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OKRESLENIA
WAZNE

STARANNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZA
INSTRUKCJE przed przystapienia do
obslugi.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE.
Zawiera ona wazne wskazówki
bezpieczenstwa i obslugi IC-756PROII

Slowo
OSTRZE

ZENIE

Przestroga

NOTA

Oefinic'a
Osobiste ;zagrozenie, ryzyko
pozaru lub porazenia
elekt czne o
Moze nastapic uszkodzenie
s rzetu
przy zlekcewazeniu tylko
niewygoda, bez ryzyka w
stosunku do osób, ognia lub
orazenia elektr czne o.

I Uwaga: dla ulatwienia opisu tlumacz zastosowal nastepujace okreslenia dotyczace ruchu galek:

..w prawo" = zgodnie z ruchem zegara = C/ockwise

..w lewo" = przeciwnie do ruchu zegara = Coun/erclockwise oraz skróty:

..IF "- czes/olliwosc posrednia - p.cz; ..HF "- czes/ol/iwosc wysoka - w. cz.

OSTRZEZENIA

OSTRZEZENIE - WYSOKIE NAPIECIE I

NIGDY nie dolaczaj wtyku anteny podczas
nadawania. Moze to spowodowac porazenie
elektryczne lub oparzenie.

I NIGDY nie dolaczaj napiecia sieciowego AC
do gniazda [OC 13,BV] na tylnej stronie panelu
transiwera. Moze to spowodowac pozar lub
zrujnowanie transiwera.

I NIGDY nie przykladaj napiecia wiekszego od
16 V OC, takiego jak np. z akumulatora 24V do
gniazda zasilania [DC13,aV] na tylnym panelu
transiwera. Moze to spowodowac pozar lub
zrujnowanie transiwera.

NIGDY nie dopuszczaj aby jakis przedmiot
metalowy, drut lub inny obiekt dotknal jakiejs
czesci wewnetrznej, lub zlacza na tylnym panelu
transiwera. Spowodowac to moze porazenie
elektryczne. .

I NIGDY nie wystawiaj transiwera na deszcz,
snieg lub inne ciecze.

UNIKAJ eksploatacji transiwera w miejscach z
temperaturami ponizej -1GOClub ponad +5GoC.
Pamietaj, ze temperatura· na desce rozdzielczej
pojazdu moze przekroczyc BGoC, powodujac
trwale uszkodzenie transiwera jesli bedzie on
dluzej na niej pozostawiony.

UNIKAJ eksploatacji transiwera w miejscu silnie
zapylonym lub w bezposrednim naslonecznieniu.

NIE umieszczaj transiwera przy scianie lub nie
stawiaj na nim jakis rzeczy. Utrudnia to
odprowadzanie ciepla.

Transiwer ustawiaj w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Podczas pracy mobil NIE korzystaj z transiwera
bez pracujacego silnika.

Jesli zalaczysz (ON) transiwer przy wylaczonym
silniku samochodu, to akumulator bedzie bardzo
szybko rozladowany.

Przed uruchomieniem silnika transiwer musi byc
odlaczony. Zapobiega to ewentualnemu
uszkodzeniu transiwera przez przepiecia
zaplonowe.

Podczas pracy na statku plywajacym trzymaj
transiwer i mikrofon mozliwie jak najdalej od
magnetycznego kompasu nawigacyjnego dla'
unikniecia blednych wskazan.

BADZ OSTROZNY! Podczas dluzszej pracy
radiatory odprowadzajace cieplo staja sie gorace.

BADZ OSTROZNY! Jesli dolaczony jest
wzmacniacz liniowy, ustaw moc wyjsciowa
wysokiej czestotliwosci transiwera ponizej
dopuszczalnej mocy wejsciowej wzmacniacza
liniowego, w przeciwnym przypadku wzmacniacz
liniowy zostanie uszkodzony. .

Stosuj tylko mikrofony ICOM (dostarczony lub
opcyjny). Mikrofony innych producentów maja
inny uklad kolków i dolaczenie ich do transiwera
IC-756PROll moze spowodowac jego
uszkodzenie.

Zaklócenia moga byc odbierane w poblizu czestotliwosci
6,144MHz, 8,000 MHz, 12,288 l'vlHz, 12,890 MHz (przy

wlaczonym spektroskopie). 18,433 MHz i 24,573 MHz Nie

swiadcza one o wadliwej pracy transiwera .

!com, !COr.l Inc. i "CCM sa zarejestrO' .•'1Zilymi zna,ami
handlowymi 1'~Gmincorporated (Japonia) w Stanach

Zjednoczonych A.P., Zjednoczonym Królesiwie, Niemczech.
Francji, Hisz,'Janii. Rosji illub 'N innych krajacll
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tl

:.;tWYPOSAZEN1E (dostarczane)
Z transiwerem dostarczane jest:
(1) Kabel OC (OPC-025D) 1szt
(2] Mikrofon reczny (HM-36) . 1szt
(3J Bezpieczniki zapasowe (FGB 30A).... .. 2szt

1[4) Bezpiecznik zapasowy (FGB 5A).. 1szt! [5] Wtyk klucza CW (AP-330) . 1szt
i
L....-- .....L- -'
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2 OPIS PANELU

Je-

AF - glosnosc - galka wewnetrzna

cii~t•.... . .. ' (dash)

............~,.: ," .

[5] Gniazdo mikrofonowe [MIG] ,
Akceptuje mikrofon dostarczony lub opcyjny.
• Odpowiednie mikrofony - patrz str. 84.
• Informacje o podlaczeniu mikrofonu - str. 9

[6]

o
n _. ~_t~(,,

II = l' [~j~-~11'.' ---
II~[. Ilgr=

l: • II ~ ==ij IEJJ

[Yco.. IC-75 ;PROI) EJ
PHOllF.S . o

0~-uroo:S;.~-I-:,r--';:-~~I~:~Uijlc:~~-~~I~;:NI~J,::.]ij':::ETI~
• Panel przedni
POWERITIMER - zasilanie - przycisk

-7 Nacisnij na chwile dla wlaczenia zasilania.
• Uprzednio wlacz opcyjny zasilacz OC.
• Uruchamia sie kalibracja konwertera AtO w

zespole OSP i trwa to 10 s.

-7 Nacisnij na chwile dla za- i wylaczania
funkcji zegara (timera) (ON/OFF) (str. 63)

• Gdy timer jest zalaczony to przycisk zasilania
swieci.

-7 Nacisnij na 1 s dla wylaczenia zasilania
(OFF).

[1]

[2] TRANSMIT - nadawanie· przycisk
Wybiera nadawanie lub odbiór.
• Wskaznik [TX) swieci, podczas nadawania, na

czerwono, zas wskaznik [RX) podczas odbioru
swieci na zielono.

[3] PHONES - sluchawki - gniazdo
Akceptuje sluchawki,
• moc wyjsciowa 5 mW na 80
• podlaczenie sluchawek wylacza glosnik

wewnetrzny i zewnetrzny.

{4] KLUCZ ELEKTRONICZNY - gniazdo
Akceptuje manipulator lopatkowy dla pracy
CW z wewnetrznym kluczem elektronicznym.

Wyboru rodzaju klucza i ma'nipulatora
dokonuje sie w modzie nastawiania klucza
(str. 43).
Dla klucza prostego jest dodatkowe gn!azdo
na tylnym panelu [KEY] (str. 12).
Biegunowosc klucza (kreska i kropka) moze
byc odwrócona IN modzie nastawiania k!ucza
Dostepny jest "iUCl z 4- kanalami pamieci
(str44)

Ci"'1 'Q-' G"',iej
Be<gIO'~ Ol ~'j91","i'j

[7] MIG GAIN -wzmocnienie mikrofonu

Regulacja.wzmocnienia sygnalu z mikrofonu.
• Barwa tonu SSB przy nadawaniu moze byc

regulowana w modzie nastawiania (str.65).

Nastawienie wzmocnienia mikrofonu.

(IVlIC GAIN] nastawia sie tak, aby IN modzie SSB
podczas mówienia wskazówka miernika ALe
czasami ruszala sie.

Poziom zalecany dla mikrofonu ICOM

"~
Mniej ; /'rt!JJ \ Wiecej

i-'
2. iJpis panelu
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[13] Przelacznik ogranicznika trzasków [NB]
Za- i wylacza ogranicznik zaklócen impulsowych od
ukladu zaplonowego silnika spalinowego. Nie dziala
w modzie FM i przy zaklóceniach nieimpulsowych

[11] Nastawnik poziomu redukcji szumów [NR]
(Galka zewnetrzna, str. 26)

Reguluje poziom redukcji szumów, jesli jest
wlaczone. Ustaw na najlepszy odbiór .

[9] Nastawnik mocy RF [RF POWER]
Plynnie zmienia moc wyjsciowa RF od 5W do 100W
(w modzie AM: SW do 40W)

Mniejsza {~\ Wieksza
RF POWER

Redukcjaszumów
lAL (ON)

Zwiekszasile
SUS

NA

:::*;:)

Zmniejc;za

Zwiekszasile
MAIN

NA Redukcjaszumów
§:=::J 'vVYL (OFF)

8AL-~NR

s ( -O-\ ZwiekszaOFF~

[12] Przelacznik reduktora szumów [NR] (s.26)
Za- i wylacza redukcje szumów.

[10] Nastawnik balansu [BAL]
(Galka wewnetrzna str. 31)

Ustawia sile glosu z kanalów MAIN i SUS

BAL%NR

/0\:

• Gdy ustawione jako regulator
wzmocnienia RF I blokada szumów

Blokada szumów (FM)

_1--<" Ret,alecany poziom

Blokada jest otwarta.-----~_, --l---:",

,';' '\ '. YMaks. wzmcc-

Zakres regulacji RF ---....{' O~'~@s"') .nienia RF\\. ~"w-~ ,~ ~ ~/ BlckadaS-metra

[8] Wzmocnienie RF/Nastawianie blokady
szumów (Squelch) (galka zewnetrzna)
Nastawia wzmocnienie RF i próg blokady szumów
z glosnika pod nieobe~nosc odbieranego sygnalu
(blokada zamknieta). . .

Blokada dziala przy róznych modach lecz
najskuteczniejszajest w modzie FM.
Zalecane polozenie gaIki [RF/SQL} jest
godzina 12 do 13-tej.
Galka moze byc nastawiona na 'Auto'
(regulacja wzmocnienia (RF gain) przy SSB,
CW i RTIY; regulacja blokady przy AM i FM),
lub jako regulacja blokady [SQL]
(wzmocnienie RF jest ustawione na
maksymalne) w nastepujacych nastawieniach
modów (s.69): .

Nastawienie modu
Mod

AUTOSQLRF GAIN + SQL
. . SSB, CW

RTIY
RF GAINSQLRF GAIN + SQL

AM, FM
SQLSQLRF GAIN + SQL

• Gdy dziala jako nastawnik wzmocnienia RF
(Blokada szumów jest stale otwarta; tylko SSS,
CWi RTIY).

NR Redukcjatrzasków
§::J WYL (OFF)

Redukcjatrzasków
NA ZAL(ON)

~~~

Maksimum
wzmocnienia
RF

• Gdy dziala jako nastawnik blokady
szumów (squelch) (wzmocnienie RF jest stale)

[14] Miernik S/RF (str. 36)
Pokazuje sile sygnalu podczas odbioru. Podczas
nadawania pokazuje wzgledna moc w.cz (RF),
wartosc WFS (SWR), ALC lub poziom kompresji.

[15] Przelacznik monitora [MONITOR] (s.35)
Monitoruje twój nadawany. sygnal p.cz (IF)

W modzie CW, gdy [MONITOR] jest wylaczony
daje ton boczny (podsluchu - sideton).

Próg blokady szumów
(mod FM)

Blokada otwarta

Plytka

Blokada szumów (n:od FM) [16] Lacznik dostrajacza antenowego
[TUNER} (s. 49)

~ Krótkie nacisniecia za- i wylaczaja dostrajacz
antenowy (omijanie) .

~ Nacisniecie >1s przelacza na dostrajanie
reczne anteny.

• Gdy dostrojenieantenynie jest mozliwe.po 20
sekundachnastepujeautomatycznieprzelaczeniena
omijanie(bypass).

Przy obracaniu galka wzmocnienia RF moga
wystaoic szumy pochodzace od OSP - nie
swiadczy to o ziej pracy urzadzenia

3
2. Opis p3nelu
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•

[17] Nastawnik poziomu kompresji [COMP]
(str. 37)
Nastawia stopien kompresji przy SSB

Stopien kompresji

Mniejszy { O \ Wiekszy
COMP

[18] Nastawnik opóznienia (semi break-in)
przelaczania nadawanie/odbiór
[BK-IN DELA YJ
Nastawia czas zwloki przy przelaczaniu
nadawanie / odbiór przy pracy CW

Krótkieopóznienie {. ttT\\ \ Dl.ugieopóznieniedla szybkiego V dla wolnego
kluczowania BK.IN OElAY kluczowania
(2 kropki) (13 kropek)

[19] Nastawnik szybkosci klucza
elektronicznego [KEY SPEED] (str. 43)
Nastawia szybkosc CW wewnetrznego klucza
elektronicznego w zakresie 6 do 60 wpm

Wolniej {O \ Szybciej
KEY SPEED

[20] Laczniki modów

Wybiera zadany mad pracy (str. 25).
Po zainstalowaniu opcyjnego UT-102 glosem
podaje mad pracy (str. 71 ,74).

~ Przelacza na przemian USB i LSB
~ Nacisniecie> 1s przelacza SSB I mad

danych SSB (USB-D, LSB-D)
!CW/Rn'd ~ Przelacza na przemian.CW i RITY

-7 W modzie CW nacisniecie na 1s
przeiacza CI/I! i C\JV-R(CW -.ever.;c)

~ W modzie RITY nacisniecie na 1s
przelacza RITY i RITY-R

RTIY-R (odwrócone).

2. Opis panelu

§'M/FMI ~ Przelacza na przemian mody AM i FM
~ Nacisniecie na 1s przelacza AM/FM na

mod danych AM-D lub FM-D.

[21] Przelaczniki funkcyjne LeO [F-1] - [F-5J
Nacisnij dla wybrania funkcji pokazanej na
wyswietlaczu LeD nad tymi przyciskami.
• Funkcje te zmieniaja sie przy zmianie stanu

pracy.

[22] Przelacznik filtru [FILTER] (str. 29)
~ Wybiera jedno z trzech nastawien filtru p.cz

(IF) ..
~ Nacisniecie na 1s wybiera mad nastawienia

filtru.

[23] Przycisk wyjscia/nastawiania
[EXIT/SET]

~ Nacisniecie wyprowadza z modu nastawiania
(set) itd.

~ Nacisniecie na 1s wybiera mod ekranu (s.64)

[24J Przycisk nagrywania/odtwarzania
[REC/PLA Y] (str. 38)

-+ Po nacisnieciu odtwarza au<:iiozapisane w
kanale R4 pamieci gfosowej.

~ Po nacisnieciu na 1s zapisuje odbierany
sygnal do kanalu R4 pamieci glosowej (maks.
15 sek).

[25] Galka strojenia [TUNINGDIAL] (s.23)
Zmienia pokazywana czestotliwosc, wybiera
nastawienie modu.

[26] Przelacznik MAIN/SUS
Przelacza dostep do odczytu glównego (MAIN) lub
pomo~niczego (SUS). . .
• Czestotliwosc sub jest pokazywan3 CZCionka
konturowa lub siatkowa Odczyt SUS wystepuje tylko
przy pracy Z rozdzialem czestotliwosci (split) lub
podwójnymnadzorov/aniem(dualwatcil).
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Czym jest przedwzmacniacz?
Przedwzmacniacz wzmacnia odbierany sygnal na
wejsciu ukladu dla poprawienia stosunku SIN i czulosci.
Przy odbiorze slabych sygnalów wybieraj "P.AMP1" lub
"P.AMP2".

., Za i wylacza funkcje VOX w modach
innych niz CW (s.35).

-+ Nacisniecie na 1s w modzie nie CW
pozwala na wlaczenie VOX. (s.35)

-+ W modzie CW wybiera sposób

przelaczania N/O: pól-przerywany (semi
break-in), w pelni przerywany (fuli break·
in), lub wylacza przelaczanie nadawanie
/odbiór (N/O).

-+ Za- iwylacza kompresor mowy (SSB)
-+ Nacisniecie na 1s przelacza filtry waski,

sredni i szeroki (s. 37).

[E:K-IN1;.;.·~CiFF .~

Czym jest ARW (AGC)?
ARW steruje wzmocnieniem Odbiornika tak, aby na wyjsciu
uzyskac stala sile glosu mimo zmian sily przychodzacego
sygnalu w wyniku zaników itp .. Przy strojeniu wybiera sie
krótka stala czasu (FAST), a do pracy, w zaleznosci od
warunków, srednia (MlD) lub dluga (SLOW).

-+ W modzie RTIY za- i wylacza filtr
RTTY (s.28).

• Gdy filtr RTTY jest zalaczony, to [TWIN
PST] steruje przesunieciem IF.

-+ Nacisniecie na 1s wprowadza mod
. nastawiania filtru RTTY (s.28).

Czym jest funkcja VOX?
Funkcja VOX uruchamia nadajnik pod wplywem glosu
dochodzacego do mikrofonu, bez potrzeby naciskania
przycisku pn. Po zakonczeniu mówienia nastepuje
automatyczny powrót do odbioru.

Na czym polega funkcja "break-in"?
Funkcja "break-in" podczas pracy kluczem CW powoduje
przelaczania na nadawanie i odbiór. Pelne "break-in" (OSK)
pozwalana odbiór sygnalu korespondenta podczas
kluczowania.

Czym jest przesuniecie (shift) IF?
Funkcja przesuniecia IF (p.cz) elektronicznie zmlema
czestotliwosc srodkowa pasma przepuszczania p.cz. celem
wyciecia interferencji wystepujacej w poblizy zbocza pasma
przepuszczania. Do przestrajania sluzy wewnetrzna galka
(TWIN PBT]. Skrót PBT oznacza przestrajanie pasma
przepuszczania (Pass Band Tuning).

., Przy naciskaniu przelacza wyjscia
antenowe miedzy ANT1 i ANT2. (s.46).
., przy nacisnieciu na 1s za- lub
odlacza antene odbiorcza [RX ANT] .
• Gdy aktywowana jest antena odbiorcza to
antena dolaczona do [ANT1] lub (ANT2] jest
wykorzystywana tylko dla nadawania.
Uwaga: Podczas pracy transwertera to nie
funkCjonuje (ANT] i pojawia sie 'XVERT'.

-+ Wybiera podczas nadawania pomiar
mocy (PO), ALC, SWR lub COMP
(s.36).
., Przy nacisnieciu na 1s za- lub
wylacza miernik wielofunkcyjny .

-+ VVybiera jeden z dwóch
przedwzmacniaczy odbiorczych RF, lub
je omija. (str. 37)
• "P.AMP1" aktywuje przedwzmacniacz

10dB.

• "P.AMP2" aktywuje przedwzmacniacz
16dB.

[271 Przelacznik [VFO/MEMO}
., Przelacza na przemian miedzy modem pracy z

VFO lub z pamieci (s. 22; 51).

., . Po nacisnieciu 1s przenosi zawartosc pamieci
do VFO (s.54).

[28J Przelacznik [CHANGEJ MAIN I SUS
., Przelacza czestotliwosc i odczyt pamieci

miedzy MAIN i SUB.

Gdy wlaczona jest funkcja rozdzialu (split)
przelacza miedzy czestotliwoscia nadawania i
odbioru (s. 32)

., Przy nacisnieciu na 1s zrównuje odczytywana

czestotliwosc SUS z czestotliwoscia MAIN.

[29] Przelaczniki wielofunkcyjne
Nacisnij dla wybrania funkcji pokazywanej na
wyswietlaczu LCD na prawo od tych przycisków.
• Funkcje te zmieniaja sie w zaleznosci od warunków
pracy.

[!T'E

.,

12 dS lub 18 dB

Czym jest tlumik?
Tlumik chroni zadany sygnal przed znieksztalceniem gdy
w poblizu zadanego sygnalu znajduja sie silne inne
sygnaly lub pobliska rozglosnia radiowa wytwarza silne
pole elektromagnetyczne.

., Aktywuje lub wybiera krótka, srednia
AGC rn lub dluga stala czasu dla automatycznej
~lW 1.W regulacji wzmocnienia (ARW = AGC).

• Krótka stala czasu "FAS T" dostepna jest
tylko w modzie FM

7 Nacisniecie na 1s wprowadza moa
nastawiania A RVIJ. (str. 30)

Uwaga: Stala czasu AR\V meze b",.c ust3',Nicn,3 miedzy 0,1 de 3.0
sekund (....•zal=i:ncs;:i cd modu) :lib byc '.vylaczona (CFF). Przy
'.'1'/iacLeni1J, S-met. nie dziab

Czym jest kompresor mowy?
Kompresor mowy' ogranicza szczyty sygnalu mowy,

doprowadzanego do nadajnika, zwiekszajac przez to
przecietny poziom sygnalu. Poprawia to warunki
komunikacji na duze odleglosci, lub przy zlej propagacji.

-+ Za- i wylacza funkcje 1/4 w modach CW
i RTTY (s.24).

• Funkcja1f4 zmniejsza szybkosc
przestrajania gaiki glównej

., W modzie FM przy naciskaniu przela
cza funkcje kodera tonu, blokady tonowej
lub wylacza prace tonowa (str. 47, 48)
~ Nacisr.iec:e na 1s wpro'tladz:a mad

nastawia~ia tonu w :ncdzie F~/1

(s 47,48).

2. Opis panelu
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2 OPIS PANELU
• Panel przedni (ciag dalszy)

WER]
5PRon]

.~I

[30] Przycisk blokady Imowy
[LOCKlSPEECH] (s. 46)
-+ Naciskajac krótko za- i wylacza

blokade galki strojenia
-+ Nacisniecie na 1s powoduje nadanie

glosem wskazania S-metra i wybrana
czestotliwosc, jesli zainstalowany jest
opcyjny UT-102 (str. 74)

Czestotliwosc tlTX zmienia sie galka [RIT/t. TX]

-+ Nacisniecie na 1s dodaje czestotliwosc
przesuniecia t::. TX do czestotliwosci pracy.

Czym jest funkcja LI TX?
t. TX przesuwa czestotliwosc nadawania bez przesuwania
czestotliwosci odbiorczej. Pozwala to na prace z
rozdzieleniem czestotliwosci (split) przy CW itd.

RIT/LlTX

[33] Przycisk [.ó. TX] (s 34)
~ Z2- i ','/ylacZ3 funkcje 6.TX.

Czym jest funkcja RIT?
RIT (przyrostowe przestrajanie odbiornika) przesuwa
czestotliwosc odbiornika bez zmiany czestotliwosci
nadajnika. Jest to przydatne dla precyzyjnego dostrojenia
sie do stacji wolajacej na nieco przesunietej czestotliwosci
lub dla nieznacznej zmiany barwy odbieranego glosu itd.

)

Cz. wyZSl.8Cz. nizsza

[34] Przycisk [CLEAR] (s.34)
Przy nacisnieciu na 1s lub chwilowe, w
zaleznosci od nastawienia funkcji RIT/t.TX,

kasuje przesuniecie RIT/t::.TX. (s. 72)

[33] Galka [CW PJTCH] (5.29)
(galka zewnetrzna)
Zmienia wysokosc odbieranego tonu CW i
tonu kontrolnego CW (Pitch) bez zmiany
czestotliwosci pracy.

NOTCH~CW PrTCH

Ton nizszy / ~. \ I Too wy''''do 300 Hz ~ do 900 Hz

[34J Reczny filtr wycinajacy [NOTCH]
(Galka wewnetrzna; s. 26)
Po wlaczeniu funkcji recznego wycinania
(notch) umozliwia nastawienie wycinanej
czestotliwosci dla usuwania interferencji.

Czestotliwosc srodkowa filtru:
SSB : O Hz do 5100 Hz
CW: -900 Hz + ton CW (Pilch) do

4200 Hz + ton CW (Pilch)
ANI :-5'100Hzd05'100Hz

PodwY1:szenie

RIT i/lub t>TX to
odbioru i/lub

czestotliwosci

Obnizenie

[31] Galka [RITl.6.rX] (s.34)
Gdy wlaczone sa funkcje
przesuwa czestotliwosc

nadawania, bez zmiany
nadawania i/lub odbioru.

• Obracajac galka w prawo czestotliwosc
zwieksza sie, obracajac Il{ lewo - zmniejsza
sie·

• Zakres przestrajania wynosi ±9,999kHz
krokiem 1Hz (lub ±9,99kHz krokiem 10Hz).

1(0\1
(32] Przycisk [RIT] (s. 34)

-+ Za- i wylacza funkcje RIT

Czestotliwosc RIT zmienia sie galka [RIT/t. TX]
-+ Nacisniecie na 1s dodaje czestotliwosc

przesuni~cia RIT do czestotliwosci pracy.

2. Opis panelu
6



I
Transiwer ALL MOOE IC-756PRO II

Czym jest sterowanie PBT?
Ogólnie funkcja PST elektronicznie zaweza szerokosc
pasma IF dla usuwania interferencji. W transiwerze dla tego
celu stosuje uklad DSP.

Czym jest funkcja wycinania (Notch)?
Funkcja wycinania eliminuje niepozadana fale nosna Cw.
lub AM o okreslonej wysokosci tonu. Czestotliwosc filtracji
jest dopasowywana ukladem OSP.

Dwustronne przestrajanie szerokosci pasma

TWIN PBT

• ~- PSTl

«. PBT2i
TWIN PBr TWIN PBr TWIN par

-(() O 0+
lIlJ1Lll

Wskaznik nadawania [TX]
Swieci na czerNono podczas nadawania.

[41] Przycisk odczytu pamieci notatnikowej
[MP-R] (PAD MEMO) (s. 56)
Kazde nacisniecie odczytuje z notatnika
czestotliwosc i mad pracy. Odczytanych moze

byc 5 (lub 10) ostatnio wpisanych do pamieci
notatnikowej czestotliwosci ~...-i modów,
zaczynajac od najswiezszego wpisu.

Objetosc pamieci moze byc rozszerzona wedlug
uznania z 5 do 10 pozycji (s. 71).

[42] Klawiatura (Keypad)
-7 Naciskajac przycisk wybiera sie pasmo pracy

[GENE] wybiera globalne pokrycie pasma.
-7 Naciskajsc ten sam przycisk 2 lub trzykrotnie

powoduje sie wywolanie dalszych czestotli
wosci ze stosu dla danego pasma (s.23).

Potrójny Rejestr Stosu Icom'a zachowuje w
kazdym pasmie 3 czestotliwosci .

-7 Po nacisnieciu [F-INP] wprowadz klawiszowa
czestotliwosc lub kanal czestotliwosci. Na
koncu nalezy nacisnac [(F-INP)ENn lub
[AJ f [T] (str. 23, 51)
Przyklad: dla wprowadzenia 14,195MHz nacisnij
[F-INP] [1] [4] [>] [1] [9] [5] [(F-INP)ENT].

[43] Przycisk [DUALWATCH] (s. 31)
Podwójne nadzorowanie.
-7 Za- i wylacza funkcje podwójnego

nadzorowania.

07 Nacisniecie na 1s wlacza podwójne
nadzorowanie i trównuje czestotliwosc SUS
z MAIN. (Funkcja szybkiego podwójnego
nadzorowania).

Funkcja szybkiego nadzorowania moze byc
wylaczona w menu nastawiania (s. 69).

[44] Przycisk [SP LIT] (s.32)
07 Za- i wylacza funkcje rozdzielenia

czestotliwcsci (split).
-7 Jesli w modzie innym niz FM nacisnac na

1s, to zalacza sie funkcje rozdzielenia,
zrównuje odczytywana czestotliwosc SUS
z MAIN i ustawia SUS na wprowadzanie

czestotliwosci.
• W modzie FM czestotliwosc jest odsuwana od

odczytywanej czestotliwosci MAIN (s. 47, 69) .
• Funkcja szybkiego rozdzielenia moze byc

wylaczona w menu nastawiania (s. 69).
07 Po wprowadzeniu przesuniecia (offset)

(±4MHz krokami 1kHz) zalacza funkcje
rozdzielenia (split) i przesuwa odczytywana

czestotliwosc SUS.

[45] Przycisk wpisywania do pamieci
notatnikowej [MP-W] (s. 56)
Wpisuje do pamieci notatnikowej wybrana
pokazywna czestotliwosc i mod pracy.

W pamieci pozostaje 5 najnowszych wpisów.
Czestotliwosc nadawania jest wpisywana gdy
nacisnieta razem z (XFCj.
Objetosc pamieci moze byc rozszerzona w
modzie ustawiania z 5 do 10 pozycji (s. 71).

Wskaznik odbioru [RX]
Swieci na zielono przy odbiorze sygnaiu jesli
blokada szumów (squelch) jest otwarta.

[47]

[46]High cut

Ciecie wyzszych

MarCH

G~:::: Zal.(ON)

Center

Srodek

Law cut

Filtr wycinajacy
NOTCH

c:2) Wyl. (OFF)

Ciecie niz.szych

~'Vskaznik blokady [LOCK] (s. 46)
Swieci po wlaczeniu blokady galki strojenia

[37] Przycisk kasowania PST [PST CLR] (s.25)

Nacisniecie na 1s kasuje ustawienie PST 
przestrajania. pasma przepuszczania.
• Podczas uz.ywania PST pojawia sie ikona

[PST CLR].

[38] Przycisk wycinania [NOTCH] (s.26)
~ W modach SSB i AM przelacza funkcje

wycinania miedzy auto, recznie lub OFF.
~ W modzie CW za- lub wylacza funkcje

recznej obslugi wycinania.
-7 W modzie FM za- lub wylacza funkcje

automatycznego wycinania.
Przy pracy automatycznej pojawia sie "AN".
Przy pracy recznej pojawia sie "MN".

[39] Gaiki przestrajania [TWIN PST]
Nastawiaja szerokosci pasma przepuszczanego
przez filtr OSP (s. 25).

Szerokosc pasma i przesuniecie czestotliwosci sa
wyswietlane na LeO.
Gdy nie uzywane, nacisnij na 1s przycisk [PST CLR]
dla skasowania nastawienia.

Zakres nastawienia siega do polowy szerokosci
pasma filtru IF. Dostepne sa kroki 25 Hz i 50 Hz.
Nastawniki te dzialaja w modzie AM jako
przesuwniki IF jesli zalaczony jest filtr RITY. W tym
przypadku dziala tylko wewnetrzny nastawnik

[40J

~. Opis parleiu
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2 OPIS PANELU
II Panel przedni (ciag dalszy)

.)

(52] Przycisk szybkiego strojenia [TS]
(s.245)

~ Za i wylacza szybki krok przestrajania.
Gdy pokazywany jest wskaznik szybkiego
przestrajania czestotliwosc moze byc zmieniana
zaprogramowanym krokiem' s'posród krokÓW
0,1; 1; 5; 9; 10;12,5; 20 i 25kHz.

Wskaznik szybkiego strojenia

_.: ~1IIILL-~1~12:00

I '. ® wo ~ FIL2 •.

"j;~ TLI. JDD.DD
1 21~97ó459 OJ

~ przy wylaczonym (OFF) szybkim
przestrajaniu nacisniecie na 1s za- lub
wylacza krok 1 Hz.
Wskaznik 1 Hz pojawia si na obu odczytach i
czestotliwosc moze byc zmieniana krokiem 1Hz.

[53] Przycisk kontroli czestotliwosci
nadawania (XFG]
Jesli wlaczona jest funkcja rozdzielenia
czestotliwosci (split), to nacisniecie i
przytrzymanie pokazuje czestotliwosc
nadawania.

Po nacisnieciu tego przycisku czestotliwosc
nadawania moze byc zmieniana za pomoca
gaiki przestrajania, z klawiatury, pamieci
notatnikowej lub przyciskami [..10.11 [T l.
Gdy zalaczona jest funkcja blOkady rozdzialu
(splIt), to nacisniecie [XFCj kasuje funkcje
blokady gaiki przestrajania (s. 69).

[48] Wyswietlacz funkcji LeO (s. 10)
Pokazuje czestotliwosc pracy, menu
przycisków funkcyjnych, ekran spektroskopu,
kanaly pamieci, mad pracy itd.

[49] Przyciski kanal pamieci wyzej/nizej
[AJ/[T] (s.51).
~ Wybiera kanal pamieci dla wybranego

odczytu.

Kanaly moga byc wybierane podczas pracy w
modzie VFO lub pamieci (Memory).

-+ Wybiera bezposrednio kanal pamieci po
nacisnieciu (F-INP] i numeru kanalu
-pamieci.

[50J Przycisk [MW] wpisywania do pamieci
Nacisniecie na 1s powoduje wpisanie odczyty
wanej czestotliwosci i modu pracy do pokazy
wanego kanalu pamieci.

• Funkcja ta jest dostepna w modzie VFO i pamieci.

[49] Przycisk kasowania pamieci [M-GL]
(s 55)

Nacisniecie na 1s w modzie pamieci kasuje
zapis w wybranym kanale pamieci.

Kanal staje sie kanalem pustym.
Przycisk ten nie funkcjonuje w modzie VFO.

r

2 Opis paneiu

-+ Przy zalaczonym (ON)
przestrajaniu nacisniecie
wprowadza mod szybkiego

przestrajania.

szybkim
na 15

kroku

. .. ~
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• Mikrofon (HM-36)

[1] Przyciski Góra / Dól [UP]/[DN]
Zmieniaja wybrany odczyt czestotliwosci tub
kanal pamieci.

D/uzsze nacisniecie zmienia czestotliwosc lub
kanal pamieci IN sposób ciagly
Podczas pracy split. nacisniecie (XFC] pozwala
na zmiane odczytywanej czestotliwosci
nadawania.

Przycisk (UP]/[DN] moze symulowac manipu
lator do nadawania w modzie CW. Nastawiane
w modzie kluczowania (s.43)

[2] Przycisk PTT
Nacisnij i przytrzymaj dla nadawania. zwolnij
dla odbioru.

Funkcja

[4]

OSTRZEZENIE: NIE zwieraj kolka 2 do masy
uszkodzi to stabilizator 8V.

UWAGA: Do kolka 1 doprowadzone jest napiecie OC
dla pracy mikrofonu. Zwróc na to uwage przy
stosowaniu mikrofonu innego niz - Icom .

[4] Przycisk blokady (squelch)
odczytu MAIN

• Zlacze mikrofonowe (widok od strony przedniego panelu)
Wyjscie AF MAIN (zmieniane [AFJ/[BAL])

[8]

j [7J Masa (GND)
~ ~ mikrofonu

((.l•.:::~(.)) [6] Masa (GND) PTT

l~f~ [5] PTT

(1] Wejscie
mikrofonu

[2] +8V OC
wyjscie

[3] Czestotliwosc
Góra/Dól
UP/DOWN

• SCHEMAT HM-36

Mikrofon Kabel mikrofonowy Wtyk mikrofonowy

MIC

ELEMENT

2. Opis panelu
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• Wyswietlacz LeO

6-

[1J Wskaznik TX
Pokazuje odczyt czestotliwosci nadajnika.

[2J Wskaznik VFOi kanalu pamieci
(s.22.51) Pokazuje mod VFO lub numer
wybranego kanalu pamieci.

[3] Wskaznik wybranego kanalu pamieci
(s.60)
Wskazuje czy wybrany kanal pamieci jest
ustawiony jako wybrany kanal pamieci.

[4] Opisy przycisków wielofunkcyjnych
Wskazuje stan funkcji przelaczników
wielofunkcyjnych.

[5J Opisy przycisków funkcyjnych LCD
Wskazuje funkcje przycisków funkcyjnych LeO
([F-1]- [F-S]).

l

o
O

[8J Odczyt czestotliwosci (s. 24)
Pokazuje czestotliwosc pracy.
• przy brakudostepupokazywanesa znaki

konturowe.

[9J Odczyt zegara (s. 62)
Pokazuje aktualny czas.

[10] Wskaznik dostrojenia RTTY (s. 42)
Pokazuje poziom strojenia w modzie RTIY.

[11J Wskaznik szybkiego przestrajania
(5.24). Pojawia sie przy korzystaniu z funkcji
szybkiego przestrajania.

[12] Wskaznik szerokosci pasma
przepuszczania (s.25)
Graficznie wyswietla pasmo przepuszczania
przy pracy z podwójnym PST i czestotliwosc
srodkowa przy przesuwaniu IF.

.._/

).,-.-'.' .-,

[6]

[7]

Ekran wielofunkcyjny (s.11)
Pokazuje ekran wielofunkcyjnego miernika
cyfrowego, spektroskop, zapis glosu, kanal
pamieci, klucz z pamiecia. dekoder RTIY,
wybór filtru IF lub mody nastawienia itd.

Odczyty kanalu pamieci (s. 51)
~ Pokazuje w modzie VFO zawartosc

wybranego kanalu pamieci.
~ Pokazuje w modzie pamieci zawar~osc

VFO

2. Opis panelu
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[13J Wskaznik filtru p.cz. (IF) (s. 29)
Pokazuje numer wybranego filtru IF.

[14] Wskaznik przesuniecia czestotliwosci
(5.25)
Pokazuje czestotliwosc przesuniecia filtru IF

[15] Wskaznik modu (s.2S)
Pokazuje wybrany mad.

[16] Wskaznik szerokosci pasma (s 29)
Pokazuje szerokosc pasma filtru IF.
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• Ekran ustawienia menu
Ponizsze ekrany moga byc wybrane z ekranu
startowego. Zadany ekran wybierz korzystajac z karty
ponizej

Naciskajac [EXIT] raz lub kilka razy powracasz do
ekranu startowego, Ustawienia menu opisane sa na
stronie 64,

• Ekran spektroskopu (5.45)

. . . . ,. . , . .

:~~:;~ ~ ~~]:. 4 .~:::: :~: ~: ~r::::~:~::1~:..~._._-;_..-.
._..i.._-~.---~ ~.--.~---.~...-~--_.~.....~...
. ... i .. _.:.... ":' ~ _..~ !.-.-J ~ _ .. - .~_ •...

"": ! -_.; ! .... ! ;_... _;.....
SET

5F'ECTRUf1 '=:COPE--- ~12. ~K l-12. ;';L'
G·I'i·:)

T~~~

'-Y':\'I -II ,'iTT-.J1-ill1RI<:EB.-'L f-l:>L(>

CE:D

• Ekran startowy

~~J~:T:'i_g:~.~;'DDI~P.!=Ir<1p! I t.f'O usa FIL:::

lLJ.10D.DD

• Ekran zapisu qlosu (5,38) • Ekran 'kanalu pamieci (S. 52)

II IJWE

SCAl'I ECGE:
:5CAH EDGE

t'lEI'10RY

Y.S90.ea U$S FL~
29.999.99 U5B FL2

99
Pl
P2~.

.?

3
4

ROLL .11_ SET JI SELECT ''''''1E

'H':':: [I _.

, NIC' Tl

'12
e~n 1:3

... T4
t/4 .'''~ """"'

r-rT--II-T2ii

• Ekran klucza z oamiecia (Mod CW 5.42) • Ekran proqramowaneQO skanowania VFO (s.58)
5a:l11

P\-"';'\'~"'''''i:'d
5Cgll ~.:J'?~::31."4

OFF

L PR').; il--;;F-j,-Ffi:€l1
~

-I I
~

'13

M4 QRZ?

IL "'Z_JI

,-----------;:''''IE'''''I:'''-'R"'","', K""E'T,,""ER,;-------,
1-- •.•.•.•--..,C"'Q~T'·E:~TTo-TE'ST"'D);;=E-I;-;C=;O"M;;-;I"'C"'O;;M--\u» TEST .

Q 1-12 UR :5N,1fiMl a}<

CF'M fU

8t:-HI
OFF

• Ekran dekodera RTTY (Mod RTTY 5.42) • Ekran skanowania pamieci (s.58)

HiV 1,1[DE.

-·THRESHOLD~ 9

101;Hz
EK-IH

OFF

~"GC); MlD.

SI~N Il_ .._--_·_----~'I
I
II

ÓF~ ~~·;~;r-.idl·~;;i~~~2~:~~~$::;~~~~~ !

I.....--.'~I t'El~:o I r~--II,aECT II "F':;FHIII-..3!_.J

! ~GC-'1 ------·-RTTI;'C.'EC·ÓDE·--·! HIC, . l .•.'.:•.•.ETT',' D~·=':••joi r1-~n1t._o·i" 'l'-'f', •.••

'I 45bP~ 8AUDI)r n:u·k ••.212~."::hi f1•.=L70
~~~:TTY U',',S'l'"lif t,. I))) SP-!J"=~~\..I.?P.:,\'t. (~ET-l)THERS)~ FIL H.;~.., Li)"l~ GQ·:J~ .i~l~ctilbl .•. (SET-OTHEf;'S:'o• .-Qt:l. 1 r' P.TT\'-FIL i$ OFF. ?1~3:i-~ t.U,'i', OH.

---------~----------------------------

I

2 Opis panelu
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2 OPIS PANELU
.../

_.:)

[8] Gniazdo zewnetrznego glosnika
[EXT SP] (s. 16, 841)
Akceptuje glosniki.4-a n.

[7] Gniazdo sterowania zewnetrznego CI-V
[REMOTc] (s.16)
-l Przeznaczone dla uzycia z komputerem

osobistym dla zdalnego sterowania funkcjami
transiwera.

-l Stosowany dla pracy transiwera z innym
trans;werem lub odbiornikiem Icom CI-V.

[9] Gniazdo wejscia ALC [ALCJ (s.18)
Podlacza sie do gniazda wyjsciowego ALC
wzmacniacza liniowego produkcji innej niz Icom.

[10] Gniazdo sterowania nadawania [SENO]
(s. 18).
Podczas nadawania faczony jest z masa dla
sterowania zewnetrznym urzadzeniem takim jak
w.zmacniacz liniowy.
- Maksymalny poziom sterowania: 16V OC /2A.

[11] Gniazdo zasilania OC [OC 13.8V] (s. 15)
Akceptuje 13,aV OC'za posrednictwem
dostarczanego kabla (OPC-0250)

Gniazdo transwertera [XVERTJ (s.19)
Wejscie/wyjscie dla zewnetrznego transwertera.
Aktywowane przez podanie napiecia do kolka 6
w (ACC(2)J.

Zlacze anteny odbiorczej [RX ANT]
(s. 16).
Zlaczem RCA dolacza sie antene 500 do
odbioru globalnego.

Gniazdo sterowania dostrajacza
antenowego [TUNERJ (s.16)
Akceptuje kabel sterowania z opcyjnego
Automatycznego Dostrajacza Antenowego
HF/50 MHz typu AH-4, lub Automatycznego
Dostrajacza Antenowego HF typu AH-3.

Gniazdo wyposazenia 1 [ACC(1)]

Gniazdo wyposazenia 2 [ACC(2)J
Pozwala na podlaczenie urzadzeli
zewnetrznych takich jak wzmacniacz liniowy,
automatyczny przelacznik / dostrajacz
antenowy, TNC dla komunikacji cyfrowej itd,
-Informacje o oblozenia gniazda - s. 13.

Gniazdo manipulatora prostego [KEYJ
(5.15)

Akceptuje manipulator prosty lub zewnetrzny
klucz elektroniczny ze standardowym wtykiem
X",

• Panel tylny

J~
./

I-··----r

~~~~~~~

~~

~ $~~~
ClVtQj

~~
~~~~~~~~.

C~OOOOOD000

~H
Trri!r~j21

)

."-.~'"

[1]

[2]

[3]

[4J

[5J

[6]

• Gniazdo [ELEC-KEY] na przednim panelumoze
bys uzywane dla manipulatora prostego lub
elektronicznego klucza zewnetrznego. W modzie
nastawiania nalezy dezaktywowac klucz
wewnetrzny (s. 42)

........... ((9)

~I

....- (8)

Widok na

tylnym p~nelu

UWAGA: IN kluczu zewnetrznym w stanie otwarcia napiecie
nie moze przekraczac 0,4 V.

2. Opis panelu
!2
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[12] Zlacze Antenowe 1 [ANT1}

[13] Zlacze antenowe 2 [ANT2] (s.14, 15)
Akceptuje antene 500 z wtykiem PL-259

[14] Zacisk uzremienia [GND] (5.14, 15)
Podlacza sie do uziemienia dla ochrony przed
porazeniem elektrycznym, TVI, BCI i innymi.

UWAGA. przy stosowaniu opcyjnego automatycznego
dostrajacza antenowego AH-4 HF/50 MHz lub AH3 HF
podlacz je do gniazda (ANT1j.
przy podlaczeniu AH-4 lub AH-3 wewnetrzny dostrajacz
antenowy (Tuner) jest aktywowany dla (ANT2] i
dezaktywowany dla (ANTi].

SpecyfikacjaOpisNumer Nazwa
kolka kolka

ACC(1)

RTIYSteruje kluczowaniem RTTY

2

GND

~

3SEND

~m

<.ID- !.J/
MOD : 10 kO

4 : okolo 100mVsk
Wi~ok na

: 4,7kO
tylnym panelu

5AF : 100 do 300 mVsk

Blokada otwarta

: < 0,3 V / 5mA
6

SQLS Blokada zamknieta: > 6,0 V / 100IJA

7

13,8 V
Prad wyjsciowy

Pol czone równole
8

ALCWejscie napiecia ALC

ACC(2) NumerNazwa Opis Specyfikacja
kolka

kolka

1

8VStabilizowane wyjscie 8V Napiecie wyjsciowe: 8V ±O,3V

2

GND

3

SEN D

4

BAND Napiecie wyjsciowe:0 do 8,0 V
Widok na tylnym panelu 5

ALC

6

TRVAktywuje wejscie / wyjscie [XVERTJImpedancja wejscia: Ponad 10kO

gdy podane jest napiecie wysokie
Napiecie wejscia: 2 do 13,aV

"HIGH"
7

13,a V

lJ.l Uwaga: Jesli korzysta sie z ograniczenia tonu podsluchu CW (side tone), lub tonu beep, to, gdy
~ obraca sie galka [AF] poza pewne okreslone polozenie, sila tonu podsluchu lub beep maleje
~ ponizej podanej wartosci.

l")• .J

2. Opis panelu
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3 INSTALOWANIE I PODLACZENIA
• Rozpakowanie • Podlaczenie anteny

Niezwlocznie po rozpakowaniu zglos ewentualne
uszkodzenia w dostawie do dostawcy lub handlowca.
Zachowaj opakowania.

Opisy i szkice wyposazenia dostarczanego wraz z IC
756PROII podane sa na stronie 1 instrukcji.

• Wybieranie miejsca

Wybierz miejsce ustawienia transiwera takie, aby byl
zapewniony dobry obieg powietrza chlodzacego, nie
nagrzewane nadmiernie lub nadmiernie zimne, bez
wibracji i z dala od telewizora, anteny telewizyjnej,
radioodbiornika i innych zródel pola
elektromagnetycznego.

Antena jest dla komunikacji radiowej krytycznym
elementem na równi z moca wyjsciowa i czuloscia
odbiornika. Wybieraj dla swojego pasma antene 500
dobrze dopasowana do linii zasilajacej z zachowaniem
WFS (SWR) nie gorszym niz 1,5 : 1.
Oczywiscie, ze linia zasilajaca powinna byc
wspólosiowa.

Przy stosowaniu jednej anteny, korzystaj z gniazda
(ANT1).

UWAGA: Chron swój transiwerprzed wyladowaniami
elektrycznymi stosujac odgromniki.

Przyklad zakladania zlacza PL-259

Podstawa transiwera ma nastawne nózki dla
wygodnego ustawienia na biurku. Nózki mozna
odchylic do jednego z dwóch polozen.

.solder solder

P""'HIN:C1IclB=\

Zsun pierscien
sprzegajacy.
Zdejmij powloke i
pobiel ekran cyna.

Obrób kabel jak
obok. Pocynuj zyle
srodkowa·

Nasunkorpus wtyku i
zalutuj.

• Uziemienie
Dla ochrony przed porazeniem elektrycznym,
zaklóceniami w telewizorze (TVI), w odbiorze
radiowym (Bel) i innymi problemami nalezy transiwer
uziemic za pomoca zacisku GROUNO na tylnym
panelu.

Dla uzyskania lepszych wyników stosuj gruby
przewód lub linke dolaczone na jak najkrótszej
drodze do dlugiego preta miedzianego zakopanego w
ziemi.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie dolaczaj zacisku (GND]
do rury gazowej lub rurt oslonowej elektrycznej gdyz
takie podlaczenie moze spowodowac eksplozje lub
porazenie elektryczne.

T/1f:Jr

~~I

~ft~ ~I~~~~~~~~~I
I ~~

r:~n~U~~~r-'~000000
000I

j fl

<lO
trem
O 00l)000

.-~

.j Ins:alowanie i podiaczenia
i:.J.

Nakrecpierscien
sprzegajacyl1a
korpus zlacza

Wspólczynnik Fali Stojacej (WFS)
anteny (SWR)
Kazda antena jest dostrajana do okreslonego
zakresu czestotliwosci i WFS wzrasta poza tym
zakresem. Gdy WFS jest wiekszy od okolo
2,0:1 to moc nadajnika jest zmniejszana
automatycznie dla ochrony tranzystorów
koncowych. W tym przypadku uzyteczny jest
dostrajacz antenowy (tuner) dla wzajemnego
dopasowania transiwera i a(1teny. Niski .WFS,
podczas stosowania dostrajacza antenowego,

pozwala na nadawanie pelna moca. IC
756PROII posiada miernik WFS dla ciaglego
monitorowania WFS (SWR).

)
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MICROPHONES (p. 84)

'HM_" ~ SM-~

Prosty manipulator moze
byc uzyty jesli wylaczony
jest wewnetrzny klucz
elektroniczny (5.43)

• Wymagane polaczenia
• Panel przedni

cw KEY

.' Panel tylny

ANTENNA 1, 2 (p. 14)
[Example): ANT1 for 1.8-18 MHz bands

ANT2 for 21-50 MHz bands

Zasilacz DC (s.17)

li-"' LCJi
lEli

I PS-125

18 I

Uziemienie (s.14)

Uzyj grubego przewodu lub
tasme iwykonaj jak
najkrótszepo/aczenia.

~ ~ikrofon~. (5.81_1 _

I ~ M==EID o~~~~~~~J~
,o O~(~@ 00.

Uziemienie chroni przed
porazeniem elektrycznym,
TVI i innymi problemami.

Klucz prosty

i

r
3. Instalowanie i podlaczenia
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• Rozszerzone polaczenia
• Przedni panel

HEADPHONES ~

MIG Sygnal modulacji AFSK
moze byc doprowadzany do
[MIC] (5.20)

• Panel tylny )

[SE N DJ, ALG]
(5.18) Stosowane
dla podlaczenia
wzmacniacza
liniowego nie typu
Icom

SP-21

g--~
wlJT.'t.'Rm\l;\

[REMOTE] (p. 79)

Stosowane dla sterowania komputerem (sIr. 79)

EXTERNAL SPEAKER (p. 84)
AH-4/AH-3

(p. 19)

-_._--

Anteny 1,2 (s. 18-19)
Podlacz wzmacniacz
liniowy. przelacznik anlen
itr!

/"/. AH-4 lub AH-3 musi
~ byc dolaczone do
a; gniazda [ANT1 JAH-2b

Transwerter
(5.19)
Przylacze dla
transwertera V/UHF

l RXANTENNAD

--------------- .------------ •• _. o __ •••• _ o· ••

-r

3. !nS[?,!QI,vanie i podtaczei~i3

l'·
1(1
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• Podlaczenie zasilaczy
Przy pracy z transiwerem zasilanym z sieci elektrycznej stosuj opcyjny zasilacz PS-125A· z wydajnoscia
pradowa 25A.

UWAGA: Przed dolaczeniem kabla OC sprawdz nastepujace pozycje:

• Wylaczenie (OFF) przycisku zasilania [POWER]

Napiecie wyjsciowe zasilacza jest 12 do 15V OC, jesli jest to zasilacz nie Icom' a
.Prawidlowa biegunowosc kabla OC:
Czerwony: dodatni (+)
Czarn u'emn -

r Podlaczenie zasilacza DC PS-125 PS·125 Transceiver

Podlacz do gniazdka
sieciowego za pomoca
dostarczonego kabla AC

~~o
A~~ ~

m~mm ~~
== u---- """"".== =.-:::t=---=

mmrnmm

==
II

== ==~ Gniazdo
c.=<=

000000000== 9== OC==
0lJ C) -"B.

©©~O Q@@@@@
"-

/
I.:T

Li .~

=

Kabel zasilania DC

Podlaczenie zasilacza OC

Gniazdo sieciowe

~

Zasilacz OC

13.8 V: at leasi 23 A

BJack. Red
e Ell

Bezpieczniki 30A

Do gniazda
OC

Dostarczony
kabel OC

Transceiver

r----------~ ~~~~~~~ ~~

L..- I 000000 000

OO@@@ @©
/

Dostarczony
kabel De

Podlaczenie akumulatora

~ Nigdy nie podlaczaj
~ do baterii 24V

Uwaga; stosuj
koncówki kablowe

Zacisk

I

~ Nigdy nie podlaczaj akumulatora bez bezpiecznikó\N~

17

3. instalowanie i podla.czenia
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• Podlaczenie wzmacniacza liniowego
Wzmacniacz liniowy podlacza sie do gniazda [ANT1]

Podlaczenia IC-PW1

Zewnetrznykabelsterowania(dostarczanywraz z IC-PW1)

ACC cable (suppliedwiththele·PW1)

Gniazdo sieciowe AC Uziemienie

(wersja nie-europejska: 100-120/220·2<10V
Wersja europejska : 230 V

IC-PW1

Kabel podlaczdo gniazda
ACC(2) 7 kolkowego

Kabel koncentryczny
(dostarczony z IC-PW1)

,--ee-- --- . ·g~.~~e~~]~
Coaxial cable il necessary.
(optlanal)

ANT2 ANT1 ACC(2) REMOTE

GNO FF~~ .~I~a~mmm
m oom[ID] I OGor00 000

00 C!!lI o o @ '@) ©©

Transiwer

~. Podczas strojenia tC-PW1 wylacz dostrajacz (tuner) antenowy transiwera.

ALC SE
Wzmacniacz liniowy
inny nit ICOM

Podlaczenie wzmacniacza liniowego produkcji nie Icorn'a

~ t li [[-::=======] 50 ncoaxial cable
OSTRZEZENIE: o an eny ~ ~

Ustaw poziomy wyjsciowe.transiw·era b------Ó'~ ANT1
i wzmacniacza liniowego zgodnie l Transceiver

z instrukcja wzmacniacza liniowego. RF OUTPUT RF INPUT l~' "h~""'i}-" -----,mflfj[lIlJ iIII l!

ALC CT ; i' ~l(lrrllr- ---I __li. . ,. I I :;J LbJll, -._-.-_.-(lOrol)) GI.YI ~

SENO c- ~__:._:~':.=~ ;~~:?f""'~-"fr!:
Zakres wejsciowy ALC musi byc
w przedziale Odo -4V i transiwer nie
akceptuje dodatniego napiecia.
Nie dostosowane nastawienia

ALC lub mocy RF moga spowodowac
pozar lub zniszczyc wzmacniacz liniowy.

Przekaznik nadawania (SEND): 16V OC 2A.
W razie potrzeby nalezy zastosowac dodatkowy wiekszy przekaznik.

f"-------------
3. lr,stalo"Nanie: podlaczenia

18
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• Informacje o gniezdzie Uack) transwertera

Jesli do kolka 6 gniazda [ACC(2)] doprowadzone jest
2 do 13,8 V, to gniazdo [XVERT] jest aktywowane
dla pracy transwerterowej i zlacza antenowe nie
odbieraja ani nie nadaja zadnych sygnalów (5.13).

Przy odbiorze gniazdo [XVERT] moze byc aktywowane
jako zacisk wejsciowy z zewnetrznego transwertera.

Podczas nadawania gniazdo [XVERT] wydaje sygnal o
pokazywanej czestotliwosci na poziomie - 20 dBm (22mV)
jako sygnal dla zewnetrznego transwertera.

-~ mmm~m
___ I 000000 DCO

O O@@@ ©©

Gniazdo transwertera

• Podlaczenie zewnetrznego dostrajacza anteny (tuner)

Uziemienie

Podlaczenie AH-4 j AH-3

• AH-4 i AH-3 laczy sie do [ANT1].

Kabel koncentryczny (z AH-4 lub AH-3)

ANT1
I

~@@ ~. Dmij
rn!ffiL r-'A:I:1

Transceiver

Kabel sterowania

AH-4 or AH-3

lii I,

Dlugi drut lub opcyjne AH-2b

19
3. Instalowanie I podlaczenia
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• Podlaczenia FSK i AFSK (SSTV)
Dla podlaczenia ukladu terminalowego, TNC lub konwertera skanujacego,
korzystaj z ponizszych schematów.

~ przy pracy RTTY: Filtr waskopasmowy moze nie przepuszczac sygnalów RTIY.II Dobierz filtr IF odpowiedni do szerokosci sygnalu (s.29).

Podlaczenie FSK (RTTY)
Dla pracy modem RTTY

Zespól terminala (TU) lub
Zespól TNC

Gniazdo [ACC (1)J
(VVidokna tylnym panelu)

Podlaczenia AFSK i SSTV
Dla pracy modem SSB lub FM

AF inpul

Ground (GND)

PTI

SQUELCH input"

RITY keying

• Jesli potrzeba, to dolacz linie SaUELCH

Zespól TNC lub
Konwerter skanowania

AFSK outpul
Ground (GND)

AF input
Ground (GND)

PTI

SaUELCH inpul"

Gniazdo [ACC (1)]
(Widok na tylnym panelu) • Jesli potrzeba. to dolacz linie SaUELCH

• Je.sli potrzeba, lo dola.cz linie SaUELCH

Podlaczenie AFSK i SSTV do gniazda mikrofonowego
Do pracy modem SSB lub FM

Zespól TNC lub
Konwerter skanowania

AFSK oulpUI

AF input

l1T

Ground (GNO)
PTI

saUELCH inpul'

Zlacze [MIC]
(Widok na przednim panelu)

Przy dolaczaniu do zlacza [MIC] ;Jotrzebne jest nastawienie wzmocnienia [MIC GAIN] i [AF]

20

3 Instalowanie i podlaczenia
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4 NASTAWIENIE CZESTOTLIWOSCI

• Przy pierwszym zalaczaniu zasilania (resetowanie CPU)
Przed pierwszym zalaczeniem zasilania
sprawdz czy wszystkie podlaczenia sa
kompletne i zgodne z rozdzialem 3.
Nastepnie resetuj transiwer stosujac
nastepujaca procedure.

[1] Upewnij sie ze transiwer jest wylaczony.
(2) Podczas naciskania [M-C L] i [F-INP] nacisnij

[POWER] dla zalaczenia zasilania.
WewnetrznyCPUjest resetowany.
Uruchamiasie kalibracjazespoluOSP
konwertoraAJO i zajmujelo 10 sek.
Gdy resetowaniejest zakonczoneto transiwer
wyswietla swoje poczatkoweczestotliwosciVFO.

[3J Jesli potrzeba, po resetowaniu skoryguj
ustawienia modu nastawiania.

Resetowanie KASUJE (CLEARS) cala
zawartosc pamieci w kanalach i w modzie
nastawiania przywraca wartosci domyslne.

Podczas niskich temperatur po zalaczeniu
zasilania ekran LCo moze zrobic sie ciemny
i niestabilny. Jest to zjawisko normalne i nie
swiadczy o zlej pracy urzadzenia.

• Ustawienia poczatkowe
Po resetowaniu transiwera ustaw nastawniki i przelaczniki tak jak na rysunku ponizej.

CW : Maks. w kierunku ruchu zegara - "w prawo"
CCW : Maks. w kierunku przeciwnym do ruchu zegara - "w lewo".

I (AFJ: Max. cew

I (RF/SQl]: 12 o'clock

*1 SZYBKIE - FAST w modzie FM; *2 Wystepuje w niektórych modach

Wlacz zasilanie (ON) i sprawdz wyswietlacz. Jesli ukaze sie jeden z ponizszych wskazników, wylacz je w
sposób nastepujacy:

Wskaznik szybkiego strojenia""" : nacisnij [TS]
• Wskazni~ padwo obselVlacji II -III-it-~'-15-4·'11l : nacisnij [DUAL WATCH]

Wskaznik" i" :nacisnij [RIT]
Wskaznik" l •• : nacisnij [liTX]
Wskaznik"· " \ : nacisnij [SPLIT]

WSkazn.ik filtru d'lVUSZCzytoweg0i:' • " : nacisnij [RTIY FIL]
Wskaznik automat. wycinania"'" : nacisnij [ NOTCH]
Wskaznik recznego wycinania" " : nacisnij [NOTCH]
Odczyt 1 Hz czestotliwosci : nacisnij na 2 s [TS] Uesli szybkie przestrajanie jest wy!.)

/1

4. ~jasta\vianie c:::estotliwosci
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• Opis VFO
VFO jest skrótem od Variable Frequency Oscillator 
Oscylator o zmiennej Czestotliwosci.
VFO w transiwerze jest nieco rózne. VFO w IC

756PROII dziala jak okno komputerowe i moze
pokazywac jedna czestotliwosc i jeden'mod pracy.

Mozesz wywolac zadana czestotliwosc do VFO za
pomoca klawiatury, przelacznika odczytu pamieci
notatnikowej (patrz s. 56) lub funkcja przeniesienia z
pamieci (s. 54). