśnU [ilENU/ F'LocKl+[ol aby
uruchomić radiostacię.
. Jasnośćwyświedacza zaczrńe się zmieniać,

podświeilenie u-az e|ementy rłyświeflacza
będą się zmieniać automaĘcznie.

. Jeśti naciśniesz jakikohłiek klawisz Ęb
demonstracyiny zostanie zatrzymany ale
po 10 sekundach od ostatniĘ czynności
zostanie uruchomionY Ponornie.

3 Aby wyĘcryć Ęrt oemonsracyjny yvyĘcz
radiostacięi uruchorn jq ponorłnie naciskajqc
IMENU/ F.LocK|+[ Ó l.

t,E2. Nie można w,4Ęeyź Wu deąuptacyjąesp tł@k
Jdy,iel#bąę.RadlosE@msizMptounbuńwnun
*l<wencją lrJawis4 I E,! Fl-&,*b!
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t5 Probiemy i ich roanią3ania

lnformacje na temat pracy podzespołów
Radiostacja została zaprojektowana i wykonana tak
aby unikn4ć konfliktów sprzętoulych. Jednak w trakcie
prary możesz zatwaŻyć kilka niepokojqrych
sympotsnów. Te objawy nie sq uznawane jako
uszkodzenia-
Zasilacz dla radiostacii
Zgodnie z SPECYFIKACJAMI {sfona 91}, ta
radiostacia Wymaga Źródła zasi|ania napięcia stałego
o wańości 13.8V DC w zakesie +/- 15%. Jeśli
zatllłafysz że radiostacja nie chce się włącayĆ |ub
vtryĘcza się automatycznie, mofiwe jest że napięcie
przekraea dopuszczal n e g ranice.
W takim wypadku odĘcz kabel zasilajqry i upewnij
się że zasilacz podaje prawidłowe napięcie zgodne ze
specyfikacją.

Wewnętrzny wenty|ator
RadiostaQa wykonuje porniar temperatury na stopniu
końcowym nadajnika, majqc na uwadzę ochronę
obwodów nadainika, odbiomika i wszystkich
pozostałych przed przegrzaniem. Prędkośó
wenty|atora oraz poziom mocy wyjściowei są
regu|owane w następujqcych przypadkach:
. Gdy temperatura vrzrośnie, wenty|ator rozpocznie

pracę na najniższych obrotach. W miarę rosnqcei
temperatury zaęrńe wzrastaÓ prędkość pracy
wentylatora.

. Gdy temperatura wzrośnie nieprawidłowo, układ
zabezpteeajqcy zostanie uruchomiony, a poziom
mocy nadajnika obniżony do moż|iwie najniższego
pozomu.

Gdy uklad zabezpieczalacy przed przegrzaniem
uruchomi się, przejdź W odbiór i pozostaw
radiostacię włączonq na dłuższq chwilę aby
wenty|ator przywrócił prawidłcwq temperaturę.
. Jeś|iv.lyłqczysz radiostacię, wentylator nie będzie

pracowal co spowoduje że urzqdzenie będzie
wracać do normalnej temperatury dużo wo|niej.

Wewnętrzne zakłócenia
Pracując w eteze zauważysz na niektórych
częstodiwościach że S-Metr wychyla się chociaż nie
jest odbierany żaden sygnał. Wynika to z konstrukcji
odbiorników supeńetercdynowych. Możesz zanotować
dziwne wskazania S.Metra na częstofl iwościach :
. 15.60O.00 MHz
. 31.200.00 MHz
. 46.800.0O MHz

Automaty czna Regulacia Wzmocnienia (AGC)
Jeśliwyłączysz automatykę AGC {strona 35}, odbierane
sygnały mogq być znieksfałcone. W takim przypadku
na|eŻry zmniejszyć czułośó odbiomika (RF)' wyłączyó
przedwzmacniacz (PREAMP) i vtłączyć tlumik (ATD.
Genera|nie czulość odbiornika musi zostać zredukowana.

