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Инсталиране на акумулатор
Отворете ключалката. След това монтирайте литиево-
йонния акумулаторен комплект ВР-217, или опционален
контейнер за батерии ВР-216.
• Спазвайте правилната посока.
• Заредете Li-Ion акумулатора преди употреба.
Затворете ключалката.

БЕЛЕЖКА :  Акумулаторният комплект се доставя
незареден. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да го заредите, преди да
използвате трансивъра.

 Инсталиране на алкални батерии
Поставете 2 алкални батерии с размер R6 (АА) в ВР-216.
• Спазвайте правилната полярност.

Пазете контактите на акумулаторите
чисти. Добра идея  е да почиствате
изводите на акумулаторите един път
седмично.

Ключалка

Акумулаторен комплект,
или контейнер за батерии
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Присъединяване на аксесоарите
 Монтиране на шарнирната щипка за колан

Приложената щипка за колан е полезна за лесно прикреп-
ване/изваждане на трансивъра към/от колана.
Монтирайте заглушката към
трансивъра с помощта на
приложения винт.

Защипете щипката за колана си.

Приложен винт

Заглушка

1 БЪРЗА СПРАВКА
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Вкарайте трансивъра в края на
щипката, както е показано в дясно.

• След като трансивърът
се е заключил на
мястото си, той може
да се завърта на 360°,
както е показано в
дясно.

За да го извадите:
Завъртете трансивъра с долната част нагоре и след това
го издърпайте нагоре, за да го освободите от щипката,
както е показано в дясно горе.
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ДРЪЖТЕ ЗДРАВО ТРАНСИВЪРА, КОГАТО ГО
ЗАКАЧАТЕ, ИЛИ ОТКАЧАТЕ ОТ ЩИПКАТА ЗА
КОЛАН.
Ако трансивърът случайно е изпуснат и заглушката на
щипката за колан е издраскана, щипката за колан може
да не работи както трябва.

 Каишка за ръка
Прекарайте каишката за ръка през отвора на
щипката за колан, както е показано в дясно.
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 Инсталиране на антената
Вкарайте приложената широколентова антена в антенния
съединител и я завийте, както е показано по-долу.

•Адаптер за обхвата 50 MHz
Присъединете антенния адаптер за обхвата 50 MHz, преди
да работите в този обхват, или да приемате сигнали с
честота, по-ниска от 50 MHz. Не пропускайте да използвате
този адаптер при работа на честоти под обхвата 50 MHz.
Вие можете да работите във всички обхвати с този адаптер.

Дръжте основата и
завийте антената

Отстранете горната
част*

*Пазете горната част на
антената на сигурно място,
когато не я употребявате

Адаптер за обхват
50 MHz

Съединете
адаптера за обхват
50 MHz

За обхват ВС  до
обхват 50 MHz

За обхват WFM  до
обхват 800 MHz

 Предупреждение!
ПРЕДАВАНЕТО БЕЗ АНТЕНА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ
ТРАНСИВЪРА.

НИКОГА НЕ НОСЕТЕ
трансивъра за антената.

ПОСТАВЯЙТЕ капачките на
съединителите, когато съеди-
нителите не се използват, за
да избегнете лоши контакти
вследствие на прах и влага.

Бележка:
Комерсиално достъпните антени могат да увеличат
производителността на трансивъра. Достъпен е
опционален антенен съединител AD-92SMA за свързване
на външна антена с BNC съединител.

НИКОГА НЕ ХВАЩАЙТЕ
антената
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Към съединителя
DC Power

CP-19R
(опция)

Към гнездо за
запалка 12 V

BC-110D/DR
Към контакта на
стената

IC-E90 с ВР-217

Към съединителя
DC Power
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БЪРЗА СПРАВКА  1

Зареждане на Li-Ion акумулатор
 Зареждане със стенно зарядно устройство

Натиснете и задръжте [PWR], за да изключите тран-
сивъра.
Вкарайте изхода на зарядното устройство в съединителя
DC Power на трансивъра.
Вкарайте зарядното устройство в контакта на стената.
Зареждането започва и на дисплея ще мига индикаторът
на батерия.
Необходими са около 15 часа за зареждането на
незареден акумулаторен комплект ВР-217.
Когато зареждането е завършено, извадете зарядното
устройство от мрежовия контакт.

Зареждане с кабел CP-19R от запалката
за цигари на автомобил (опция)

Вкарайте кабела на адаптера в съединителя DC Power
на трансивъра.
Вкарайте кабела на адаптера CP-19R в гнездото на
запалката на автомобила.
Зареждането започва и индикаторът на батерия на
дисплея мига.

Бележка:
• ВР-217 може да бъде зареждан, докато вие работите с трансивъра

(стр. 5).
• Зареждането може да бъде прекратено по време на предаване
на предавателя.

• "CHG_F" се появява, когато зареждането е завършено и
захранването  изключено.

• НИКОГА не свързвайте съединителя за запалка на автомобил,
или външно стабилизирано постояннотоково захранване
директно към трансивъра. Такова свързване може да го повреди.

• Извадете CP-19R от трансивъра, когато не го използвате. В
противен случай акумулаторът на автомобила може да се
разреди.
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Бързо зареждане
Опционалното зарядно устройство ВС-139 осигурява бързо
зареждане на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете повреда на

трансивъра, изключете го по
време на зареждането.

• Време за зареждане: 2.5 часа (с ВР-217)

Работа с външно захранване
Опционален кабел СР-19R за включване към гнездото за
запалка на автомобила може да бъде използван за
захранване от гнездото за запалка.

• Допустимото напрежение на външно захранване е 5.5
- 11.0 V=.
НИКОГА не подавайте директно към съединителя DC
Power на трансивъра напрежение, по-високо от 11.5
V. Ако тези граници се надвишат, ще се получи
повреда.

• НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да използвате СР-19R, когато
свързвате стабилизирано постояннотоково захран-
ване 12 V.

• Максималната изходна мощност е 5.0 W, независимо
от напрежението на захранване.

• Отстранете кабелите от трансивъра, когато не го
използвате. В противен случай акумулаторът на
автомобила ще се изтощи.
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ВР-217
Li-Ion акумулаторен
комплект

Изключете
захранването

Към
мрежовия
контакт

(доставен с ВС-139)

ВС-139
(опционално зарядно
устройство)Към съединителя

[AC ADAPTER]

Светодиод
Зареждане:
Оранжев
Завършено:
Зелен

Проверете
ориентацията

Контакти
за зареждане

Адаптер (приложен
към ВС-139)

Към съединителя
DC Power

CP-19R
(опция)

Към гнездо за
запалка 12 V
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Вашият първи контакт
Сега, след като вашият IC-E90 е готов за работа, вие
вероятно сте нетърпеливи да излезете в ефир. Ние бихме
желали да ви преведем през няколко основни стъпки за
работа, за да направите своя първи контакт в ефир
вълнуващ опит.

 Първи контакт
Натиснете и задръжте за 1 секунда [PWR], за да включите
захранването на трансивъра.
• Функционалният дисплей показва "ICOM", напрежението на
захранване и след това работната честота.
Натиснете няколко пъти [BAND], докато на дисплея се
появи желаният работен обхват (VHF; 51.000, 145.000, или
UHF; 430.000 по подразбиране).
Натиснете няколко пъти [ ] (или [ ]), за да регулирате
желаната сила на звука.
Завъртете [DIAL], за да изберете честотата на приемане.

[ПРИМЕР] Настройка на честотата на
приемане на 439.350 MHz.

Също така е възможно директно  въвеждане на честотата
от клавиатурата (стр. 19).
Задръжте трансивъра на около 5 см. от устата си.
Натиснете и задръжте [PTT], след това говорете с
нормална сила на гласа си.
Отпуснете ключа [PTT], за да приемате.

• Повторете стъпки ,  и , за да продължите
комуникацията.
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2 ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА

Описание на панела

Микрофон

Функционален дисплей

Високоговорител

Клавиатура

Ключ на захранването [PWR]
Натиснете го за 1 секунда, за да включите, или изключите
захранването на трансивъра.

Ключ за избор на обхват [BAND]
Натискайте го, за да изберете работния обхват (50
MHz, Air, VHF, UHF и т.н.) (стр. 21).
Натискайте го, за да изберете банка от паметта, или
го натиснете, за да придвижите курсора на името на
паметта, когато програмирате памет (стр.  39, 41).
Натиснете го за 1 секунда, за съобщение чрез
синтезатора на морзов код.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF "D".

Ключове UP/DOWN [ ]/[ ]
Натискайте ги, за да регулирате силата на звука (стр. 17).
Натискайте ги, за да настройвате честотата, когато
[ ]/[ ] и [DIAL] са разменени чрез натискането за 1
секунда на [1 V D] (стр. 23).

Ключ MONITOR [SQL] (стр. 22)
Натиснете и го задръжте, за да отворите временно
шумоподтискането и да наблюдавате работната
честота.
Докато го натискате, завъртете [DIAL], за да
регулирате прага на шумоподтискането.

Индикатор Предаване/Приемане
Свети в зелено, когато се приема сигнал, или когато
шумоподтискането е отворено; свети в червено при
предаване.
Мига в зелено за 5 сек., когато се използва функцията
"Спиране на сканирането със светодиод" и
сканирането е направило пауза (стр. 49, 62).
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Ключ РТТ [РТТ]
Натиснете и го задръжте, за да предавате в радио-
любителските обхвати 50/144/430 MHz; отпуснете го,
за да приемате (стр. 28).

• Когато е избран режим WFM, или АМ, предаването е
невъзможно.

Антенен съединител (стр. 3)
Свързва приложената антена.

Съединители за външни високоговорител и
микрофон [SP/MIC]
Свързват опционален високоговорител-микрофон, или
комплект за глава. Вградените микрофон и високо-
говорител няма да функционират, ако е включена външна
екипировка (вижте стр. 87 и 88 за списък от възможни
опции).

Селектор за настройка [DIAL]
Завъртете [DIAL], за да изберете работна честота,
канали от паметта, да изберете съдържание на
режима и т.н. (стр. 19, 36, 55).
Докато натискате [SQL], избира прага на шумо-
подтискане (стр. 22).
Докато натискате [BAND], избира работния обхват в
режим VFO (стр. 21).
Докато натискате [ ]/[ ], регулира силата на звука
(когато [ ]/[ ] и [DIAL] не са разменени) (стр. 17).

Съединител за външно захранване [DC 11.0 V]
Позволява зареждането на ВР-217 чрез стенно
зарядно устройство BC-110D/DR, или опционален
адаптер CP-19R за гнездото за запалка на автомобил.
За да свържете стабилизирано захранване чрез
опционалния кабел CP-19R.

Ключ MODE/SCAN [MODE SCAN]
Натискайте го, за да изберете режим на работа
(FM, WFM, AМ) (стр. 21).
Натиснете го за 1 секунда, за да стартирате
сканиране (стр. 46).

Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"F" (#).

Ключ VFO [VFO MHz]
Избира и превключва между VFO A и VFO B (стр.
20).
Избира и превключва между стъпки за настройка
от 1 MHz, или 10 MHz, когато е натиснат за 1 сек.
(стр. 18).

Връща към предишното работно състояние при избор
на честота, или канал от паметта, или когато сте в
режим на програмиране.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"А".

Ключ MEMORY [MR S.MW]
Избира и превключва между Режим Памет и
банка от паметта (стр. 20).
Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да влезете
в режим на запис на памет (стр. 37).

Натиснете го за 2 секунди, за да запишете работната
честота в избран канал от паметта в режим VFO.
• Задръжте натискането му за 2, или повече секунди, за да
изберете автоматично следващия канал от паметта, ако
желаете (стр. 38).

Натиснете го за 2 секунди, за да прехвърлите
честотата на дисплея в VFO, когато сте в режим Памет
(стр. 38).
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"В".
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• Субзвуков тонален кодер - появява се "Т" (стр. 29)
• Тонално шумоподтискане - появява се "T SQL" (стр. 71)
• Джобно бипкане - появява се "T SQL ((•))" (стр.71)
• DTCS шумоподтискане - появява се "DTCS" (стр. 71)
• DTCS бипкане - появява се "((•)) DTCS " (стр.71)
• Няма тонална операция - не се появява тонален индикатор.
Въвежда цифрата "2" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"2".

Ключ за изходната мощност [3 H/L] (стр. 28)
Натиснете го за 1 секунда, за да превключите
изходната мощност между висока и ниска и
обратно.
• Когато е избрана ниска изходна мощност, се
   появява "LOW".

Въвежда цифрата "3" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"3".

Ключ за дуплекс [4 DUP] (стр. 29, 31)
Натискайте го за 1 секунда, за да активирате
последователно следните дуплексни функции:
• Минусов дуплекс - появява се "-DUP"
• Плюсов дуплекс - появява се "DUP"
• Симплекс режим - не се появява индикатор за дуплекс.

Въвежда цифрата "4" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"4".

Ключ CALL/LOCK [CALL/TV LOCK]
Превключва последователно между канал "call"
(повикване), TV канал и режим VFO (стр. 20).

• Зависи от версията.
Натиснете го за 1 секунда, за да включите, или
изключите функцията "Заключване" (стр. 74).
• Когато е активирано заключване, се появява " ".
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"С".

Ключ DTMF Памет [• DTMF.M]
Натиснете го за 1 секунда, за да влезете в канал
на DTMF паметта (стр. 67).
Въвежда цифра на MHz за честотата (стр. 19).

Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"Е" (*).

Ключ VOLUME/DIAL [1 V D]
Натиснете го за 1 секунда, за да размените
функциите на [ ]/[ ] и [DIAL] (стр. 23).

• Когато [DIAL] функционира като регулатор на силата на
   звука, се появява "VOL".

Въвежда цифрата "1" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода
"1".

Ключ TONE [2 TONE] (стр. 70)
Натискайте го за 1 секунда, за да активирате
последователно следните тонални функции:
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Ключ за прескачане на честота [4 SKIP]
Натиснете го за 1 секунда, за да включите, или
изключите функцията за прескачане на честота
в режим VFO.
• Когато прескачането на честоти е активирано, се
появява "P SKIP".

Натиснете го за 1 секунда, за да програмирате канал
от паметта като канал за прескачане от следния тип:

• Канал за прескачане - появява се "SKIP"
• Канал за прескачане на честота - появява се "P SKIP"
• Канал без прескачане - не се появява индикатор.
Натиснете го за 1 секунда, за да програмирате
честотата, на която е спряло сканирането като честота
за прескачане при сканиране (стр. 46).
Въвежда цифрата "5" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "5".

Ключ за имена на паметите [6 M.N]
Натиснете го за 1 секунда, за да включите, или
изключите функцията за показване на имената
на паметите (стр. 40).
• За неименуваните канали на паметта се появява
    честотата.

Въвежда цифрата "6" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "6".

Ключ за тонално сканиране [7 T.SCAN]
Натиснете го за 1 секунда, за да стартирате
тонално сканиране (стр. 73).

Въвежда цифрата "7" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "7".

Ключ за програмен режим [8 SET]
Натиснете го за 1 секунда, за да влезете в режим
на програмиране. Натиснете го, за да изберете
позиция за програмиране, след като сте я избрали
с [DIAL] в този режим (стр. 55).

Въвежда цифрата "8" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "8".

Ключ за стъпки на настройка [9 TS]
Натиснете го за 1 секунда, за да изберете стъпка
на настройката (стр. 18).

Въвежда цифрата "9" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "9".

Ключ RIT/Атенюатор [0 RIT]
Натиснете го за 1 секунда, за да влезете в режим
RIT/Атенюатор. Натиснете го, за да изберете
позицията, която е извикана чрез [DIAL] (стр. 27).

• Функцията RIT е достъпна ча честоти, по-високи от 630.000
MHz.

• Атенюаторът е за честоти, по-ниски от 629.995 MHz.
Въвежда цифрата "0" за въвеждане на честотата,
избор на канал от паметта и т.н.
Докато натискате [PTT], този бутон излъчва DTMF кода "0".
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2 ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА

Функционален дисплей

Показание на честотата
Показва работната честота, съдържанието на режима
на програмиране и т.н.
•По-малките "75", "50" и "25" в дясно индикират съответно 0.75,

0.5 и 0.25 kHz.
•Десетичната точка на честотата мига при сканиране.

Индикатор за заключване (стр 74)
Индикира, че заключването на бутоните е активирано.

Индикатори за режима на приемане (стр. 21)
Показват режима на приемане
•Достъпни са режимите АМ, FM и WFM.

Индикатори за дуплекс режима (стр. 29, 31)
Появяват се, когато се използва полу-дуплекс (работа
с рипитър).
• "-DUP" се появява, когато е избран минусов дуплекс; "DUP" се
появява, когато е избран плюсов дуплекс.
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Тонални индикатори (стр. 70)
Появяват се, когато са активирани следните функции:

• Кодер на субзвукови тонове - появява се "Т" (стр. 29)
• Тонално шумоподтискане - появява се "T SQL" (стр. 71)
• Джобно бипкане - появява се "T SQL ((•))" (стр.71)
• DTCS шумоподтискане - появява се "DTCS" (стр. 71)
• DTCS бипкане - появява се "((•)) DTCS " (стр.71)
((•)) мига, когато при работа с джобно бипкане/DTCS
е приет коректен тон, или код.

RIT индикатор (стр. 27)
Появява се, когато се използва функцията RIT
(инкрементална настройка на приемане) за честоти
630.000 MHz и по-високи.

Индикатор за прескачане при сканиране  (стр. 47)
Появява се "SKIP", когато избраният канал от паметта
е програмиран за прескачане при сканиране.
Появява се "Р SKIP", когато избраният канал от
паметта е програмиран като честота за прескачане в
режим Памет.
Появява се "Р SKIP", когато функцията Прескачане
на честоти е активирана в режим VFO.

Индикатор на приоритетно наблюдение (стр. 50)
Появява се, когато е активирано приоритетно
наблюдение.

Индикатор на режим Памет (стр. 20)
Появява се, когато е избран канал от паметта.
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА  2

Номер на канал от паметта (стр. 20)
Показва номера на избрания канал от паметта.

Индикатори S/RF (стр. 28)
Показват относителната сила на сигнала при приемане.
Показват относителната изходна мощност при
предаване.

Индикатор на ниска мощност (стр. 28)
Появява се, когато е избрана ниска изходна мощност.

Индикатор на размяна на регулатора на силата
на звука (стр. 23)
Появява се, когато функциите на селектора [DIAL] и
бутоните [ ]/[ ] са разменени.

Индикатори на акумулатора
Когато акумулаторите имат достатъчен капацитет, се
появяват и двата сегмента.

• Те не се появяват, когато се работи с външен захранващ
източник.
Когато акумулаторите са близо до изтощаване, се
появява само десният сегмент " ".
Мигат, когато се зареждат вътрешните Li-Ion
акумулатори.

Индикатор на атенюатора (стр. 27)
Появява се, когато се използва атенюатора.



13

3 ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

Поставяне на акумулатора
Поставете Li-Ion акумулаторния комплект ВР-217, или
опционален контейнер ВР-216 за алкални батерии.
• Спазвайте правилната посока
• Заредете Li-Ion акумулатор преди употреба.
Затворете ключалката.

 Работни периоди
Работните периоди с ВР-217 са:

50 MHz Прибл. 6 часа
144 MHz Прибл. 5 часа
440 MHz Прибл. 5 часа

При висока мощност, Тх : Rx : Готовност =1:1:8

Ключалка

Акумулаторен комплект,
или контейнер за батерии

Предупреждения за акумулатора
НИКОГА  не изгаряйте акумулаторните комплекти.
Вътрешният газ в акумулатора може да предизвика
експлозия.

НИКОГА не потапяйте акумулаторите във вода. Ако
акумулаторът се овлажни, не пропускайте да го изсушите
ПРЕДИ да го поставите в трансивъра.

НИКОГА не давайте на късо изводите на акумулатора.
Също така може да протече ток през близките метални
обекти, така че бъдете внимателни, когато поставяте
акумулаторите в ръчни чанти и др.

Ако изглежда, че вашият акумулатор няма капацитет дори
и след като е бил зареден, разредете го напълно, като
оставите трансивъра включен за цяла нощ. След това
отново го заредете напълно. Ако акумулаторът все още не
задържа заряда си (или много малко), трябва да бъде
закупен нов акумулатор.

Използвайте само акумулатори, зарядни устройства и
кабели на Icom. Използването на продукти, които на са на
Icom, може да влоши работата на трансивъра и да направи
гаранцията му невалидна.

Дори и ако трансивърът е изключен, през схемите му тече
слаб ток. Изваждайте акумулатора, или контейнера за
батерии от трансивъра, ако няма да го използвате
продължително време. В противен случай акумулаторът,
или батериите ще се изтощят.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА  3

Нормално зареждане
Преди да използвате трансивъра за първи път,
акумулаторът трябва да бъде напълно зареден за
оптимален живот и работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:За да избегнете повреда на
трансивъра, изключете го преди
зареждане.

• Препоръчван температурен обхват при зареждане:
0°С до +35°С

• Използвайте само стенното зарядно устройство* (BC-
110AR/DR). НИКОГА не използвайте зарядни устройства
на други производители.
* Не е приложено при някои версии.

• Вместо мрежовите адаптери на горните зарядни
устройства може да се използва опционален кабел CP-
12R (за 12 V гнездо за запалка на автомобил).

 Индикатори на акумулатора
Индикаторите на акумулатора мигат при зареждане, но не
индикират състоянието на захранването.

Когато захранването е завършено, се появява "CHG_F". В
този случай отсъединете зарядното устройство.

12
12
12
12
12
12
12

Инсталирайте акумулатора в трансивъра.
Уверете се, че трансивърът е изключен.
Свържете мрежовия адаптер* (BC-110D/DR) както е
показано по-долу.
* Не е приложен при някои версии.
Извадете кабелите от съединителя [DC11V].

• Период на зареждане: 15 часа (с ВР-217).

Към гнездо за
запалка 12 V

Към мрежовия
контакт на стената

IC-E90 с ВР-217 BC-110D/DR

СР-19R
(опция)
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3 ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

Бързо зареждане
Опцията ВС-139 осигурява бързо зареждане на акуму-
латора.
• Период на зареждане: 2.5 часа (с ВР-217)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:За да избегнете повреда на
трансивъра, изключете го преди зареждане.

• Препоръчван температурен обхват при зареждане:
0°С до +35°С

• НИКОГА не свързвайте 2 зарядни устройства към
съединителите [AC ADAPTER] и [DC13.5V] на ВС-139.

• Използвайте приложения ВС-123 за зарядното
устройство ВС-139. Свържете ВС-123 към съединителя
[AC ADAPTER].

• НИКОГА не използвайте зарядно устройство от друг
производител.

• Вместо мрежовите адаптери на горните зарядни
устройства може да се използва опционален кабел CP-
12R (за 12 V гнездо за запалка на автомобил). Свържете
едно от тези устройства към съединителя [DC11V].

12
12
12
12
12

Ако зарядният индикатор мига в оранжево, може да има
проблем с акумулатора (или зарядното устройство).
Поставете повторно акумулатора, или се свържете с
вашия дилър.

123
123
123
123
123
123
123
123
123

ВР-217
Li-Ion акумулаторен
комплект

Изключете
захранването

Към
мрежовия
контакт

(доставен с ВС-139)

ВС-139
(опционално зарядно
устройство)Към съединителя

[AC ADAPTER]

Светодиод
Зареждане:
Оранжев
Завършено:
Зелен

Проверете
ориентацията

Контакти
за зареждане

Адаптер (приложен
към ВС-139)
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ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА  3

Контейнер за батерии (опция)
Поставете 2 алкални батерии от
размер R6 (АА) в ВР-216.
• Спазвайте правилната посока
Инсталирайте контейнера за
батерии както е показано в
дясно.

Вграден в ВР-216 конвертор
повишава напрежението до 5 V.

Пазете контактите на батериите
чисти. Добра идея е да се
почистват тези контакти един
път седмично.

 Информация за батериите
Може да изглежда, че батериите имат малък капацитет,
когато се използват при ниски температури като -10°С, или
по-ниски. В този случай пазете батериите на топло.

 Замяна на батериите
Когато батериите се изтощят, дисплеят може да започне
да мига, или да има нисък контраст. В този случай заменете
всичките батерии с нови алкални батерии.

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Информация за напрежението

Работа с външно захранване
За работа с външно захранване може да бъде използван
опционален кабел CP-19R (за 12 V запалка за цигари на
автомобил).

• Допустимото напрежение на външно захранване е 5.5
- 11.0 V=.
НИКОГА не подавайте директно към съединителя DC
Power на трансивъра напрежение, по-високо от 11.5
V. Ако тези граници се надвишат, ще се получи
повреда.

• НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да използвате СР-19R, когато
свързвате стабилизирано постояннотоково захран-
ване 12 V.

• Максималната изходна мощност е 5.0 W, независимо
от напрежението на захранване.

• Отстранете кабелите от трансивъра, когато не го
използвате. В противен случай акумулаторът на
автомобила ще се изтощи.

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Към гнездо за
запалка 12 V

Към съединителя
DC Power

CP-19E
(опция)



17

4 ОСНОВНА РАБОТА

Включване на захранването
 Включване на захранването
Уверете се, че алкалните батерии са поставени в
контейнера за батерии, или че акумулаторът е зареден
и ги инсталирайте (стр. 13).
Натиснете за 1 секунда [PWR], за да включите
захранването.
• Дисплеят показва "ICOM", текущото напрежение на захранване
и след това работната честота.

• Повторете горната стъпка, за да изключите захранването.

Отварящото съобщение може да бъде включено, или
изключено в разширен режим на програмиране (стр.
64).

12
12
12
12
12
12
12

Отварящо съобщение "ICOM"

Захранващо напрежение

Индикация на честотата

 Регулиране на силата на звука
Силата на звука може да бъде регулирана на 32 нива.
Натиснете [ ], или [ ], за да нагласите желаната сила
на звука.
• Завъртането на [DIAL] докато натискате [ ], или [ ] също
променя силата на звука.

• [ ]/[ ] и [DIAL] могат да бъдат разменени чрез [1 V D] (стр.
23).

 Индикация на силата на звука
Дисплеят показва силата на звука по време на регулира-
нето както е показано по-долу.

Показва силата на звука

Сила на звука
0 (няма звук)
1-11
12-18
19-23 (по подразбиране)
24-27
28-30
31 (максимална сила)

Индикация
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ОСНОВНА РАБОТА  4

Стъпка за настройка
Когато използвате селектора [DIAL] за
промяна на честотата, или когато е
активирано сканиране, честотата се
променя с нараствания, определени
от програмната функция Стъпка.
Стъпките за настройка могат да бъдат
избирани за всеки обхват. Този
трансивър има 13 стъпки за настройка
както следва:
•5 kHz •6.25 kHz •8.33* kHz
•9* kHz •10 kHz •12.5 kHz
•15 kHz •20 kHz •25 kHz
•30 kHz •50 kHz •100 kHz
•200 kHz

*Зависи от версията

Програмиране на стъпка
за настройка
Натиснете за 1 секунда [9 TS], за
да влезете в режим на програ-
миране на стъпка за настройка.
• Появява се "TS".
Завъртете [DIAL], за да изберете
желаната стъпка за настройка.
• Завъртането на [DIAL] докато натис-
кате [9 TS] също избира стъпка за
настройка.

• Стъпката за настройка може да бъде
програмирана в режимите VFO и
Памет.
Натиснете [9 TS], или [VFO], за да
излезете от този режим.

Стъпка за настройка 5 kHz

Стъпка за настройка 20 kHz

Стъпка за настройка MHz
Това е полезно за бърза промяна на
честотата.

Изберете режим VFO чрез [VFO].
Натиснете за 1 секунда [VFO], за да
изберете стъпка за настройка 1
MHz.
Натиснете отново за 1 секунда [VFO
MHz], за да изберете стъпка за
настройка 10 MHz, ако желаете.
Завъртете [DIAL], за да изберете
желаната честота в MHz.
Натиснете [VFO], за да излезете от
режима на настройка със стъпка
MHz.

Стъпка за настройка 1 МHz

Стъпка за настройка 10 МHz
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4 ОСНОВНА РАБОТА

Настройка на честота
Натиснете цифрови бутони и [•], за да
въведете желаната честота.
• Честотата може да бъде настроена неза-
висимо от избрания обхват.

• Когато въвеждате честота извън чес-
тотния обхват, настроената преди това
честота се избира автоматично след
въвеждането на цифрата на 1 kHz.

* Достъпният честотен обхват и/или
предварително програмираните TV
памети могат да се различават в
зависимост от версията. Вижте стр.
85 за подробности.

Настройка на честота чрез клавиатурата
Изберете режим VFO чрез [VFO].
Натиснете желаните цифрови бутони, докато въведете цифрата на единици
kHz, за да настроите честотата.
• Когато желаете да промените цифрата на 100 kHz и надолу, първо натиснете [•] и след
това цифровите бутони.

• Допустимите цифри за цифрата на 1 kHz зависят от цифрата на 10 kHz.

• Настройка на 0.684 MHz   • Настройка на 433.580 MHz    • Промяна на 100 kHz и
надолу

Пренастройка от 433.580 на
433.240 MHz
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ОСНОВНА РАБОТА  4

Избор на режим
Режим VFO

Режимът VFO се използва за наст-
ройка на желаната честота в чес-
тотния обхват.
Натиснете [VFO], за да изберете
режим VFO.
• Натискането на [VFO] в режим VFO
превключва между VFO A и VFO B.

Какво е VFO?
VFO е съкращение от Variable
Frequency Oscillator (Осцилатор с
променлива честота). Честотите за
предаване и приемане се генерират и
управляват от VFO.

Режим Памет
Режимът Памет се използва за работа
с каналите на паметта, които имат
програмирани честоти.
Натиснете [MR], за да изберете
режим Памет.
• Натискането на [MR] в режим Памет
превключва индикациите на каналите
на паметта и банките на паметта.

• За да програмирате канал на паметта,
вижте стр. 37.

Канали Call/TV
Каналите Call се използват за бързо
извикване на най-често използваните
честоти. TV каналите* могат да бъдат
избирани с [CALL/TV].
Натиснете [CALL/TV], за да избе-
рете последователно канал Call, TV
канал*.
• Зависи от версията.

А00 до Y99 се появява, когато някоя
банка от паметта е програмирана

Канал на паметта

Банка на паметта

4

О
сн
ов
на
 р
аб
от
а



21

4 ОСНОВНА РАБОТА

Избор на работен обхват и режим на приемане
Избор на работен обхват

Приемникът може да приема ВС
(средновълновия радиоразпръск-
вателен обхват)*, обхват 5 MHz*,
обхват 50 MHz*, WFM* (УКВ концерт-
ни) обхвати, Air* (Аеронавигационен)
обхват, 144 MHz (VHF) обхват, 220
MHz* обхват, 300 MHz* обхват, 430
MHz (UHF) обхват, или 800 MHz*
обхват.

БЕЛЕЖКА: Достъпните честотни обхвати
може да се различават в зависимост от
версията.

Изберете режим VFO чрез [VFO].
Натиснете няколко пъти [BAND], за
да изберете желания обхват.
• Завъртането на [DIAL] докато натис-
кате [BAND] също избира работен
обхват.

Избор на режим на
приемане

Режимите на приемане са определени
от физическите свойства на радио-
сигналите. Трансивърът има 3 режима
на приемане: FM, AM и WFM. Типично
режимът АМ се използва за аеро-
навигационния обхват (108 - 135.975
MHz), а WFM се използва за FM
радиоразпръсквателните станции (88
- 107.75 MHz).

Докато натискате [РТТ] един бип-
кащ тон известява, че режимът не
е FM. Трансивърът не може да
предава в режимите АМ и WFM.

123
123
123
123
123
123
123
123
123

Натиснете [BAND] няколко пъти,
за да изберете работен обхват.

*Само версиите за Англия и Италия

Натиснете
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Регулиране на нивото на шумоподтискане
Схемата за шумоподтискане спира
приемания звуков сигнал в зависи-
мост от силата му. Трансивърът има 9
нива на шумоподтискане, непрекъсна-
то отворена регулировка и автоматич-
на регулировка.

Регулиране на нивото на
шумоподтискане
Докато задържате натиснат [SQL],
завъртете [DIAL] с едно щракване,
за да се покаже на дисплея текущо-
то ниво на шумоподтискане.
Завъртете [DIAL] последователно,
за да настроите нивото на шумо-
подтискане.
• "LEVEL1" е слабо шумоподтискане, а

"LEVEL9" е стегнато шумоподтискане.
• "AUTO" индикира автоматично регу-
лиране със система за броене на
шумовите импулси.

Отпуснете [SQL], за да се върнете
към предишната индикация.

[Индикация на нивото на шумо-
подтискане]

Индикация   Ниво на шумоподтискане
OPEN ..........Отворено
AUTO ...........Автоматично (по подразбиране)

LEVEL1 ........Ниво 1 (слабо)

LEVEL2 .......Ниво 2

LEVEL3 ........Ниво 3

LEVEL4 .......Ниво 4

LEVEL5 .......Ниво 5

LEVEL6 .......Ниво 6

LEVEL7 ........Ниво 7

LEVEL8 .......Ниво 8

LEVEL9 .......Ниво 9 (стегнато)
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Мига при наблюдение

Функция Monitor
Тази функция се използва, за да се
слушат слаби сигнали, или да се
отвори ръчно тоналното шумо-
подтискане.
Натиснете и задръжте така [SQL],
за да наблюдавате (прослушвате)
работната честота.

Бутонът [SQL] може да бъде програ-
миран  в режим на наблюдение
като ключ за включване/изключ-
ване на наблюдението (стр. 60).

4

О
сн
ов
на
 р
аб
от
а



23

4 ОСНОВНА РАБОТА

Приемане
Регулиране на силата на звука
Натиснете [ ], или [ ], за да нагласите желаната сила
на звука.
• Завъртането на [DIAL] докато натискате [ ], или [ ] също
променя силата на звука.

Регулиране на нивото на шумоподтискане
Докато задържате натиснат [SQL], завъртете [DIAL], за
да изберете нивото на шумоподтискане.
• "LEVEL1" е слабо шумоподтискане, а "LEVEL9" е стегнато
шумоподтискане.
Отпуснете [SQL], за да се върнете към предишната
индикация.

Размяна на функциите на [DIAL] и [ ]/[ ]
Ако е желателно, функциите на селектора [DIAL] и бутоните
[ ]/[ ] могат да бъдат разменени.

Натиснете за 1 секунда [1 V D], за да размените
функциите на селектора [DIAL] и бутоните [ ]/[ ].
• Когато функциите са разменени, се появява "VOL".

Появява се, когато функциите
са разменени

àêâîíàòñóàí÷èðáàÔ èèöêíóôèíåíåìçàÐ

]LAID[

àòàòîòñå÷àíàêéîðòñàÍ
òåìàïòîëàíàêàíðîáçÈ

åíàðèíàêñàíàêîñîÏ
àíìèæåðâðîáçÈ

åíàðèìàðãîðï

àíàòàëèñàíåíàðèëóãåÐ
àêóâç

àíàòàëèñàíåíàðèëóãåÐ
àêóâç

àòàòîòñå÷àíàêéîðòñàÍ
òåìàïòîëàíàêàíðîáçÈ

åíàðèíàêñàíàêîñîÏ
àíìèæåðâðîáçÈ

åíàðèìàðãîðï

[ ]/[ ]
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Приемане на FM радиоразпръскване
[ПРИМЕР]: Приемане на 88.200 MHz.

Изберете режим VFO чрез [VFO].
За директно въвеждане на честотата натиснете [8], [8],
[•], [2], [0], [0].
• В този случай прескочете стъпки  и .
Натиснете няколко пъти [BAND], за да изберете радио-
разпръсквателния FM обхват.
• Подразбираща се честота (FM радиоразпръсквателен обхват):

76.000, или 88.000 MHz.
Натиснете няколко пъти [MODE], за да изберете WFM
режим на приемане, ако е необходимо.
Завъртете [DIAL], за да настроите на 88.200 MHz.
Когато се приема сигнал:
Индикаторът TX/RX свети в зелено.
Шумоподтискането се отваря и звукът се излъчва от
високоговорителя.
Индикаторът S/RF показва относителната сила на сигнала.

Приемане в любителските обхвати
[ПРИМЕР]: Приемане на 145.600 MHz.

Изберете режим VFO чрез [VFO].
За директно въвеждане на честотата натиснете [1], [4],
[5], [•], [6], [0], [0].
• В този случай прескочете стъпки  и .
Натиснете няколко пъти [BAND], за да изберете обхвата
144 MHz.
• Подразбираща се честота (Обхват 144 MHz): 145.000 MHz.
Натиснете няколко пъти [MODE], за да изберете FM
режим на приемане, ако е необходимо.
Завъртете [DIAL], за да настроите на 145.600 MHz.
Когато се приема сигнал:
Индикаторът TX/RX свети в зелено.
Шумоподтискането се отваря и звукът се излъчва от
високоговорителя.
Индикаторът S/RF показва относителната сила на сигнала.
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Приемане на TV сигнали
Достъпните TV канали зависят от версията. Вижте
таблицата на TV честотите (стр. 81) за подробности. Някои
канали са програмирани като канали за прескачане. Вижте
програмирането на канали за прескачане (стр. 26) за
подробности. Честотата на TV канал и програмирането за
прескачане може да бъдат препрограмирани с използва-
нето на клониращия софтуер CS-T90A, отнесете се към
вашия дилър за подробности.

БЕЛЕЖКА: Някои версии на IC-E90 може да нямат
достъпна функция за TV приемане.

Изберете TV режим чрез [CALL/TV].
• Натискането на [CALL/TV] последователно превключва Call,

TV и канал.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания TV канал.
• Въртете [DIAL] докато натискате [BAND], за да изберете всички

TV канали.
Когато се приема сигнал:
Индикаторът TX/RX свети в зелено.
Шумоподтискането се отваря и звукът се излъчва от
високоговорителя.
Индикаторът S/RF показва относителната сила на сигнала.

Натискането на [CALL/TV] избира канал Call и не се
връща към предишния TV канал, дори и ако предишният
режим (VFO, или Памет) е избран от TV канал.

12
12
12
12
12
12
12

Индикация на TV канал                Индикация на TV режим
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Сканиране на TV канали с прескачане
Трансивърът автоматично програмира TV каналите, които
се приемат, като канали без прескачане, а останалите -
като канали с прескачане.

Изберете TV режим чрез [CALL/TV].
• Натискането на [CALL/TV] последователно превключва Call,

TV и синоптичен канал (само във версията за САЩ).
Натиснете за 1 секунда [MODE SCAN], за да стартирате

сканиране на TV канали с прескачане.
• Трансивърът автоматично сканира всички TV канали.
Когато сканирането бъде завършено:

TV каналите, които могат да се приемат, се програмират като
канали без прескачане, а останалите - като канали с
прескачане.
Завъртете [DIAL], за да изберете TV канал, който може да се
приема.
Завъртете [DIAL] като в същото време натискате [BAND], за
да избирате всички TV канали.

Програмиране на TV канали за прескачане
Програмирането на канал за прескачане може да бъде
извършено ръчно.

Изберете TV режим чрез [CALL/TV].
• Натискането на [CALL/TV] последователно превключва Call,

TV и синоптичен канал (само във версията за САЩ).
Завъртете [DIAL] докато в същото време натискате
[BAND], за да изберете желания TV канал.
Натиснете за 1 секунда [5 SKIP], за да превключите
програмирането за прескачане.
• Когато каналът е програмиран за прескачане, се появява

"SKIP".

Индикация за прескачане
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Функция RIT (само версиите за Англия и Италия)

За да се компенсира отместването на честотата на
предаващата станция, трансивърът може да приема
инкрементална настройка за честотите на приемане над
630.000 MHz. Функцията RIT не може да бъде използвана в
TV режим и автоматично се отменя под 630.000 MHz.

Инкременталната настройка за приемане (RIT) отмества
само честотата на приемане с приблизително ±5 kHz.

Настройте работната честота над 630.000 MHz.
Натиснете за 1 секунда [0 RIT], за да изберете режим
RIT.
• Ако се появи "ATT", завъртете [DIAL], за да изберете "RIT".
Натиснете отново [0 RIT], за да изберете режим за
установка на RIT.

Завъртете [DIAL], за да настроите честотата на
отместване.
• При настройката на честотата на отместване се появява -5 до

+5.
Натиснете [VFO], за да излезете от този режим.

Режим за установка на RIT                        Фунцията RIT е изключена

Настройка на честотата на RIT                        Пример за RIT функция

Прибл. +3 kHz отместване                                            Индикация на RIT

Атенюатор
Атенюаторът предпазва желания сигнал от изкривяване,
когато близо до честотата му има много силни сигнали,
или когато близо до вашето местоположение има много
силни електрически полета, като например от мощна
радиоразпръсквателна станция. Нивото на затихване е
приблизително 10 dB.

Натиснете за 1 секунда [0 RIT], за да изберете режим
АТТ.
• Ще се появи "RIT", или "АТТ". Ако се появи "RIT", завъртете [DIAL],
за да изберете "АТТ". Когато работната честота е по-ниска от
629.995 MHz, автоматично се избира "АТТ".
Натиснете отново [0 RIT], за да изберете режим за
установка на атенюатора.

Натиснете [VFO], за да излезете от този режим.

Меню за избор на RIT/ATT                       Режим на установка на АТТ

Ако работната честота е по-
ниска от 629.995 MHz, това
меню не се появява.

Атенюаторът е в употреба

Появява се "АТТ"
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12
12
12
12
12
12
12

Микрофон

Свети в
червено при
предаване

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Предаване
Работа в любителските
обхвати
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предаването
без антена може да повреди
трансивъра.

Уверете се, че е инсталиран зареден
акумулатор, или алкални батерии (стр. 1)

ВАЖНО: За да максимизирате
разбираемостта на вашия излъчван
сигнал, правете пауза от няколко
секунди след натискането на [РТТ],
дръжте микрофона на 2.5 до 5 см.
от устата си и говорете с нормална
сила на гласа.

Защитната схема прекъсва изход-
ната мощност, когато е свързано
захранване, по-голямо от 11.5 V=.

Избор на работен обхват
и честота
Изберете режим VFO чрез [VFO].
Натиснете няколко пъти [BAND], за
да изберете желания любителски
обхват.
• Завъртането на [DIAL] докато натис-
кате [BAND] също избира обхват.
Настройте работната честота чрез
[DIAL] (стр. 19).
• За да въведете директно честотата,
натиснете [4], [3], [5], [•], [6], [8] и [0] за
долния пример.

Избор на изходна мощност
и предаване
Натиснете за 1 секунда [3 H/L], за

да изберете изходната мощност.
• Завъртането на [DIAL] докато
натискате [3 H/L] също превключва
изходната мощност.

• Когато е избрана ниска изходна
мощност, се появява "LOW". Ако не се
появи "LOW", значи е избрана висока
изходна мощност.

Натиснете и задръжте [PTT], за да
предавате и говорете пред микро-
фона.

• Индикаторът TX/RX свети в червено.
• Индикаторът S/RF показва избора на
изходна мощност.

• Приблизителна изходна мощност:
4.5/0.5 W при 11 V (с CP-19R)
5.0/0.5 W с ВР-217
0.1 W с ВР-216 (фиксирана ниска
мощност)
Изходната мощност е фиксирана на
ниска, когато се работи с алкални
батерии.

Отпуснете [PTT], за да приемате.

Теснолентова FM (само предаване)
Трансивърът има режим на тесно-
лентова честотна модулация (±2.5
kHz). Ако е желателно, изберете
теснолентов режим в Разширено
програмиране 2 (стр. 66).

123
123
123
123
123
123

Когато е избрана ниска мощност

Когато е избрана висока мощност
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Работа с рипитър
Когато използвате рипитър, честотата на предаване се
отмества от тази на приемане със стойността на офсета
(отместването) (стр. 31). Удобно е да се програмира
информацията за рипитър в каналите на паметта (стр. 37).

Настройте честотата на приемане (изходната честота
на рипитъра).
Изберете посоката на отместване на честотата на
предаване (-DUP, или DUP; вижте стр. 31 за под-
робности).

Натиснете за 1 секунда [2 TONE], за да активирате
кодера на субзвукови тонове съгласно изискванията на
рипитъра.
• Появява се "Т". Вижте стр. 70 за програмиране на тоналната
честота.

Станция А Станция В

Рипитър Честота на
предаване

Честота на
приемане

Появява се "DUP"

Натиснете и задръжте [PTT], за да предавате.
• Честотата на дисплея автоматич-
но се променя на честотата на
предаване (входната честота на
рипитъра).

• Ако се появи "OFF", проверете
честотата на отместване, или
посоката на отместване (стр. 30).

Отпуснете [PTT], за да приемате.
Натиснете и задръжте [SQL], за да проверите дали
излъчваният сигнал на другата станция може да бъде
приеман директно, или не.

Свети в
червено

при
предаване

При приемане                                           При предаване
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Проверка на входния сигнал на рипитър
Трансивърът може да провери дали излъчваният сигнал
на другата станция може да бъде приеман директно, или
не.

Натиснете и задръжте [SQL], за да проверите дали
излъчваният сигнал на другата станция може да бъде
приеман директно, или не.
• Когато сигналът на другата станция може да бъде директно
приеман, изместете се на не-рипитърна честота със симплекс
(изключен (OFF) дуплекс).

Индикация за излизане от обхвата
Ако честотата на предаване излиза от любителския обхват,
на дисплея ще се появи индикация за излизане от обхвата
("OFF"), когато бъде натиснат [PTT]. В този случай проверете
честотата на отместване, или посоката на отместването
(стр. 31).

 УЛЕСНЕНИЕ
Функция Тонално сканиране: Когато вие не знаете
субзвуковия тон, използван за някой рипитър, тоналното
сканиране е улеснение за детектирането на тоналната
честота.
Натиснете за 1 секунда [7 T.SCAN], за да го активирате.
Вижте стр. 73 за повече информация.

Индикация при приемане

Приема -5 MHz честота на отместване
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Работа в дуплексен режим
Програмиране на честотата на отместване

Когато комуникирате през рипитър, честотата на предаване
се отмества спрямо честотата на приемане със стойност,
определена от честотата на отместване.

Изберете режим VFO, или канал на паметта, който да
програмирате.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим

на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "OFFSET".
Натиснете отново [8 SET], за да изберете честотата на

отместване.
Завъртете [DIAL], за да настроите желаната честота на

отместване.
• Стъпки за настройка стават избраните стъпки.
• Натиснете за 1 секунда [VFO MHz], за да използвате стъпка за
настройка MHz, ако желаете.
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на

програмиране.

Настройка на посоката на дуплекса
Натиснете за 1 секунда [4 DUP], за да изберете "-DUP",
или "DUP".
• "-DUP", или "DUP" индикират честотата на предаване съответно
за минусово, или плюсово отместване.

• Когато честотата на
отместване е 500 kHz.

Пример за -DUP
Приемане

Предаване

Пример за +DUP
Приемане

Предаване

Няма отместване                      5.0 MHz отместване

20.0 MHz отместване
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Работа с разнесени честоти
Работата с разнесени честоти ви позволява да предавате
и приемате на две различни честоти в един и същи обхват.
Работата с разнесени честоти се изпълнява с използването
на 2 честоти, едната в VFO A, а другата - в VFO B.

Програмиране на работа с разнесени
честоти
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "EXP2".
Натиснете отново [8 SET], за да изберете разширен
режим на програмиране 2.
Завъртете [DIAL], за да активирате разширен
режим на програмиране 2.

Натиснете [8 SET], за да излезете от разширен
режим на програмиране 2.
Завъртете [DIAL], докато се появи "SPLIT".
Натиснете [8 SET], за да изберете работа с разнесени честоти.
Завъртете [DIAL], за да активирате, или деактивирате
работата с разнесени честоти.

Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране.

Показва се "SPA", или "SPB" и работата с
разнесени честоти се активира.

Пример за работа с разнесени честоти
[ПРИМЕР]: VFO A FM 145.240 MHz

VFO B FM 145.340 MHz

Натиснете няколко пъти [VFO], за да изберете VFO A.
• Натискането на [VFO] превключва между VFO A и VFO B.
Натиснете няколко пъти [BAND], за да изберете обхват
144 MHz.
Натиснете няколко пъти [MODE], за да изберете режим
на работа FM.
Настройте работната честота на 145.240 MHz чрез
селектора за настройка [DIAL].
Натиснете [VFO], за да изберете VFO В.
Натиснете няколко пъти [BAND], за да изберете обхват
144 MHz.
Натиснете няколко пъти [MODE], за да изберете режим
на работа FM.
Настройте работната честота на 145.340 MHz.
Натиснете [PTT], за да стартирате работата с разнесени
честоти.
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Тон 1750 Hz
Някои европейски рипитъри изискват тон с честота 1750
Hz за достъп до тях. За такива европейски рипитъри
изпълнете следното.

Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да изберете DTMF
памет.

Завъртете [DIAL] обратно на часовата стрелка, докато
се появи "T-CALL.

Натиснете [VFO], за да излезете от DTMF паметта.
Настройте честотата на приемане (изходната честота
на рипитъра).
Изберете посоката на отместване на честотата на
предаване (-DUP, или DUP; вижте стр.31 за подробности).
Докато натискате [PTT], натиснете и [SQL] за 1 до 2
секунди, за да излъчите тонален пакет 1750 Hz.
• Ако се появи "OFF", проверете честотата на отместване, или
посоката на отместването (стр. 31).

• Честотата на дисплея автоматично се сменя на честотата на
предаване (входната честота на рипитъра).

Отпуснете [PTT], за да приемате.
Натиснете и задръжте [SQL], за да проверите дали
излъчваният сигнал на другата станция може да бъде
приеман директно, или не.
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Общо
Трансивърът има 500 канала на паметта, 50 канала за
граници на сканиране и 5 канала Call за запис на най-често
използваните честоти.

Каналите на паметта могат да бъдат наименувани с до 6
знака и да бъдат разпределени в 18 банки.

Съдържание на каналите на паметта
В каналите на паметта и в каналите Call може да бъде
програмирана следната информация:
• Работна честота (стр. 19)
• Режим на приемане (стр. 21)
• Стъпка за настройка (стр. 18)
• Посока на дуплекса (-DUP, или DUP) с честота на
отместване (стр. 31)

• Кодер на субзвукови тонове, тонално шумоподтискане,
или DTCS шумоподтискане ON/OFF (стр. 29, 71)

• Честоти на субзвуков тон и тонално шумоподтискане (стр.
72)

• DTCS код с режим на кодовата фаза (стр. 65, 72)
• Банка от паметта (стр. 41)
• Име на паметта (стр. 40)
• Установка за прескачане при сканиране (стр. 47)
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Пример за подразбиращо се (фабрично програмирано) съдържание на паметта

КАНАЛ ОПИСАНИЕ
• Регулярен канал от паметта
• Пример за подразбиращ се канал

000-499 Mch 000 51.000 MHz
(Канал от Mch 001 145.000 MHz

паметта; Mch) Mch 002 430.000 MHz

*Mch 003-499 са празни (незаписани)
канали на паметта

• Канал за граници на програмирано сканиране
25 двойки (50 канала)

0A/0B- • Пример за подразбиращ се канал с граници
24A/24B на програмирано сканиране

(Канал с грани- 0А: 0.495 MHz 0B: 440.000 MHz
ци на сканиране) 1A: 50.000 MHz 1B: 52.000 MHz

3A: 430.000 MHz 3B: 440.000 MHz

*4A/4B-24A/24B са празни канали

КАНАЛ ОПИСАНИЕ
• Повикващ канал за любителските обхвати
• Може да бъде използван като регулярен

С0-С4 • Пример за подразбиращ се канал Call
(Канали Call) С1 145.000 MHz

С3 430.000 MHz

*С3 и С4 са празни (незаписани)
канали на паметта
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Извикване на канали от паметта
Каналите на паметта могат да бъдат
извиквани чрез [DIAL] и чрез клавиа-
турата.

• Празните (незаписани) канали не
могат да бъдат избирани чрез [DIAL].

• Празните (незаписани) канали могат
да бъдат избирани чрез клавиату-
рата.

• Когато е въведен грешен номер на
канал, се появява избраният преди
това канал.

клавиатура

Избор чрез [DIAL]
Натиснете [MR], за да влезете в
режим Памет.
Завъртете [DIAL], за да изберете
желания канал от паметта.

Избор чрез клавиатурата
Натиснете [MR], за да влезете в
режим Памет.
Натиснете съответните цифрови
бутони, за да изберете желания
канал от паметта.
• Избор на канал 001 от паметта.
Натиснете [0], [0] и [1].

• Избор на канал 056 от паметта
Натиснете [0], [5] и [6].

• Избор на канал 499 от паметта
Натиснете [4], [9] и [9].

Индикация на режим Памет

Появява се

Номер на канал от паметта

 УЛЕСНЕНИЕ
Каналите на паметта 000 до 099 могат
да бъдат избрани с една, или две
цифри плюс [MR].

• Избор на канал 005 от паметта
Натиснете [5] и [MR].

• Избор на канал 024 от паметта
Натиснете [2], [4] и [MR].
Проверка на съдържанието
на всички канали
Натиснете за 1 секунда [MR S.MW],
за да влезете в състояние на запис
на памет.
• Номерът на канала от паметта ще мига.

Завъртете [DIAL], за да проверите
желания канал на паметта.

Завъртането на [DIAL] докато
натискате и [BAND] също избира
всичките канали от паметта.

123
123
123
123
123
123
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Програмиране на канали от паметта
Програмирайте желаната честота в канал от паметта, канал
Call, или канал за граници на сканиране както следва.

Каналите на паметта се споделят от всички обхвати.
Каналите на паметта 003 до 499 са празни (не-програмирани
фабрично).

Програмиране на канал от паметта
[ПРИМЕР]: 433.520 MHz в канал Mch 11

Изберете режим VFO чрез [VFO].
Настройте желаната честота:
Изберете желания обхват чрез [BAND].
Настройте честотата чрез [DIAL].
Въведете други данни (напр. честота на отместване,
посока на дуплекса, честота на субзвуков тон и т.н.),
ако е необходимо.

Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да индикирате
каналите на паметта.
• Индикаторът за режим Памет "MR" и номерът на канала мигат.
• Не задържайте натиснат [MR S.MW] за повече от 2 секунди,
тъй като иначе съдържанието на избрания преди това канал
ще бъде презаписано.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания канал.
• По този начин могат да бъдат програмирани каналите Call (С0-
С4), VFO (VF) и каналите за граници на сканиране (0А/0В - 24А/
24В), както и регулярните канали на паметта.
Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да програмирате
канала.

,  Настройте честотата               Натиснете [MR S.MW] за 1 сек.        Изберете желания канал               Натиснете [MR S.MW] за 1 сек.

"MR" и номерът на канала от
паметта мигат
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Автоматично увеличаване на номера на
канала от паметта

Докато програмирате някой канал на паметта, следващият
по номер канал може да бъде избран автоматично. Това е
удобно, когато програмирате канали на паметта един след
друг.

Продължавайте да натискате [MR S.MW] за 2 секунди,
или повече в стъпка  от секцията на предишната
страница, за да изберете автоматично следващия канал.

Прехвърляне на съдържанието
на памет в VFO

Това е улеснение, когато работите на честота, близка до
канал от паметта, или канал Call.

Натиснете няколко пъти [VFO], за да изберете VFO A,
или VFO B, в които да бъде прехвърлена паметта.
Натиснете [MR], за да изберете режим Памет.
Изберете желания канал на паметта чрез [DIAL].
• Каналите Call, или тези с граници на сканиране могат да бъдат
прехвърлени по същия начин. В такъв случай изберете канал
Call.
Натиснете [MR S.MW], за да прехвърлите съдържанието.

[ПРИМЕР]: Прехвърляне на канал 26 в VFO A.

Натиснете за 1 сек. [MR S.MW]         Продължавайте да натискате [MR S.MW]

Автоматично се избира следващия
канал от паметта.

Избран е VFO
Изберете желания канал

За 2 секунди

Прехвърляне в VFO
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Изберете канал за копиране

Изберете желания канал

Запис в канала

Копиране на съдържанието на
памет

Това е улеснение, когато копирате съдържанието на памет
в канал с граници на сканиране, или канал Call.

• Каналите Call, или тези с граници на сканиране могат да бъдат
копирани по същия начин.

Натиснете [MR S.MW], за да изберете режим Памет.
Изберете желания канал на паметта, който ще бъде
копиран, чрез [DIAL].
Натиснете за 1 секунда [MR S.MW].
• Индикаторът за режим Памет "MR" и номерът на канала мигат.
• Не задържайте натиснат [MR S.MW] за повече от 2 секунди,
тъй като иначе съдържанието на избрания преди това VFO ще
бъде презаписано.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания канал, в който
ще бъде копирано съдържанието.
Натиснете за 2 секунди [MR S.MW], за да извършите
копирането.

5 КАНАЛИ НА ПАМЕТТА/КАНАЛИ CALL

Имена на памети
Всяка памет, канал с граници на сканиране и канал Call
могат да бъдат програмирани с буквено-цифрено име, като
име на рипитър, име на клуб и т.н. Имената могат да
съдържат максимум 6 знака - вижте таблицата на другата
страница за достъпните знаци.

Програмиране на име на памет
Натиснете [MR], за да изберете режим Памет.
Изберете желания канал на паметта чрез [DIAL].

Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да индикирате
канала.
• Индикаторът за режим Памет "MR" и номерът на канала мигат.
• Не задържайте натиснат [MR S.MW] за повече от 2 секунди,
тъй като иначе съдържанието на избрания преди това VFO ще
бъде презаписано.
Натиснете няколко пъти [CALL/TV], за да изберете
"NAME".
• Появява се екранът на името на паметта. Първият знак на името
и "MR" мигат.

• Появява се предишното име на паметта, ако е било програ-
мирано.
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Завъртете [DIAL], за да изберете желания знак.
• Вижте по-долу за списък на възможните знаци.
Натиснете [BAND], за да се придвижите към следващия
знак.
• Завъртането на [DIAL], докато натискате и [BAND] също
придвижва курсора.

Повторете стъпки  и , докато желаното име бъде
въведено.
Натиснете [VFO], за да се програмира името.
Ако желаете да програмирате и други канали, повторете
стъпки  до , за да програмирате имената им.

• Достъпни знаци
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Имената на паметите се програмират автоматично в
каналите на паметта.

Показване на името на памет
Включете, или изключете показването на имената на
паметите както следва:

Натиснете [6 M.N] за 1 секунда, за да включите, или
изключите показването на имената на паметите.
• За каналите, които нямат програмирано име, се показват
честотите. Не могат да бъдат показвани едновременно и
честотите, и имената.

• За да промените името на някоя памет, програмирайте отново
ново име.

Интервал

123
123
123
123

Показването на имената е
включено

Име на паметта
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Банка памети
Трансивърът има 500 канала на паметта, които могат да
бъдат назначени в 18 банки за по-бърз достъп до паметите,
аранжиране на паметите и т.н.

Към всяка банка (A-H, J, L, N-R, T, U и Y) могат да бъдат
назначени до 100 канала от паметта.

Банките на паметта се използват за аранжиране на
каналите от паметта. Когато вие редактирате съдържанието
на оригинален канал от паметта, съдържанието на банката
от паметта се обновява автоматично.

Програмиране на банка от паметта
Натиснете [MR], за да изберете режим Памет.
Изберете желания канал на паметта чрез [DIAL].
Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да индикирате
канала.
• Номерът на канала мига.
• Не задържайте натиснат [MR S.MW] за повече от 2 секунди,
тъй като иначе съдържанието на избрания преди това VFO ще
бъде презаписано.
Натиснете няколко пъти [CALL/TV], за да изберете
"BANK".
• Появява се екранът на банките.
• Появява се предишното програмираната банка, ако е била
програмирана.
Натиснете [BAND], за да изберете банка от паметта.
• Завъртането на [DIAL], докато натискате и [BAND] също избира
банка от паметта.

• Изберете "-- -- -- --", за да изтриете информацията на банката.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания канал.
• Не може да бъде избран използвания преди това канал на
банката.
Натиснете [VFO], за да програмирате канала на банката
от паметта.
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Режим VFO

Натиснете [MR] за режим Памет
Изберете канал чрез [DIAL]

Натиснете [MR S.MW] за 1 сек.,
за да индикирате каналите

Номерът на канала мига

Натиснете [CALL/TV]

Всяко натискане избира последо-
вателно BANK, NAME, SKIP, CLEAR
и S.MW

Отпуснете [CALL/TV]

Натиснете [BAND], за да изберете банка от паметта
Завъртете [DIAL], за да изберете канал от банката

Натиснете [VFO]

Банката от паметта е програмирана и е
избран режим Памет.

Банка и канал от
паметта

Избраният канал от
паметта

Натиснете [BAND], за да изберете банка от паметта в
последователност.
Натискането на [MR] превключва между индикация на
канал и банка от паметта.

Индикация на канал                                 Индикация на банка
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Изтриване на памет
Нежеланите канали на паметта могат да бъдат изчистени
(изтрити). Преди да изтриете някой канал от паметта,
уверете се, че той повече не е необходим, тъй като
изтритите канали не могат да бъдат възстановени. Каналите
0А/0В с граници на сканиране не могат да бъдат изтрити.

Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да индикирате
канала на паметта.
• Номерът на канала мига.
• Не задържайте натиснат [MR S.MW] за повече от 2 секунди,
тъй като иначе съдържанието на избрания преди това VFO ще
бъде презаписано.
Изберете канала на паметта, който ще бъде изтрит чрез
[DIAL].
• Каналите 0А/0В с граници на сканиране не могат да бъдат
изтрити.

Натиснете няколко пъти [CALL/TV], за да изберете
"CLEAR".

Натиснете за 1 секунда [MR S.MW], за да изтриете
избрания канал от паметта.
• Прозвучават 3 бипкания и след това каналът е изтрит.

Натиснете [VFO], за да се върнете към предишния режим.

Режим VFO                                              Режим Памет
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Канал Call
Достъпни са 5 канала Call за запис на най-често
използваните честоти за бързо извикване.

Каналите Call могат да бъдат програмирани по начин,
подобен на програмирането на каналите на паметта.
Изберете С0-С4 за програмиране на каналите Call 0-4 в
стъпка  в "Програмиране на канал от паметта" (стр.
37).

Избор на канал Call
Натиснете [CALL/TV], за да изберете канал Call.
• Натискането на [CALL/TV] избира последователно Call, TV и
синоптичен (само версията за САЩ) канали.
Завъртете [DIAL] по часовата стрелка, или обратно, за
да изберете програмиран канал Call.
• Завъртането на [DIAL], докато натискате [BAND] избира всички
канали Call.
Натиснете [VFO], или [MR], за да се върнете към
предишния режим.

• Пример за канал Call (зависи от версията)

Канал Call на 50 MHz                               Канал Call на UHF

Канал Call на VHF
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Типове сканиране

VFO сканирания
Пълно сканиране (стр. 46)

Повтарящо се сканира
всички честоти в целия
честотен обхват на прием-
ника.
• Някои обхвати са огра-
ничени в зависимост от
версията.

Сканиране на обхват (стр. 46)

Повтарящо се сканира
всички честоти в избрания
честотен обхват.

Програмирано сканиране (стр. 46)

Повтарящо се сканира
между две програмирани
от потребителя честоти.
Използва се за проверка
на честоти вътре в опре-
делен честотен обхват,
като изходни честоти на
рипитър и др.

Долна
граница

Горна
граница

P SKIP   Сканиране  P SKIP

Скок

Долна
граница

Горна
граница

Скок

Старт
Сканиране

Долна
граница
(0А - 24А)

Горна
граница

(0В - 24В)

Сканиране

Скок

Скок

До 25 програмируеми обхвати за сканиране (0А/0В -
24А/24В), пълно сканиране, сканиране на обхват и
сканиране на банка от паметта осигуряват гъвкавост на
сканирането.

Сканирания на памети
Пълно сканиране на паметта (стр. 48)

Повтарящо се сканира
всички канали на паметта
с изключение на каналите,
програмирани за преска-
чане.

Сканиране на паметта в избран обхват (стр. 48)

Повтарящо се сканира
всички канали на паметта
с изключение на каналите,
програмирани за преска-
чане, в рамките на избран
обхват  (напр. WFM, 144М,
или 440М и т.н.).

Сканиране на банка (стр. 48)

Повтарящо се сканира
всички канали на паметта
с изключение на каналите,
програмирани за преска-
чане, в рамките на избра-
на банка от паметта.

Единица: MHz
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VFO сканиране
Достъпни са следните типове VFO сканирания.

Пълно сканиране
Повтарящо се сканира всички честоти в целия честотен
обхват на приемника.
• Някои обхвати са ограничени в зависимост от версията.

Сканиране на обхват
Повтарящо се сканира всички честоти в целия избран
обхват.

Програмирано сканиране
Повтарящо се сканира между две програмирани от потре-
бителя честоти. Използва се за проверка на честоти вътре
в определен честотен обхват, като изходни честоти на
рипитър и др.

Честотите, програмирани за прескачане не се сканират,
когато е активирана функцията Прескачане на честоти
(появява се "P SKIP").

Ако в една двойка граници за сканиране са програ-
мирани едни и същи честоти, програмираното сканиране
не стартира.

За програмирано сканиране границите на сканиране
трябва да са предварително програмирани. Програ-
мирайте границите на сканиране по същия начин, както
програмирате канал на паметта (стр. 37).

12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

Натиснете [VFO], за да изберете режим VFO.
Натиснете за 1 секунда [5 SKIP], за да включите (ON),
или изключите (OFF) функцията Прескачане на честоти.
• Когато функцията Прескачане на честоти е включена, се
появява "P SKIP".
Регулирайте прага на шумоподтискане, ако е
необходимо.
Докато натискате [MODE SCAN], завъртете [DIAL], за да
изберете желания обхват на сканиране.
• "ALL" за пълно сканиране, "BAND" - за сканиране на обхват,
или "PROG 0-24" - за програмирано сканиране.
Отпуснете [MODE SCAN], за да стартирате сканирането.
• Десетичната точка мига при сканиране.
• "P SKIP" мига, когато функцията Прескачане на честоти е
включена.

• За да промените посоката на сканиране, завъртете [DIAL].
• Ако е активирано "бипкане в джоба", или DTCS бипкане,
трансивърът автоматично избира тонално шумоподтискане,
или DTCS шумоподтискане при стартирането на сканирането.
За да спрете сканирането, натиснете [VFO].

Пълно сканиране                               Сканиране на обхват

Програмирано сканиране                 Пример за сканиране

Мига по време на сканиране
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Прескачане на честота
Нежеланите честоти могат да бъдат прескачани и
програмирани като канали за прескачане, когато пълното
сканиране, сканирането в обхват, или програмираното
сканиране е спряло върху такава честота.

Стартирайте VFO сканиране (стр. 46).
Когато приемете нежелан сигнал и сканирането направи
пауза върху него, натиснете за 1 секунда [5 SKIP], за да
програмирате приеманата честота като честота за
прескачане.
• Трансивърът издава 3 бипкания и сканирането продължава.
• Не-програмираните (празни) канали се използват за запис на
честотите за прескачане в обратна последователност.

• Не отпускайте [5 SKIP] преди да изтече 1 секунда, иначе
сканирането се прекратява и трансивъра влиза в състояние
на настройка на честота.

За да сканирате честотите, които са програмирани за
прескачане, отменете информацията за прескачане, или
изтрийте канала от паметта (стр. 43).

12
12
12
12
12
12
12

Мига по време на сканиране

Когато сканирането направи
пауза

Натиснете за 1 сек. [5 SKIP], за
да програмирате честотата за
прескачане

Използват се празните канали
в обратна последователност

Прескачане на канал
Каналите на паметта могат да бъдат програмирани за
прескачане при сканиране на паметта. В добавка, каналите
на паметта могат да бъдат програмирани за прескачане
при сканиране на памет и като честота за прескачане при
сканиране. Това е полезно, за да се ускори интервала на
сканиране.

Изберете режим Памет чрез [MR].
Завъртете [DIAL], за да изберете канала от паметта, за
да програмирате информацията за прескачане.
Натиснете за 1 секунда [5 SKIP], един, или няколко пъти,
за да изберете условието.
 • "OFF" за не-прескачане на канала, "SKIP" за прескачане при
сканиране на паметта, или "P SKIP" - за прескачане и при
сканиране на честоти, и при сканиране на паметта.

Установката "P SCAN" е ефективна, когато функцията
Прескачане на честота е включена (стр. 46).

Индикация за прескачане

123
123
123
123
123
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Сканиране на паметта
Сканирането на паметта повтарящо се сканира всички
канали на паметта с изключение на тези, които са
програмирани за прескачане.
Има 3 типа сканиране на паметта - сканиране на избран
обхват, пълно сканиране на банки и сканиране на банка.

Пълно сканиране на паметта/Сканиране
на избран обхват
Натиснете [MR], за да влезете в режим Памет.
Докато натискате и задържате натиснат [MODE SCAN],
завъртете [DIAL], за да изберете от упътването за
сканиране [ALL], [SEL BC], [SEL 5], [SEL 50], [SEL WFM],
[SEL 144], [SEL 220], [SEL 300], [SEL 440], или [SEL 800].
• [ALL] сканира пълно всичките програмирани памети с
изключение на каналите, програмирани за прескачане.

• Ръководството за сканиране показва само програмираните
обхвати.

• Сканерът повтарящо се сканира каналите на паметта с
изключение на каналите, програмирани за прескачане в
границите на избран обхват.
Отпуснете [MODE SCAN], за да стартирате сканирането.
• Десетичната точка мига при сканиране.
• За да промените посоката на сканиране, завъртете [DIAL].
• Когато приемате нежелан сигнал и сканирането направи пауза,
натиснете за 1 сек. [5 SKIP], за да програмирате приемания
канал като канал за прескачане при сканиране.
Натиснете [VFO], за да спрете сканирането.
Пълно сканиране на банки/Сканиране на банка

Сканирането на паметта повтарящо се сканира всички
канали на паметта с изключение на тези, които са
програмирани за прескачане в рамките на избрана банка
от паметта.

Натиснете [MR], за да влезете в режим Банки от паметта.
• Натискането на [MR] последователно превключва между
канали на паметта и банки на паметта.

• Програмирайте предварително 2, или повече канала в банката
от паметта.
Натиснете няколко пъти [BAND], за да изберете желаната
банка от паметта.
Докато натискате и задържате натиснат [MODE SCAN],
завъртете [DIAL], за да изберете [ALL], или [BANK].
• "ALL" сканира всичките банки, а "BANK" сканира само избрана
банка.
Отпуснете [MODE SCAN], за да стартирате сканирането.
• Десетичната точка мига при сканиране.
• За да промените посоката на сканиране, завъртете [DIAL].
Натиснете [VFO], за да спрете сканирането.

Пълно сканиране на банките         Отпуснете [MODE SCAN]

Сканиране на избран обхват

Сканиране на банка

*Мига при сканиране
**Появява се името на банката
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Бележки относно сканирането
Регулиране на шумоподтискането

Сканирането спира, когато шумоподтискането се отвори.
Уверете се, че шумоподтискането е регулирано на
праговата точка , или на желаното ниво на шумоподтискане.
Завъртете [DIAL], като в същото време натискате [SQL],
за да изберете автоматично шумоподтискане (AUTO),
или ниво (1 - 9), при което шумът престава да се чува
(стр. 22).

[DIAL] при сканиране
Сканирането стартира в посока нагоре. За да промените
посоката на сканиране, завъртете [DIAL] по часовата
стрелка, или обратно.
Завъртането на [DIAL] по време на пауза в сканирането,
продължава ръчно сканирането.

Стъпки за настройка при сканиране
Стъпката за настройка при сканиране става избраната
стъпка за настройка. Ако е необходимо, извършете ресет
на стъпката за настройка (стр. 18).

Функция SKIP (прескачане)
Каналите на паметта могат да бъдат програмирани за
прескачане при сканиране. В добавка, каналите на паметта
могат да бъдат програмирани за прескачане при сканиране
на памет и като честота за прескачане при сканиране. Това
е полезно, за да се ускори интервала на сканиране (стр.
47).

Когато бъде приет сигнал
Сканирането прави пауза съгласно програмираното време
за пауза при сканиране (по подразбиране: 10 секунди). То
може да бъде избрано като пауза, или таймер на сканиране
(2-20 сек.) в режим на програмиране (стр. 58).

Сканирането продължава след изчезването на сигнала
съгласно времето за продължаване на сканирането (по
подразбиране: 2 сек.). Това време може да бъде избрано
от 0 до 5 секунди, или "HOLD" (неопределено) в режим на
програмиране (стр. 58).

Бипкане при спиране на сканирането
Едно бипкане прозвучава, когато сканирането спре, като
потвърждение, че е открит сигнал. Тази функция може да
бъде включена (ON), или изключена (OFF) в режим 1 на
разширено програмиране (стр. 62).

Светодиод при спиране на сканирането
Осветлението на клавиатурата мига, когато сканирането
спре, като потвърждение, че е открит сигнал. Тази функция
може да бъде включена (ON), или изключена (OFF) в режим
1 на разширено програмиране (стр. 62).

Светодиод Busy Вкл./Изкл.
Светодиодният индикатор (BUSY) може да бъде включен (ON),
или изключен (OFF) в режим на програмиране (стр. 59).
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Типове приоритетно наблюдение
Приоритетното наблюдение проверява на всеки 5 секунди
за сигнали на някоя честота докато работите на VFO
честота, или сканирате. Трансивърът има 6 типа приоритет-
но наблюдение, които да съответстват на вашите
потребности.
Наблюдението продължава съгласно избраното условие
за продължаване на сканирането. Вижте стр. 58 за
подробности.

Наблюдение на памет, или канал Call
Докато работите на VFO честота, приоритетното наблю-
дение проверява за сигнал в избрания канал от паметта,
или канал Call на всеки 5 секунди.

• Може да бъде наблюдаван и канал с информация за
прескачане.

Наблюдение със сканиране на паметта
Докато работите на VFO честота, приоритетното наблю-
дение проверява последователно за сигнал във всеки
канал на паметта.

• Функцията Прескачане на памети е полезна за ускоряване на
сканирането.

VFO сканиране с наблюдение на памет, или канал Call
Докато сканирате в режим VFO, приоритетното наблюдение
проверява за сигнал в избрания канал от паметта, или канал
Call на всеки 5 секунди.

VFO сканиране с наблюдение със сканиране на паметта
Докато сканирате в режим VFO, приоритетното наблюдение
проверява за сигнал в каналите на паметта на всеки 5
секунди.

Ако е активирана функцията "Бипкане в джоба", тран-
сивърът автоматично избира тонално шумоподтискане,
когато стартира приоритетното наблюдение.

Известяване при приоритетно
наблюдение

Вие може да бъдете известени с бипкане, или мигащ символ
"((•))", когато приоритетното наблюдение детектира сигнал
на наблюдаваната честота.

Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".

Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.

Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно извес-
тяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.

123
123
123
123
123
123
123
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Работа с приоритетно наблюдение
Наблюдение на канал от паметта

Докато работите на VFO честота, приоритетното наблю-
дение проверява на всеки 5 секунди за сигнал в избран
канал от паметта.

• Може да бъде наблюдаван и канал с информация за
прескачане.
Изберете режим VFO; след това настройте работната
честота.
Изберете желания канал от паметта.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").

Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.
• Трансивърът проверява честотата на канала от паметта на
всеки 5 секунди.

• Наблюдението продължава съгласно избраното условие за
продължаване на сканирането (стр. 58).

Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите наблюдението.

Позиция на приоритетното наблюдение

Приоритетно наблюдение с известяване

Натиснете [VFO] за старт

Докато работите на VFO честота
Наблюдението спира в избрания канал,
когато бъде приет сигнал

Проверява за сигнал в избрания канал на
паметта на всеки 5 секунди.
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VFO сканиране с наблюдение на канал от паметта
Докато сканирате в режим VFO, приоритетното наблюдение
проверява на всеки 5 секунди за сигнал в избран канал от
паметта.

• Може да бъде наблюдаван и канал с информация за
прескачане.

Изберете желания канал от паметта, който ще бъде
наблюдаван.
Изберете режим VFO.
Натиснете за 1 секунда [MODE SCAN], за да стартирате
VFO сканиране (пълно сканиране, сканиране на обхват,
или програмирано сканиране).
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.
Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите VFO сканирането и наблюдението.

Наблюдение със сканиране на паметите
Докато работите на VFO честота, приоритетното наблю-
дение проверява за сигнал в каналите на паметта на всеки
5 секунди.

Изберете режим VFO; след това настройте работната
честота.
Изберете режим Памет.
Натиснете за 1 секунда [MODE SCAN], за да стартирате
сканиране на паметите.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.
Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите наблюдението.

Сканиране на паметта

VFO честота
5 секунди

Наблюдава канала при
работа в режим VFO.

Прави пауза, когато
бъде приет сигнал в
канала.

VFO сканиране

Канал на паметта

Наблюдава канала при
VFO сканиране. Прави
пауза, когато бъде
приет сигнал в канала.

5 секунди
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VFO сканиране с наблюдение със
сканиране на паметите

Докато сканирате в режим VFO, приоритетното наблюдение
проверява на всеки 5 секунди за сигнал в каналите на
паметта.

Изберете режим Памет.
Натиснете за 1 секунда [MODE SCAN], за да стартирате
сканиране на паметите.
• Първо стартирайте сканиране на паметта, иначе наблюдението
със сканиране на паметите няма да стартира.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение
със сканиране на паметите.
Натиснете [MODE SCAN], за да стартирате VFO
сканиране (пълно сканиране, сканиране на обхват, или
програмирано сканиране).
• Сега VFO сканирането с наблюдение със сканирането на
паметите е активирано.

• Сканирането, или наблюдението прави пауза, когато бъде
приет сигнал на VFO честота, или в наблюдаваните канали на
паметта.
Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите VFO сканирането и наблюдението.

Наблюдение на канал Call
Докато работите на VFO честота, приоритетното наблю-
дение проверява за сигнал избрания канал Call на всеки 5
секунди.

Изберете режим VFO; след това настройте работната
честота.
Натиснете [CALL/TV], за да изберете режим на канал
Call.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания канал Call.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.
Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите наблюдението.

Докато работите на VFO честота
Наблюдението спира в избрания канал,
когато бъде приет сигнал

Проверява за сигнал в избрания
канал  Call  на всеки 5 секунди.
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VFO сканиране с наблюдение на канал Call
Докато сканирате в режим VFO, приоритетното наблюдение
проверява на всеки 5 секунди за сигнал в избрания канал
Call.

Изберете режим VFO.
Натиснете [CALL/TV], за да изберете режим на канал
Call.
Завъртете [DIAL], за да изберете желания канал Call.
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да влезете в режим
на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи "PRIO".
Натиснете [8 SET], за да изберете позицията Приоритет-
но наблюдение.
Завъртете [DIAL], за да изберете приоритетно наблю-
дение ("ON"), или приоритетно наблюдение със звуково
известяване ("BELL").
Натиснете [VFO], за да излезете от режима на
програмиране и да стартирате приоритетно наблюдение.
Натиснете [MODE SCAN], за да стартирате VFO
сканиране (пълно сканиране, сканиране на обхват, или
програмирано сканиране).
Натиснете [VFO] докато дисплеят показва VFO честотата,
за да прекратите VFO сканирането и приоритетното
наблюдение.

VFO сканиране

Канал Call

Наблюдава канала при
VFO сканиране. Прави
пауза, когато бъде при-
ет сигнал в канала Call.

5 секунди

*Само версиите за Англия и Италия



55

7 РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ

Режим на програмиране
Режимът на програмиране се из-
ползва за програмиране на рядко
използвани стойности, или условия на
функциите.

В допълнение този трансивър има 2
разширени режима на програмиране,
които се използват за програмиране
на много рядко  променяни стойности,
или условия на функциите. При из-
ключване на разширения набор от
възможности за програмиране, се
показват само половината от пози-
циите на режима за програмиране за
по-лесна работа.

Въвеждане на режим на
програмиране
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за
да влезете в режим на програмира-
не.
Завъртете [DIAL], докато се появи
желаната позиция.

Натиснете [8 SET], за да изберете
показаната позиция.

Завъртете [DIAL], за да изберете
стойност, или условие.

Натиснете [VFO], за да излезете от режи-
ма на програмиране, или натиснете [8 SET]
и след това завъртете [DIAL], за да избе-
рете друга позиция от режима на програ-
миране.

Включване/Изключване на
разширен режим на програмиране
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за да
влезете в режим на програмиране.
Завъртете [DIAL], докато се появи
"EXP1", или "EXP2".

Натиснете [8 SET], за да изберете
разширен режим на програмиране.
Завъртете [DIAL], за да включите
(ON), или изключите (OFF) разши-
рения режим на програмиране.

Натиснете [8 SET] и след това
завъртете [DIAL], за да изберете
позицията в разширен режим, или
натиснете [VFO], за да излезете от
режима на програмиране.
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Позиции на режима на програмиране
Режимът на програмиране се използва за програмиране
на рядко използвани стойности, или условия на функциите.

Общ режим на програмиране
R TONE Тон за достъп до рипитър (с. 57)
C TONE Честота на тона за тонално шумоподтискане/

бипкане в джоба (с. 57)
CODE DTCS код за шумоподтискане (с. 57)
OFFSET Честота на отместване (с. 57)
RESUME Време за продължаване на сканирането (с. 58)
PAUSE Таймер за пауза при сканиране (с. 58)
PRIO Приоритетно наблюдение (с. 58)
BEEPLV Сила на бипкането (с. 58)
BEEP Бипкащ тон (с. 59)
LIGHT Задно осветяване на дисплея (с. 59)
BUSY Светодиод Busy (с. 59)
AP OFF Автоматично изключване (с. 59)
P SAVE Икономайзер (с. 60)
MONI Действие на ключа Monitor (с. 60)
SPEED Скорост на [DIAL] (с. 60)
DTMF Скорост на предаване на DTMF цифри (с. 61)
MIC Функции на опция НМ-75А (с. 61)
EXP1 Разширен режим 1 на програмиране
EXP2 Разширен режим 2 на програмиране

EXP1 (Разширен режим 1 на програмиране)
STOP B Бипкане при пауза на сканирането (с.62)
STOP L Светодиод при пауза на сканирането (с.62)
LIGHT P Позиция на задното осветление (с. 62)
COLOR Цвят на задното осветление (с. 63)
EDGE B Бипкане при достигане на края на обхвата (с. 63)
AP ON Автоматично включване (с. 63)
LOCK Ефект от заключването на бутоните (с. 63)
PTT LK Заключване на РТТ (с. 64)
CONT Контраст на дисплея (с. 64)
OPN.MSG Отварящо съобщение (с. 64)

Появява се, когато Разширеният режим 1 на програмиране е включен (ON)

EXP2 (Разширен режим 2 на програмиране)
DTCS P Режим на DTCS фаза (с. 65)
LK OUT Блокиране при зает канал (с. 65)
ТОТ Таймер за таймаут (изтекло време) (с. 65)
ACTIVE Активен обхват (с. 65)
SPLIT Работа с разнесени честоти (с. 66)
NARROW Теснолентова FM девиация (с. 66)
MC SYN Синтезатор на морзов код (с. 66)
KY SPD Скорост на морзовия код (с. 66)

Появява се, когато Разширеният режим 1 на програмиране е включен (ON)
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• Тон за рипитър (R TONE)
Избира честота на тоналния кодер за достъп до рипитър и
т.н. от 50 достъпни тонални честоти.

• 67.0 - 254.1 Hz (50 тона):
            88.5 Hz (по подразбиране)

• Честота на тонално шумоподтискане/
бипкане в джоба (R TONE)

Избира честота за тонално шумоподтискане, или бипкане
в джоба от 50 достъпни тонални честоти.

• 67.0 - 254.1 Hz (50 тона):
            88.5 Hz (по подразбиране)

[Таблица на честоти за рипитър/Тонално шумоподтискане]

• Код за DTCS шумоподтискане (CODE)
Избира код за DTCS шумоподтискане от 104 достъпни кода.
• 023 - 754 (104 кода)
            023 (по подразбиране)

[Таблица на DTCS кодове]

• Честота на отместване (OFFSET)
Програмира честотата на отместване
за работа с дуплекс (рипитър) в
границите 0-159.995 MHz.

Честотата на отместване се променя
съгласно избраните стъпки за
настройка (стр. 18).
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• Време за продължаване на сканирането
(RESUME)

Избира времето за продължаване на сканирането от
спирането върху честота, след като приеманият сигнал
изчезне.
•0 Сканирането продължава,

когато приеманият сигнал
изчезне.

•1-5 Сканирането прави пауза от 1
до 5 секунди след изчезването
на приемания сигнал.

•Hold Сканирането прави пауза на
приемания сигнал дори и ако
той изчезне. Завъртете [DIAL],
за да продължите сканирането.

• Таймер за пауза при сканиране (PAUSE)
Избира продължителността на спирането върху честота при
сканиране. Когато се приемат сигнали, сканирането прави
пауза съгласно това време

•2-20 Сканирането прави пауза от 2
до 20 секунди върху приема-
ния сигнал на стъпки по 2
секунди (по подразбиране: 10
секунди).

•Hold Сканирането спира върху
приемания сигнал, докато той
изчезне. Завъртете [DIAL], за да продължите
сканирането.

• Приоритетно наблюдение (PRIO)
Активира приоритетно наблюдение, или приоритетно
наблюдение с известяване (BELL).
•OFF Приоритетното наблюдение е

изключено (по подразбиране).
•ON Трансивърът проверява на

всеки 5 секунди честотата на
канала от паметта.

•BELL Трансивърът проверява на
всеки 5 секунди честотата на
канала от паметта. Вие може-
те да бъдете известени чрез
бипкане и мигащо "((•))"

• Сила на бипкането (BEEP LV)
Регулира силата на потвърждаващото бипкане от 32 нива,
или свързано с избраната сила на звука на приемника.

Потвърждаващото бипкане (следващата позиция) трябва
да бъде включено (ON), за да се чува.

•VOLUME Силата на бипкането е
свързана със силата на
звука на приемника (по
подразбиране).

•--- --- Силата на бипкане може
да бъде избрана от 32
нива.

123
123
123
123
123

ооо ооо
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• Бипкащ тон (BEEP)
Включва (ON), или изключва (OFF) потвърждаващото
бипкане.

•ON Потвърждаващото бипкане е
включено (по подразбиране).

•OFF Потвърждаващото бипкане е
изключено.

• Задно осветяване на дисплея (LIGHT)
Трансивърът има задно осветяване на дисплея с таймер
за 5 секунди за работа през нощта. Задното осветление на
дисплея може да бъде включено (ON) непрекъснато, или
изключено (OFF).

Установката "AUTO" включва осветлението, когато
работите с външно захранване (10-11.5 V).

•AUTO Осветлението на дисплея се
включва чрез таймер за 5
секунди (по подразбиране).

•ON Осветлението на дисплея е
включено.

•OFF Осветлението на дисплея е
изключено.

12
12
12
12

• Светодиод Busy (BUSY)
Индикаторът TX/RX свети в зелено, когато се приема
сигнал, или шумоподтискането е отворено. Тази индикация
може да бъде изключена, за да се пести мощността на
батериите.

•ON Индикаторът свети в зелено,
когато се приема сигнал, или
шумоподтискането е отворено
(по подразбиране).

•OFF Индикаторът не функционира
дори и да се приема сигнал.

• Автоматично изключване (AP OFF)
Трансивърът може да бъде програмиран да се изключва
автоматично и с бипкане след определен период, ако не е
натиснат никакъв бутон.

Може да бъде избрано 120 минути, 90
минути, 60 минути, 30 минути, или OFF.
Програмираният период се запазва
дори и ако трансивърът е изключен от
функцията Автоматично изключване.
За да отмените тази функция, изберете
"OFF" в този режим на програмиране.
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• Икономайзер (P SAVE)
Икономайзерът намалява консумацията на ток, за да
съхрани мощността на акумулатора (батериите). Тази
позиция програмира дежурния цикъл - отношението между
изключването и включването на схемата на приемника в
режим на изчакване. Дежурният цикъл може да се
програмира на автоматичен (по подразбиране), 1:1, 1:4, 1:8,
1:16, или изключен.

"AUTO" (Автоматичен) избира отношение "1:4", когато не е
приет сигнал за 5 секунди и след това "1:8".

Когато е програмирано "AUTO", икономайзерът се
изключва автоматично, ако се работи с външно
захранване (10.0-11.5 V=).

За работа в пакетен режим икономайзерът трябва да
бъде изключен (OFF), за да бъдат приемани надеждни
пакетни данни.

• Действие на ключа Monitor (MONI)
Ключът Monitor може да бъде програмиран като "залепващ"
ключ. Когато е програмиран в такова състояние, всяко
натискане на [SQL] включва, или изключва функцията
Monitor (Наблюдение).

•PUSH Установява ключа Monitor в
нормално състояние (по под-
разбиране).

•HOLD Установява ключа Monitor в
"залепващо" състояние.

• Ускоряване на скоростта на [DIAL] (SPEED)
Ускоряването на скоростта на [DIAL] автоматично ускорява
скоростта на [DIAL], когато го въртите бързо.

•ON Ускоряването на [DIAL] е вклю-
чено (по подразбиране).

•OFF Ускоряването на [DIAL] е из-
ключено
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• DTMF скорост (DTMF)
Скоростта, с която DTMF паметите излъчват отделните
знаци може да бъде програмирана, за да приляга на
оперативните необходимости.

éåëïñèÄ ëàâðåòíÈ òñîðîêÑ

001 cesm001 spc0.5

002 cesm002 spc5.2

003 cesm003 spc6.1

005 cesm005 spc0.1

• Функции на опцията НМ-75А (MIC)
Простият режим на микрофона се използва за промяна
на назначенията на функциите на ключовете на опционал-
ния външен микрофон HM-75A REMOTE CONTROL MICROPHONE.

•NORM-1: (по подразбиране)

msec = милисекунди
cps = знака в секунда
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]A[ rotinomàòÿèöêíóô.ëêâåðÏ

]B[ òåìàÏèOFVàâ÷þëêâåðÏ

[ ] )åðîãàí(]PU[

[ ] )óëîäàí(]NWOD[

]A[ rotinomàòÿèöêíóô.ëêâåðÏ

]B[ 0ÑëàíàêllaCàðèáçÈ

[ ] 000hCòåìàïàðèáçÈ

[ ] 100hCòåìàïàðèáçÈ

•NORM-2:

•SIMPLE:

Режим VFO не може да бъде избран чрез микрофона,
когато е избран прост (SIMPLE) режим.

123
123
123
123
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• Бипкане при спиране на сканирането(STOP B)
Включва, или изключва бипкането при спиране на
сканирането.

•ON Когато сканирането спре,
прозвучава бипкане.

•OFF Не се чува бипкане дори и
когато сканирането е спряло
(по подразбиране).

• Светодиод при спиране на сканирането (STOP L)
Включва, или изключва светодиод при спиране на
сканирането.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•ON Когато сканирането спре,
задното осветление на
клавиатурата мига в зелено и
оранжево.

•OFF Задното осветление на
клавиатурата не мига, дори и
сканирането да е спряло (по
подразбиране).

• Позиция на задното осветление (LIGHT P)
Избира областта на осветяване между клавиатурата,
дисплея, или и клавиатурата, и дисплея.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•ALL Осветяват се и клавиатурата,
и дисплея.

•KEY Осветява се само клавиа-
турата.

•LCD Осветява се само дисплея.
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• Цвят на задното осветление (COLOR)
Избира цвят на задното осветление между зелен, оранжев,
или червен.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•GREEN Зелен цвят на задното
осветяване (по подраз-
биране).

•ORANGE Оранжев цвят на задното
осветяване.

•RED Червен цвят на задното
осветяване.

• Бипкане при достигане на края на обхвата
(COLOR)

Включва, или изключва бипкането при достигане на края
на обхвата. Бипкането прозвучава, когато работната
честота достигне края на обхвата.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•ON Бипкането при достигане на
края на обхвата е включено.

•OFF Бипкането при достигане на
края на обхвата е изключено
(по подразбиране).

• Автоматично включване (AP ON)
Включва захранването на трансивъра след 30 минути до
24 часа на стъпки по 30 минути.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

Когато работите с акумулатор, или
батерии и те са изтощени, авто-
матичното включване не функ-
ционира.

• Ефект от заключването на бутоните (LOCK)
Докато заключването на бутоните е активно (ON), бутоните
[PWR], [PTT], [SQL], [ ]/[ ] и [CALL/TV LOCK] все пак са
достъпни. Достъпните бутони могат да бъдат програмирани
в една от 4 групи.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•NORMAL [PWR], [PTT], [SQL] и [ ]/
[ ] са достъпни.

•NO SQL [PWR], [PTT] и [SQL] са
достъпни.

•NO VOL [PWR], [PTT] и [ ]/[ ] са
достъпни.

•ALL [PWR] и [PTT] са достъпни.

123
123
123
123
123
123
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• Заключване на РТТ (PTT LK)
Включва, или изключва заключването на РТТ.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•ON Заключването на РТТ е вклю-
чено.

•OFF Заключването на РТТ е изклю-
чено (по подразбиране).

• Контраст на дисплея (CONT)
Контрастът на дисплея може да бъде регулиран на 4 нива.
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•1 (нисък контраст) - 4 (висок контраст)
     3 (по подразбиране).

• Отварящо съобщение (OPN.MSG)
Включва, или изключва отварящото съобщение
• Предварително включете Разширен режим 1 на програмиране.

•ON Показва отварящото съобще-
ние при включване на транси-
въра (по подразбиране).

•OFF Не показва отварящото съоб-
щение при включване на тран-
сивъра.
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• Режим на DTCS фаза (DTCS P)
Избира режим на DTSC фаза.
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

•BOTH N Използват се нормални фази и
за предаване, и за приемане
(по подразбиране)

•TN-RR За предаване се използва
нормална фаза; обратна фаза
за приемане

•TR-RN За предаване се използва
обратна фаза; нормална фаза
за приемане

•BOTH R Използват се обратни фази и
за предаване, и за приемане.

• Блокиране при зает канал (LK OUT)
Включва, или изключва функцията Блокиране при зает
канал. Тази функция забранява предавателя докато се
приема сигнал, или докато шумоподтискането е отворено.
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

•ON Блокирането на предавателя
при зает канал е включено.

•OFF Блокирането на предавателя
при зает канал е изключено
(по подразбиране).

• Таймер за таймаут (ТОТ)
За да се избегнат случайни продължителни предавания и
т.н., трансивърът има таймер за таймаут. Този таймер
прекъсва предаването след 1, 3, 5, или 10 минути
непрекъснато предаване. Таймерът може да бъде отменен.
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

Около 10 секунди преди таймерът за таймаут да прекъсне
предаването, трансивърът издава бипкане като
предупреждение.

•OFF Таймерът за таймаут е
изключен (по подразбиране)

•1-10 Предаването се прекъсва
след изтичането на програми-
рания период от време.

• Активен обхват (ACTIVE)
Позволява непрекъснат избор на честоти от работния
обхват през всички бандове.

•ALL Работната честота може да
бъде избирана без прекъсва-
не (по подразбиране)

•SINGLE Работната честота може да
бъде избирана в рамките на
текущия обхват. В този слу-
чай натискайте [BAND] за
избор на обхват.

123
123
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• Работа с разнесени честоти (SPLIT)
Включва, или изключва работата с разнесени честоти.
Работата с разнесени честоти ви позволява да предавате
и приемате на две различни честоти. Работата с разнесени
честоти използва две честоти, едната в VFO A, а другата - в
VFO B.
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

•ON Работата с разнесени често-
ти е включена. За VFO A се
появява "SPA", а за VFO B -
"SPB".

•OFF Работата с разнесени често-
ти е изключена (по подраз-
биране).

• Теснолентова FM девиация (NARROW)
Избира максималната девиация за нормален, или
теснолентов режим на предаване.

•ON Избира теснолентова честот-
на девиация.

•OFF Избира нормална честотна
девиация (по подразбиране).

• Синтезатор на морзов код (MC SYN)
Трансивърът съобщава работната честота, или TV канал
по морзов код.
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

•ON Синтезаторът на морзов код е
включен.

•OFF Синтезаторът на морзов код е
изключен (по подразбиране).

Натискането на [CALL/TV] докато
включвате трансивъра също включ-
ва, или изключва синтезатора на морзов код.

• Скорост на манипулиране на морзов код(KY SPD)
Скоростта на манипулиране на синтезатора на морзов код
може да бъде регулирана за вашето удобство от 10 до 25
думи в минута (WPM).
• Предварително включете Разширен режим 2 на програмиране.

•10 - 25 WPM (думи в минута) на стъпки
по 5 WPM
         20 WPM (по подразбиране)

123
123
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Програмиране на DTMF код
DTMF кодовете се използват за автоматично избиране на
телефонни номера, достъп до рипитър, управление на други
устройства и т.н. Трансивърът има 10 канала на DTMF
памети (D0 - D9) за запис на често използваните DTMF
кодове до 16 цифри.

Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на DTMF памет.
Завъртете [DIAL], за да изберете желаната DTMF памет.
• Когато е избран пакетен тон 1750 Hz се появява "T-CALL" (стр.

33).

Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на програмиране.
• Предишният програмиран DTMF код се изтрива.

Индикация за
празен канал

DTMF канал от
паметта

Режим на програмиране

Натиснете желаните бутони, за да въведете знаците.
• [VFO] въвежда "А", [MR] въвежда "В", [CALL/TV] въвежда "C",

[BAND] въвежда "D", [•] въвежда "*" (Е) и [MODE] въвежда "F"
(#).

• Могат да бъдат програмирани до 16 цифри.
Повторете стъпка , докато не въведете желания код.

Натиснете [SQL], или [PTT], за да програмирате DTMF
кода и да излезете от режима на програмиране.
• Въвеждането на 16-тата цифра автоматично излиза от режима
на програмиране.

Следващият екран се появява,
когато бъде въведена седмата
цифра.

Екранът се връща към първия,
когато бъде въведена 16-тата
цифра.
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Излъчване на DTMF код
Излъчване от DTMF памет

Избраният DTMF код се излъчва при всяко натискане на
[SQL], докато предавате.

Скоростта, с която DTMF паметите излъчват отделните DTMF
знаци, може да бъде регулирана в режим на програмиране (стр.
61).

Настройте желаната честота.
Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на DTMF памет.
Завъртете [DIAL], за да изберете желаната DTMF памет.
Натиснете [VFO], за да излезете от режим на DTMF
памет.
Докато натискате [РТТ], натиснете и [SQL], за да
излъчите избрания DTMF код.

12
12
12
12
12
12

DTMF кода се показва
по 6 цифри наведнаж

Директно излъчване на DTMF код
DTMF кода може да бъде излъчен директно от клавиатурата
докато предавате.

Настройте желаната честота.
Докато натискате [PTT], натиснете желаните бутони, за
да излъчите DTMF кода.
• [VFO] въвежда "А", [MR] въвежда "В", [CALL/TV] въвежда "C",

[BAND] въвежда "D", [•] въвежда "*" (Е) и [MODE] въвежда "F"
(#).

DTMF кода не се показва на дисплея
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Изберете DTMF памет за
изтриване

Режим на DTMF програ-
миране

DTMF паметта се изтрива

Потвърждаване на DTMF памет
DTMF паметта може да бъде потвърдена с DTMF тонове.

Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на DTMF памет.
Завъртете [DIAL], за да изберете желаната DTMF памет.
Натиснете [SQL], за да потвърдите съдържанието на
DTMF паметта.
• Дисплеят се връща към показване на честотата след
потвърждението.

Изтриване на DTMF памет
Някоя нежелана DTMF памет може да бъде изчистена
(изтрита).

Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на DTMF памет.
Завъртете [DIAL], за да изберете желаната DTMF памет,
която ще бъде изтрита.
Натиснете за 1 секунда [• DTMF.M], за да влезете в
режим на DTMF памет и да изтриете избраната DTMF
памет.
• Сега DTMF паметта е изтрита.
Натиснете [SQL], или [РТТ], за да излезете от режим на
програмиране.

DTMF кода се показва
по 6 цифри наведнаж

Дисплеят се връща към
показване на честотата
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Тонална честота и DTCS код
•Субзвуков (рипитърен) тон
Някои рипитъри изискват субзвукови
тонове, за да бъдат достъпни. Суб-
звуковите тонове се наслагват върху
вашия нормален сигнал и трябва да
бъдат предварително програмирани.

•Тонално и DTCS шумо-
подтискане
Тоналното шумоподтискане (CTCSS),
или DTCS шумоподтискането се
отварят само когато се приема сигнал,
съдържащ съвпадащ субзвуков тон,
или DTCS код респективно. Вие
можете да очаквате беззвучно по-
виквания от членовете на вашата
група, използващи същия тон, или код.
Могат да бъдат програмирани отделни
тонални честоти за рипитър и тонално
шумоподтискане/работа с "бипкане в
джоба".

•Джобно и DTCS бипкане
Тези функции използват субзвукови
тонове, или DTCS код за повикване и
могат да бъдат използвани като "общ
пейджър", за да ви информира, че
някой ви е викал, докато сте били
отдалечени от трансивъра. За DTCS
шумоподтискане и бипкане се из-
ползват едни и същи кодове.

Програмиране на субзвуко-
ви тонове за рипитър, или
тонално шумоподтискане
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за
да влезете в режим на програми-
ране.
Завъртете [DIAL], докато се появи
"R TONE" (тон за рипитър), или "C
TONE" (CTCSS тон).

Натиснете [8 SET].
Завъртете [DIAL], за да изберете
тон за рипитър, или CTCSS.
• Всеки работен обхват и всеки канал от
паметта имат независими настройки.

Натиснете [VFO], за да излезете от
режима на програмиране.

Програмиране на DTCS
код за DTCS шумоподтис-
кане, или бипкане
Натиснете за 1 секунда [8 SET], за
да влезете в режим на програми-
ране.
Завъртете [DIAL], докато се появи
"CODE".

Натиснете [8 SET].
Завъртете [DIAL], за да изберете
DTCS код.
• Всеки работен обхват и всеки канал от
паметта имат независими настройки.

Натиснете [VFO], за да излезете от
режима на програмиране.

Режимът на DTCS фаза може да
бъде избран в разширен режим 2
на програмиране (стр. 65).
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Тонално/DTCS шумоподтискане
Настройте желаната работна честота, CTCSS тон и DTCS код.
Натиснете за 1 секунда [2 TONE], един, или повече пъти,
за да активирате тонално, или DTCS шумоподтискане
(T SQL, или DTCS).
• Последователно се активират кодер на субзвукови тонове "Т",
тонално шумоподтискане "T SQL", джобно бипкане "T SQL ((•))",
DTCS шумоподтискане "DTCS", DTCS бипкане "((•)) DTCS" и
изключена работа с тонове.

• Завъртането на [DIAL], докато натискате [2 TONE] също избира
тоналните функции.
Работете с трансивъра по нормалния начин.
Когато приеманият сигнал съдържа съвпадащ тон,
шумоподтискането се отваря и сигналът може да бъде
чуван.
• Когато тонът в приемания сигнал не съвпада, тоналното
шумоподтискане не се отваря, но S-метърът показва силата
на сигнала.

• За да отворите ръчно шумоподтискането, натиснете и задръжте
[SQL].

Няма тонална операция               Джобно бипкане

Кодер на субзвукови тонове      DTCS шумоподтискане

Тонално шумоподтискане            DTCS бипкане

Джобно бипкане
Настройте желаната работна честота.
Програмирайте желания CTCSS тон, или DTCS код.
Натиснете за 1 секунда [2 TONE], един, или повече пъти,
за да активирате джобно бипкане, или DTCS бипкане.
• Завъртането на [DIAL], докато натискате [2 TONE] също избира
тоналните функции.

Когато приеманият сигнал съдържа съвпадащ тон,
трансивърът издава бипкащи тонове в продължение на
30 секунди и символът "((•))" мига.
Натиснете [PTT], за да отговорите, или натиснете [SQL],
за да спрете бипканията и мигането.

 УЛЕСНЕНИЕ
Запишете честотите на субзвуковите тонове, DTCS кода,
установките за фазата на DTCS/състоянието на DTCS
шумоподтискането (ON/OFF) в памети (call) за лесно
извикване.
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Достъпни тонални честоти
Трансивърът има 50 тонални честоти за рипитър и тонално
шумоподтискане (CTCSS)/джобно бипкане. Могат да бъдат
програмирани отделни тонални честоти за рипитър и
тонално шумоподтискане/джобно бипкане.

Единица: Hz

Трансивърът има 50 тонални честоти и следователно
тяхното отстояние е по-тясно в сравнение с тран-
сивърите, които имат 38 тонални честоти. Следователно
някои тонални честоти могат да приемат смущения от
съседните тонални честоти.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Достъпни DTCS кодове
Трансивърът има 104 DTCS кода за DTCS шумоподтискане
и DTCS бипкане.
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Тонално сканиране
Трансивърът може да детектира честотата на субзвуковите
тонове и DTCS кода в приемания сигнал. Чрез наблю-
даването на сигнал, който се излъчва на входната честота
на рипитър, вие можете да определите тоналната честота,
изисквана за достъп до рипитър.

Настройте желаната честота, или изберете канал от
паметта за проверка за честота на тона, или за DTCS
код.
Натиснете за 1 секунда [2 TONE] един, или няколко пъти,
за да активирате тон за рипитър, тонално шумо-
подтискане, или DTCS шумоподтискане (T, T SQL, или
DTCS).
• Завъртането на [DIAL] докато натискате [2 TONE] също избира
тоналните функции.
Натиснете за 1 секунда [7 T.SCAN], за да стартирате
тонално сканиране.
• За да промените посоката на сканиране завъртете [DIAL].
Когато тоналната честота, или DTCS кода бъдат
детектирани, честотата, или кода се програмират
автоматично.
• Тоналното сканиране прави пауза около 10 секунди, когато
тоналната честота, или DTCS кода бъдат детектирани.

• Декодираната тонална честота се използва като тон за
рипитър, когато тоналното, или DTCS шумоподтискане са
изключени.

• Декодираната тонална честота се използва като честота за
тонално шумоподтискане, когато тоналното шумоподтискане
е включено.

• Декодираният DTCS код се използва като DTCS  код, когато е
включено DTCS шумоподтискане.

• Съгласно тоналната функция се появява "CT", "rT", или "CD".

Натиснете [VFO], за да прекратите сканирането.
• Ако сканирането бъде отменено преди трансивърът да
детектира тон, или код, съдържанието на програмираните
стойности не се променя.

Тонално сканиране за тонално
шумоподтискане

Мига при сканиране

Тонално сканиране за тон за
рипитър

Мига при сканиране
Тонално сканиране за DTCS
шумоподтискане
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Бипкане
Вие можете да изберете да получавате потвърждаващи
бипкания при натискането на бутоните. Силата на звука
може да бъде регулирана на 32 нива, или да е свързана
със силата на звука на приемника (стр. 58).

Вие можете да изберете беззвучна работа, като изключите
бипкането (стр. 59).

Тези възможности могат да бъдат избрани в режим на
програмиране.

Ускоряване на скоростта на [DIAL]
Скоростта на настройка се ускорява автоматично, когато
въртите бързо [DIAL].

Тази функция може да бъде включена, или изключена в
режим на програмиране (стр. 60).

Заключване
Заключването предпазва от случайни промени на честотата
и случаен достъп да някоя функция.

Натиснете за 1 секунда [CALL/TV LOCK], за да включите,
или изключите тази функция.
• [PWR], [VOL], [SQL] и [PTT] са достъпни при активирано
заключване (по подразбиране)

Ефект от заключването на бутоните
Докато функцията Заключване е активна, бутоните [PWR],
[VOL], [SQL] и [PTT] са достъпни. Достъпните бутони могат
да бъдат избрани от 4 групи в разширен режим 1 на
програмиране (стр. 63).

• "NORMAL" [PWR], [VOL], [SQL] и [PTT] са достъпни
• "NO SQL" [PWR], [SQL] и [PTT] са достъпни
• "NO VOL" [PWR], [VOL] и [PTT] са достъпни
• "ALL" [PWR] и [PTT] са достъпни

Индикация за активирано заключване
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Синтезатор на морзов код
Трансивърът обявява работната честота, или TV канала
чрез морзов код. Скоростта на знаците може да бъде
регулирана от 10 до 25 WPM (думи в минута) на стъпки по 5
WPM за ваше улеснение. Това може да бъде избрано в
разширен режим 2 на програмиране (стр. 66).

Натиснете за 1 секунда
[CALL/TV LOCK], за да бъде
обявена честотата, когато
синтезаторът на морзов код
е включен.

Включването на трансивъра
докато задържате натиснат
[CALL/TV] също включва/
изключва синтезатора на
морзов код.

Икономайзер
Функцията Икономайзер намалява токовата консумация,
за да запази мощността на батериите.

Дежурният цикъл на икономайзера, отношението включе-
но/изключено на схемата на приемника в режим на
изчакване, може да бъде избран в режим на програмиране
на автоматичен (по подразбиране), 1:1, 1:4, 1:8, 1:16, или
изключен.
• "AUTO" избира отношение "1:4", когато в продължение
на 5 секунди не е приет сигнал, а 60 секунди след това
избира "1:8".

Когато е избран автоматичен режим, икономайзерът
автоматично се изключва, когато се работи с външно
захранване (11 V= ±5%).

123
123
123
123
123
123
123
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Таймер за таймаут
За да се предотвратят случайни продължителни предавания
и т.н., трансивърът има таймер за таймаут. Този таймер
прекъсва предаването след 1, 3, 5, или 10 минути
непрекъснато предаване. Този таймер може да бъде
забранен (по подразбиране).

Приблизително 10 секунди преди да бъде прекъснато
предаването, трансивърът издава бипкане като
предупреждение.

Това може да бъде избрано в разширен режим 2 на
програмиране (стр. 65).

Заключване на РТТ
За да се предотвратят случайни предавания, трансивърът
има функция за заключване на РТТ.

Това може да бъде избрано в разширен режим 1 на
програмиране (стр. 64).

12
12
12
12
12
12
12

Автоматично изключване
Трансивърът може да бъде програмиран да се само-
изключи с бипкане след изтичането на определено време,
през което не е бил натискан бутон.

Може да бъде програмирано време от 120, 90, 60, или 30
минути, или изключена функция. Програмираното време
се запазва дори и ако трансивърът се е самоизключил чрез
тази функция. За да отмените автоматичното изключване,
изберете "OFF" в позицията "auto power" в режим на
програмиране.

Това може да бъде избрано в режим на програмиране (стр.
59).

Автоматично включване
Трансивърът може да бъде програмиран да се включи
автоматично след определен период. Таймерът може да
бъде програмиран от 30 минути до 24 часа на стъпки по 30
минути.

Това може да бъде избрано в разширен режим 1 на
програмиране.

Когато работите с акумулатори, или алкални батерии и
те са изтощени, автоматичното включване не работи.

123
123
123
123
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Клониране
IC-E90 има възможност за клониране на данните от един
трансивър към друг. Тази функция е полезна, когато
желаете да копирате  цялото програмирано съдържание
от един IC-E90 в друг.
• Необходим е опционален клониращ кабел OPC-474

CLONING CABLE.

Свържете опционалния кабел ОРС-474 между двата
съединителя [SP].
Докато натискате [8 SET] и [MR], натиснете и [PWR] за
една секунда, за да влезете в режим на клониране.
• На дисплея се появява "CLONE".
Натиснете [PTT] на "главния" трансивър.
• Появява се "CL OUT" и индикаторът на сигнала показва, че
клонирането тече.
Натиснете за 1 секунда [PWR], за да изключите
захранването.

9 ДРУГИ ФУНКЦИИ

Режим на клониране

Период на клониране

Индикаторът на сигнал
показва, че клонирането е
в ход

Към
[SP] Към

[SP]

Достъпни са опционален софтуер за клониране CS-T90A
CLONING SOFTWARE и опционален клониращ кабел OPC-478
CLONING CABLE за клониране и редактиране на съдържанието
с персонален компютър (за Microsoft® Windows® 95 и 98).

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на  Microsoft
Corporation в САЩ и други страни.

Съединители [SP/MIC]
За свързване на външни устройства като високоговорител,
микрофон, TNC и други, вижте схемата по-долу.

Средният извод на [MIC] извежда 3.2 V през резистор
от 330 Ω.

123
123
123
123
123



78

9

Д
ру
ги
 
ф
ун
кц
ии

ДРУГИ ФУНКЦИИ   9

Ресет
Понякога дисплеят може да покаже
неправилна информация (например
при първото подаване на захранване).
Това може да бъде причинено от
външно статично електричество, или
други фактори.

Ако се появи този проблем, изключете
трансивъра. След изчакване от някол-
ко секунди го включете отново. Ако
проблемът остане, изпълнете една от
двете следващи процедури.

• Пълен ресет
Изпълнете ресет на микропроцесора
преди да работите за първи път с транси-
въра, или когато вграденият микропроце-
сор не работи нормално, за да изчистите
и да върнете цялото програмирано
съдържание към фабричните (подраз-
биращи се) настройки.

• Частичен ресет
Ако желаете да инициализирате
работните условия (VFO честота,
установки на VFO, съдържание на
програмираните състояния) без да
изтривате съдържанието на паметите,
може да се изпълни частичен ресет.

Пълен ресет
Натиснете за 2 секунди [POWER],
за да изключите трансивъра.
Докато натискате [BAND], [VFO] и
[MR], включете трансивъра, за да
извършите ресет на микропроцесо-
ра.
• При ресет на микропроцесора се
появява "CEAR".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При ресет на
микропроцесора цялото програ-
мирано съдържание се връща към
фабрично програмираните стой-
ности.

123
123
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Частичен ресет
Натиснете за 2 секунди [POWER],
за да изключите трансивъра.
Докато натискате [VFO], включете
трансивъра, за да извършите
частичен ресет на микропроцесо-
ра.

•Пълен ресет
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10 НМ-75А МИКРОФОН С ДИСТ. УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИЯ
Опционалният микрофон НМ-75А ви позволява дистанцион-
но да настройвате работните честоти, да избирате канали
от паметта и т.н.

Функциите на дистанционното управление могат да бъдат
избрани от 3 установки. Това може да бъде избрано в
режим на програмиране (стр. 61).

НМ-75А има ключ за заключване в задната си страна за
предпазване от случайна промяна на честотата и т.н.

Не забравяйте да изключите трансивъра, когато
свързвате НМ-75А в съединителите [SP/MIC].

12
12
12
12

Микрофон

Високоговорител

Светодиод за
предаване

Ключ РТТ

Съединител за слушалка

]A[ òàâõáîàðèáçÈ

]B[ òåìàÏèOFVèìèæåðàâ÷þëêâåðÏ

[ ] )åðîãàí(]PU[

[ ] )óëîäàí(]NWOD[

]A[ rotinomàòÿèöêíóô.ëêâåðÏ

]B[ òåìàÏèOFVàâ÷þëêâåðÏ

[ ] )åðîãàí(]PU[

[ ] )óëîäàí(]NWOD[

]A[ rotinomàòÿèöêíóô.ëêâåðÏ

]B[ 0ÑëàíàêllaCàðèáçÈ

[ ] 000hCòåìàïàðèáçÈ

[ ] 100hCòåìàïàðèáçÈ

•NORM-2:

•SIMPLE:

Режим VFO не може да бъде избран чрез микрофона,
когато е избран прост (SIMPLE) режим.

Простият режим (SIMPLE) може да избира само 3 канала
и е полезен за групови връзки.

•NORM-2 (по подразбиране):

123
123
123
123
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123
123
123
123
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11ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако изглежда, че вашият трансивър не работи правилно,
проверете следващите точки, преди да го изпратите за
ремонт.

ПРОБЛЕМ
Трансивърът не се включва

Не се чува звук от високо-
говорителя.
Предаването е невъзможно.

Не е възможен контакт с
друга станция.
Функцията на [DIAL], или
[ ]/[ ] е странна.
Честотата не може да бъде
настроена.
Не се чува бипкане.

Звукът на приемника е изкривен.
Желаният режим на програ-
миране не може да бъде
избран.

Инсталираният акумулаторен
комплект не може да бъде
зареден с опцията ВС-139.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
• Акумулаторът (батериите) са изтощени.
• Полярността на батериите е обърната.
• Силата на звука е много ниска.
• За тонално/DTCS шумоподтискане е избран различен тон.
• Акумулаторът (батериите) са изтощени.
• Настроена е честота извън любителските обхвати 50/

144/430 MHz.
• За тонално/DTCS шумоподтискане е избран различен тон.

• Функциите на [DIAL] и [ ]/[ ] са разменени.

• Активирано е заключването на бутоните.
• Избран е канал от паметта.
• Бипкането е изключено, или нивото му е много ниско.

• Режимът на работа не е избран правилно.
• Желаният режим на програмиране е в разширен
режим 1, или 2 на програмиране.

• Някои позиции от режима на програмиране могат да
бъдат избрани само от режим VFO, или Памет.

• Захранването на трансивъра е включено  (инди-
каторът на зареждане мига в оранжево).

РЕШЕНИЕ
• Заменете батериите, или заредете акумулатора.
• Проверете полярността на батериите.
• Натиснете [ ], за да усилите звука.
• Проверете тона чрез тонално/DTCS сканиране.
• Заменете батериите, или заредете акумулатора.
• Настройте честота в любителските обхвати 50/144/430

MHz.
• Проверете тона чрез тонално сканиране.

• Натиснете за 1 сек. [1 V D], за да отмените функцията.

• Натиснете за 1 сек. [CALL/TV LOCK], за да отмените заключването.
• Натиснете [VFO], за да изберете режим VFO.
• Включете бипкането, или програмирайте нивото му до
подходяща стойност в режим на програмиране.

• Изберете подходящ режим на работа.
• Включете разширен режим 1, или 2 на програмиране.

• Влезте в режим на програмиране от подходящ режим на
работа.

• Извадете акумулатора и заредете само него.

Стр.
1, 14
1
17
70
13, 14
19

70

23

74
20
21

21
55

17, 18,
22, 27
--

10

11
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12 ТАБЛИЦИ НА TV ЧЕСТОТИ
Следващите таблици показват каналите и честотите на
звука в зависимост от всяка версия.

БЕЛЕЖКА: Предварително програмираните TV памети
може да се различават в зависимост от версията.

Канали в САЩ                                                               CCIR канали
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Канали в Австралия                                               Тайвански канали

 Новозеландски
канали
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12 ТАБЛИЦИ НА TV ЧЕСТОТИ

Канали в Китай                                                          Индонезийски канали
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Канали в Италия                                                        FOT канали
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13 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общи

•Честотно покритие                                      (единица: MHz)

   Предаване     Приемане
#02 Европа 50-502, 144-146, 0.495-999.990
#03 Англия 430-440
#04 50-51, 144-146 0.495-999.990
Италия 430-434, 435-438
#10 144-146, 430-440 0.495-29.995,
Европа-1 50-52, 76-135.995,

144-146, 430-440
#11 144-146, 430-440 50-50.2, 144-146,
Испания 430-440
#12 50.2-51.2, 144-146, 0.495-29.995,
Франция 430-440 50-52, 76-135.995,

144-146, 430-440

•Режим : FM, AM (само приемане)
 WFM (само приемане)

•Брой канали на паметта : 555 (500 нормални, 50 за гра-
 ници на сканиране, 5 Call)

•Работен темп. обхват : -10°С - +60°С
•Стъпки за настройка : 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20,

 25, 30, 50, 100 и 200 kHz
•Стабилност на честотата : (-10°С - +60°С)

•Захранване : 5.5 до 11.5 V=
 или специален акумулатор

•Токова консумация (при 8.0 V захранване) :
Тх High 50 MHz 2.0 A (типично)

144, 430 MHz 2.0 A (типично)
Tx Low 50, 144 MHz 0.8 A (типично)

430 MHz 1.2 A (типично)
Номинален звук при приемане 220 mA  (типично)

Дежурен режим 100 mA  (типично)
С икономайзер 65 mA  (типично)

•Антенен съединител : SMA (50 Ω)
•Размери : 58(Ш) х 87(В) х 29(Д) мм.
•Тегло (прибл.) : 280 гр.

 (с антена и ВР-217)
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Приемник
•Приемна система : Суперхетеродин с двойно

  преобразуване
•Междинни честоти :1-ва 69.45 MHz (FM/AM)

13.35 MHz (WFM)
 2-ра 450 kHz

•Чувствителност (с изключение на точките на смущения:
типични стойности)

FM 1.625-4.995 MHz 0.4 µV
(при 12 dB SINAD) 5.000-49.995 MHz 0.18 µV

50.000-54.000 MHz 0.16 µV
54.005-143.995 MHz 0.18 µV
144.000-148.000 MHz 0.16 µV
148.005-221.995 MHz 0.4 µV
222.000-225.000 MHz 0.32 µV
225.005-246.995 MHz 0.4 µV
247.000-429.995 MHz 0.32 µV
430.000-450.000 MHz 0.16 µV
450.005-832.990 MHz 0.32 µV
833.000-999.990 MHz 1 µV

WFM 40.000-108.000 MHz 1 µV
(при 12 dB SINAD) 175-221.995 MHz 1.8 µV

440-770 MHz 3.2 µV
AM 0.495-4.995 MHz 1.3 µV
(при 10 dB сигнал/шум) 5.000-29.995 MHz 0.56 µV

118.000-136.000 MHz 0.5 µV
222.000-229.995 MHz 0.79 µV
320.000-329.995 MHz 1 µV

•Селективност (без WFM) : <15 kHz/-9 dB
  >30 kHz/-60 dB

•Режекция на странични и огледални честоти:
50, 144 MHz  <-60 dB
430 MHz  <-50 dB
(с изключение на 1/2 МЧ, 2-ра огледална, обхват 50 MHz и WFM)

•Изх. звукова мощност : 0.2 W типично при 10%
 (при 8.0 V=)   изкривявания върху 8 Ω
•НЧ изходен импеданс : 2-проводен 3.5 мм. (д.) 8 Ω

Предавател
•Модулационна с-ма : честотна модулация с

  променлив реактанс
•Изходна мощност : High (висока) 5 W
 (при 8.0 V=)   Low (ниска) 0.5 W
•Странични емисии : <-60 dB
•Макс. честотна девиация : ±5.0 kHz
•Съединител за външен микрофон : 3-проводен 3.5 мм. (д.)

12 kΩ

Всички указани технически характеристики подлежат на
промяна без уведомяване, или задължение.
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14 ОПЦИИ
AD-92SMA Преходник за антенен съединител
Позволява ви да свържете антена с BNC съединител.
(преходник SMA към BNC)

BC-110D/DR Зарядно устройство за контакт на стена
Нормално зарежда акумулаторен Li-Ion комплект ВР-217
за 15 часа.

ВС-139 Зарядно устройство за бюро
Бързо зарежда акумулаторен Li-Ion комплект ВР-217 за 2
часа и 30 минути.

ВР-216 Контейнер за батерии
Контейнер за 2 алкални батерии R6 (АА).

ВР-217 Li-Ion акумулаторен комплект
Li-Ion акумулаторен комплект 7.4 V/1300 mAh. Продъл-
жителност на работа 6 часа и 20 минути в обхвата 50 MHz с
висока мощност. Tx:Rx:Деж. режим = 1:1:8

НМ-54 Високоговорител-микрофон
Плоски размери. Снабден със
съединител за слушалка и
индикатор за предаване.

НМ-75А Микрофон с дистан-
ционно управление
Позволява ви дистанционно да
избирате работни канали и т.н.

НМ-131 Високоговорител-микро-
фон
За работа, когато удобно сте
закачили трансивъра на колана си
и т.н.

НМ-128 Слушалка-микрофон
Идеална за работа без заемане на
ръцете чрез защипване на микро-
фона с РТТ на ревера, или джоба
на гърдите си. НМ-131
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ОПЦИИ   14

HS-94 Комплект за закачва-
не на ухото + блок VS-1
VOX/PTT
Гъвкав окачащ се микрофон
и въртяща се слушалка с
пружинираща закачалка за
ухото.

SP-13 Слушалка
Осигурява чисто приемане в
шумна среда.

LC-152А Калъфка за носене
Помага за запазването на
трансивъра от издраскване
и др.

CP-19R Кабел за включване в гнездо за запалка с шумов
филтър
Използва се за работа и зареждане на акумулатор, свързан
към трансивъра чрез постояннотоков захранващ източник
(11.5 - 16 V).

CS-Т90А клониращ софтуер + ОРС-478 клониращ кабел
Позволява ви да прехвърляте данни от паметите и т.н. и
бързо и лесно да редактирате и записвате данни чрез
компютър и Microsoft® Windows® 95/98 и МЕ. Изисква се
един порт RS-232C (СОМ).

ОРС-474 Клониращ кабел
Използва се за клониране трансивър-трансивър.

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на  Microsoft
Corporation в САЩ и други страни.



ДЖОБЕН СПРАВОЧНИК

На тази и следващата страница са сумирани важните инструкции
за работа за бърза справка.

Чрез отрязването по линията и сгъването по пунктирната линия това
ще стане с ръководство за работа с размерите на карта и може да
бъде носено в картодържател, портфейл и т.н.
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Èçáîð íà ðåæèì VFO/Ïàìåò

Ðåæèì VFO
: Íàòèñíåòå [VFO].

Ðåæèì Ïàìåò
: Íàòèñíåòå [MR].

 Ïðîìÿíà íà ÷åñòîòíèÿ îáõâàò
Íàòèñêàéòå [BAND].

 
Íàñòðîéêà íà ÷åñòîòàòà
Èçáåðåòå ðåæèì VFO.
Çàâúðòåòå [DIAL], èëè âúâåäåòå ÷åñòîòàòà îò êëàâèàòóðàòà.

(ïðèìåð 1) 445.600 MHz
[4], [4], [5], [•

] [6], [0], [0]
(ïðèìåð 2) 0.684 MHz
[0], [•

], [6], [8], [4]

 
Ïðîìÿíà íà ðåæèìà íà ïðèåìàíå

Íàòèñêàéòå [MODE].

 
Ðåãóëèðàíå íà ñèëàòà íà çâóêà

Íàòèñêàéòå [
]/[

] (íåïðåêúñíàòî ïðîìåíÿò ñèëàòà,
äîêàòî ãè íàòèñêàòå).

 
Ðåãóëèðàíå íà ïðàãà íà øóìîïîäòèñêàíåòî

Äîêàòî íàòèñêàòå [SQL], çàâúðòåòå [DIAL].

 
Èçáîð íà êàíàë îò ïàìåòòà
Èçáåðåòå ðåæèì Ïàìåò.
Çàâúðòåòå [DIAL], èëè èçïîëçâàéòå êëàâèàòóðàòà.

 
Ïðîãðàìèðàíå íà êàíàë îò ïàìåòòà

(ïðèìåð) Ïðîãðàìèðàíå íà 445.600 MHz â êàíàë 2
Èçáåðåòå ðåæèì VFO.
Çàâúðòåòå [DIAL], èëè èçïîëçâàéòå êëàâèàòóðàòà, çà äà
íàñòðîèòå íà 445.600 MHz.
Íàòèñíåòå çà 1 ñåê. [MR S.MW

], çà äà èíäèêèðàòå
êàíàëèòå íà ïàìåòòà.
Çàâúðòåòå [DIAL], çà äà èçáåðåòå êàíàë 2 íà ïàìåòòà.
Íàòèñíåòå çà 1 ñåê. [MR S.MW] (ñëåä ïðîãðàìèðàíåòî
àâòîìàòè÷íî ñå èçáèðà ðåæèì VFO).

 
Èçòðèâàíå íà êàíàë îò ïàìåòòà
Èçáåðåòå æåëàíèÿ êàíàë îò ïàìåòòà.
Íàòèñíåòå çà 1 ñåê. [MR S.MW].
Íàòèñíåòå íÿêîëêî ïúòè [CALL/TV], çà äà èçáåðåòå "CLR".
Íàòèñíåòå çà 1 ñåê. [M

R S.M
W

], çà äà èçòðèåòå
èíôîðìàöèÿòà.

 
Ñêàíèðàíå â ðåæèì VFO
Èçáåðåòå ðåæèì VFO.
Äîêàòî íàòèñêàòå è çàäúðæàòå [MODE SCAN], çàâúðòåòå
[DIAL], çà äà èçáåðåòå ãðàíèöè íà ñêàíèðàíå îò ïúëíî
(ALL), ñêàíèðàíå íà îáõâàò (BAND) è ïðîãðàìèðàíî (PROG
0-24) ñêàíèðàíå.
Îòïóñíåòå [MODE SCAN], çà äà ñòàðòèðàòå ñêàíèðàíåòî.
Íàòèñíåòå [VFO], çà äà ñïðåòå ñêàíèðàíåòî.

 
Ñêàíèðàíå â ðåæèì Ïàìåò
Èçáåðåòå ðåæèì Ïàìåò.
Çà ñêàíèðàíå íà áàíêà ïàìåòè íàòèñíåòå [MR], çà äà
èçáåðåòå ðåæèì íà áàíêè ïàìåò è íàòèñíåòå [BAND], çà
äà èçáåðåòå æåëàíàòà áàíêà îò ïàìåòòà.
Äîêàòî íàòèñêàòå è çàäúðæàòå [MODE SCAN], çàâúðòåòå
[DIAL], çà äà èçáåðåòå ðåæèì íà ñêàíèðàíå èçìåæäó
ñêàíèðàíå íà öÿëàòà ïàìåò (ALL) è ñêàíèðàíå íà áàíêà
îò ïàìåòòà (BANK).
Îòïóñíåòå [MODE SCAN], çà äà ñòàðòèðàòå ñêàíèðàíåòî.
Íàòèñíåòå [VFO], çà äà ñïðåòå ñêàíèðàíåòî.

Бърза справка
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ

СЕ

ICOM
Ние ICOM Inc. Japan

1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku
Osaka 547-0002, Japan

Декларираме на наша собствена отговорност, че този апарат
удовлетворява основните изисквания на Radio and Telecommuni-
cations Terminal Directive, 1999/5/CE и че са изпълнени всички
приложими тестове.

Тип на апаратурата: МНОГООБХВАТЕН ТРАНСИВЪР

Типова марка:

Версия (където е приложимо):
Това съгласие е базирано на удовлетворяването на Анекс III от
директива 1999/5/ЕС с използването на следните хармонизирани
стандарти:
i) Член 3.1а    EN 60950: 1992+A11 __________________________
ii) Член 3.1b    EN 301489-1 и EN 301489-15 ____________________
iii) Член 3.2     EN 301 783-2 _________________________________
iv) _______________________________________________________
v) _______________________________________________________

Dusseldorf  14. Jun. 2002
Място и дата на издаването

Icom (Europe) GmbH
Himmelgeister strasse 100
D-40225 Dusseldorf
Име на оторизиран представител

подпис

Icom Inc.



ICOM®

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

     МНОГООБХВАТЕН ТРАНСИВЪР

Icom Inc.



93i

ПРЕДГОВОР
Благодарим ви за покупката на този продукт на Icom.
Многообхватният трансивър IC-E90 е проектиран и изграден
с превъзходната технология и майсторство на Icom. При
правилни грижи този продукт ще ви осигури години
безпроблемна работа.
IC-E90 е 3-обхватен FM трансивър на 50 MHz, 144 MHz, 430
MHz, който предлага широколентов АМ, FM и WFM
сканиращ приемник*. Вие не само можете да слушате
своите известни TV програми с предварително програ-
мирани TV памети, но можете също така да слушате
радиоразпръсквателните станции на къси вълни, АМ и FM,
аеронавигационния обхват, различни радиолюбителски
обхвати и повече от това.
Новото DMS (Динамично сканиране на паметта) сканиране
на банки осигурява 555 буквено-цифрени канали на паметта,
включително 50 граници на обхвати, с максимум 18 банки,
или 100 канала в банка. Вие можете да изберете всеки
желан канал за сканиране от 500.те памети.
Приложеният литиево-йонен акумулаторен комплект ВР-
217 осигурява 5 W изходна мощност. Заедно с енерго-
съхраняващите установки ВР-217 осигурява 5 до 6 часа
време на работа. Новопроектираната антена също
осигурява стабилна сила на сигнала.
Ние желаем да ви благодарим, че направихте IC-E90
радиото на своя избор и се надяваме, че ще се съгласите
с философията на Icom "технологията на първо място".
Много часове на изследване и разработка изминаха при
проектирането на вашия IC-E90.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Три-обхватен FM трансивър
Широкообхватен приемник
- Покрива 495 kHz до 999.990* MHz
Ново DMS (Динамично сканиране на
паметта) сканиране на банки
Литиево-йонна технология
Здрава, побираща се в ръката,
херметична конструкция
DTCS и CTCSS тонално
шумоподтискане
Лесна работа

* Достъпният честотен обхват и/или предварително
програмираните TV памети може да се различават в
зависимост от версията. Вижте стр. 85 за подробности.
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ПРИЛОЖЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности, доставяни с приемника: ............... Броя

 Li-Ion акумулаторен комплект (ВР-217) ................................ 1
 Зарядно устройство* (BC-110D/DR) .................................... 1
 МВ-83 (Щипка за колан) ....................................... 1 комплект
 Каишка за ръката .................................................................. 1
 Антена (FA-S6270D; с адаптер за 50 MHz) .......... 1 комплект

ВАЖНО
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ  внимателно
и напълно, преди да използвате приемника.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО - Това
ръководство съдържа важни инструкции за работа с IC-
R3.

ИЗРИЧНИ ДЕФИНИЦИИ
Изричните дефиниции по-долу се прилагат към това
ръководство.

АМУД ЯИЦИНИФЕД

ЖЕРПУДЕРП
ЕИНЕД

-àâÿíàðàíîíëàíîñðåïè÷óëîïåñàäåæîÌ
.ðàäóâîêîòèëè,ðàæîïòîòñîíñàïî,åí

ЕИНАМИНВ àíàäåðâîïè÷óëîïåñàäåæîÌ
.àòàðóòàðàïà

АКЖЕЛЕБ
-òñáîäóåíîìàñàìè,åíãåðáåíåðïåñîêÀ
-ÿíàðàíîíëàíîñðåïòîòñîíñàïîàìÿÍ.îâ
.ðàäóâîêîòèëè,ðàæîïòîòñîíñàïî,åíàâ

Icom, Icom Inc. и логото ICOM са регистрирани търговски марки на Icom
Incorporated (Япония) в САЩ, Англия, Германия, Франция, Испания, Русия и/
или други държави.

о
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Внимание. Високочестотно излъчване! Това
устройство излъчва високочестотна (ВЧ) енергия. При работа с това
устройство трябва да се съблюдава екстремно внимание. Ако имате
някакви въпроси относно високочестотното облъчване и
стандартите за безопасност, молим обърнете се към Federal
Communications Commission Office of Engineering and Technology's
report on Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Radio
Frequency Electromagnetic Fields (OET Bulletin 65).

 Внимание! Никога не дръжте трансивъра така, че
антената да е много близо, или да докосва незащитени части на
тялото, по-специално лицето, или очите, когато предавате.
Трансивърът ще работи най добре на разстояние 2 до 15 см. от устата,
като се държи във вертикално положение.

 Внимание! Никога не работете с трансивъра с прибор
за глава, или други звукови устройства при високо ниво на силата
на звука. Експертите по слуха съветват да не се работи при
непрекъснато силно ниво на звука. Ако усещате пищене в ушите,
намалете силата на звука, или прекратете употребата.

 АКО ТЕЗИ ЛИМИТИ СЕ ПРЕВИШАТ, ЩЕ
СЕ ПОЛУЧИ ПОВРЕДА когато зареждате IC-E90 с
акумулатор ВР-217 от съединителя за външно захранване,
постояннотоковото входно напрежение трябва да бъде между 10.5
и 11.5 V, с изключение, когато използвате опционалния кабел CP-
19R за включване към гнездо за запалка на автомобил.

Никога не свързвайте трансивъра в контакт на мрежовото
напрежение. Това ще повреди трансивъра.

Никога  не свързвайте трансивъра към постояннотоково
захранване, което има предпазител за повече от  5 ампера. Случайно
обратно свързване на захранването ще бъде защитено от такъв
предпазител, а предпазители с по-високи стойности няма да
обезпечат защита срещу такива случайности и трансивърът ще бъде
разрушен.

Не работете с трансивъра близо до неекранирани електрически
детонатори, или в експлозивна атмосфера.

Избягвайте да използвате, или да оставяте трансивъра на
директна слънчева светлина, или в области с температура по-ниска
от -10°С, или по-висока от +60°С.

Високочестотната изходна мощност автоматично се намалява на
0.5 W в студена околна среда (под 0°С), когато работите с Li-Ion
акумулатор ВР-217, за да се запази акумулатора. Сложете
акумулатора на топло, след това отново изберете висока мощност
(стр. 28).

Използването на акумулатори/зарядни устройства, които не са
произведени от Icom, може да влоши работата на трансивъра и да
направи гаранцията невалидна.

Дори когато захранването на трансивъра е изключено, през схемите
му все пак тече слаб ток. Изваждайте акумулаторите, или батериите
от трансивъра, когато няма да го използвате дълго време. В противен
случай акумулаторът, или сухите батерии ще се разредят.
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