Praca w paśmie 60m (tylko wersia Ę UsA)
od 3 Lipca 2003 roku obowiązuje naport Fcc .
Federalnej KomĘi Łqczności który gwarantuie
amerykańskim radiooperatorom służby amatorskiej
dostęp do 5 często0iwości w wycinku pa.sma sMHz.
Te częstotliwości mogq być wykorzystyrane przez
posiadacey licencji General, Advanced i Expert na
zasadzie drugiei ważności z mocq maksymalnq 50W
PEP (na pótta|owy dipo|). Dopuszczono ty|ko góma
emisię wstęgoł4 (UsB)' bez mofiwośói pracy w
emisjach cyfrowych w tym telegraficznej (CVV).
Dopuszczone częstot|iwości to: 5330.5, 5346.5,
5366.5, 5371.5 and 5403.5 kHz. Dopuszczona
szerokośó pasma nadainika to 2.8kF|z z fa|q nośnq na
częstot|iwaści odpowiednio: 5ffl2, 5348, 5368, 5373, i
54o5 kHz. Radiastacja Ts.480 zaazlma się na
paśmie 60m gdy będzie przĄeał pasma po ko|ei.
Więcej informacji uryskasz w ARRL.

hĘ:/Ąnvw.an|.org
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ARCP-480i ARHP.IO

Oprogramowanie

Węcei szczegńłór str-68

MG4itS

Mikrofon

Vwmaga MJ-88

PG.2O

Kabelzasilający
(7ml23fi)

sP-508
Głośnik przewoŹny

YF-l07C
FiltrCW 500H2

HS-5

Duże Slucfiawki

Zestaw rozszeuający
(amll3ft)

łłał:
sP-23
Głośnik stacjonamy

YF-l07SN
FiltrSSB 1.8kHz

1rlG60A
Mikrofon staĘonamy

PS-53

Zasilacz stacionamy
(22.sA.)

Tylko T$48OSAT

M.f-88
Adapter gniazdo
&pin wtyk R-l-.45

sG3
ModułTcxo

MG'47
Welofunkcyiny mikrofon

^ś.
r(Wr.;\-.

ffi
\W'*

.-
VĘmaga MJ€8

PG4Z

vG91 YF-107CN

Modut syntezera głosu i Fi|trcw 27oHz
pamięci
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TS480SAT TS-480HX

Emisje J3E (LSB, USBy A1A (CW)/ A3E (AMy F3E (FMy
F1B (FSK)

llośĆ komórek pamięci 100 + 10 (Kanały szybkiej pamęci)

lmpedancja anteny Pasma 160m - 6m
50 A (z wbudowanym
tunerem 16.7 - 150 A )

50a

Napięcie zasilania DC 13.8 *15%V

SposÓb uziemiania Masa na biegunie ujemnym

PobÓr prądu
Nadawanie (max.) 20.5 A lub mniej 41.0 A lub mniej

odbior (bez sygnału) 1.5 A lub mniej

Zakres temperafury warunkÓw pracy -20"c - 60'c gF - 140"F)

Stabilnośc częstot.
bez modułu So.3

-10'c - 50"c w ciqgu *5 ppm
-zA"C - 60'C w ciagu *10 ppm

Stabi|nośĆ częstot.
z modułem So-3

-10"c - 50"c w ciagu *0.5 ppm

*20'c - 60"c w ciagu 11.0 ppm

\łł!miary
(WxHxDbe z

uchwytów)

Jednostka centralna '179 x 69.5 x278 mml7" x23/4" x 10 1s/l6"

Panelsterujący 'f 83 x 78 x 68 mm/ 7 9/16" x 3" x 2 s/8"

Waga
Jednostka centralna około 3.2 kg/ 7 lbs

Panelsterujący około 0.5 kgl 1 |b 2 oz

TS-480SAT TS-480HX

Zakres
częstotliwoŚci

160 m pasmo 1.8 - 2.0 MHz (wersja K) 1.81 - 2.0 MHz (wersja E)

80 m pasmo 3.5 - 4'0 MHz (weĄa K) 3'5 - 3.8 MHz (wersja E)

60 m pasmo 5.25 - 5.45 MHz (wersja K)

40 m pasmo 7.0 - 7.3 MHz (weĄa K) 7.0 - 7.1 MHz (wersja E)

30 m pasmo 10 .1  -  10 .15  MHz

20 m pasmo 14.0 - 14.35 MHz

17 m pasmo 18.068 - 18.168 MHz

15 m pasmo 21.0 - 21.45MH2

12 m pasmo 24.89 - 24.99 MHz

10 m pasmo 28.0 - 29.7 MHz

6m pasmo 50.0 - 54.0 MHz (weĄa K) 50.0 - 52'0 MHz (wersja E)

Moc wyjściowa

SSB/ CWi FSIV FM
Max. 100 W (160m - 6m pasmo)

200 W (160m - 10m pasmo)

100 W (6m pasmo)

Min. 5W (160m - 6m pasmo) 5 W (160m - 6m pasmo)

AM
Max. 25W(160m-6mpasmo)

50 W (160m - 10m pasmo)

25 W (6m pasmo)

Min. 5W (160m - 6m pasmo) 5 W (160m - 6m pasmo)

Modulacja

ssB Balansowana

FM Fazowa

AM Niskiego poziomu
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20 Specyfikacia

160m - 10m pasmo

Niecńciane tfu mienie wstęgi bocznej
(czestoUiwośĆ modu|acji 1 k}E) 40 dB lub wĘcej

t2.5 kHz lub mniej

TS-480SAT I TS-480HX

Typ obwodów ssB/ cW Alti/ FSK: Supeńetelodyna z @ójnq pzemianq
FM: Supeńeterodyna z potrójną przemianq

Za|aes częstotiwości 0.05 - 59.999.999 MHz

Częstot|iwoŚci pośrednie (|F)
1st lF: 73.095 MHz
2nd lF: 10.695 MHz
3rd lF (tylko FM): 455 kHz

Gzułość

SSB/ CW/ FSK
(sN 10 dB)

0.5 - 1.705 MHz: 4 pV lub mniej
1.705 - 24.5MHz: 0.2 pV lub mniej
24.5 - 30.0 MHz: 0.13 pV lub mniej
50.0 - 54.0 MHz: 0.13 uV lub mniei

AM
(sN 10 dB)

0.5 - 1.705 MHz: 31.6 pV lub mniej
1.705 - 24.5MHz: 2.0 pV lub mniej
24.5 - 30.0 MHz: 1.3 pV lub mniej
50.0 - 54.0 MHz: 1.3 uV lub mniei

FM
(12 dB SINAD)

28.0 - 30.0 MHz: O.22 p.Y lub mniej
50.0 - 54.0 MHz: 0.22p,Y lub mniej

Se|ektywność
ssB 4 dB: 2.4kĘz lubwięcej'.60 dB: 4.4kHz |ub mniej

AM { dB:5.0 kHz lubwięcej' -€0 dB:40.0 kHz |ub mniej

FM { dB: IŁ.okHz lubwięcej' {0 dB:Z5.akHz lub mnĘ

Odzucanie częstosiwości |ustzanych 70 dB |ub więcej

odrzucanie pierwszej pośredniej 70 dB lub więcej

Ttumienie filtra Beat Gancel (przy 1 kHz) 40 dB |ub więcej

Zakres pzesunięcia RlT *9.99 kHz

Czułość b|okady
szumÓw

SSB/ CW FSI( AM
0.5 - 1.705 MHz: 18.0 pV lub mniej
1.8 - 30.0 MHz: 1.8 pV lub mniej
50.0 - 54.0 MHz: 1.1 pV lub mniei

FM 28.0 - 30.0 MHz: 0.2 pV lub mniej
50.0 - 54.0 MHz: 0.2 uV lub mniei

wjscie audio (8 Q'10% zniekształceń) 2.0 W |ub więcej

lmpedancja nryjścia audio (EXT.SP) 8śJ
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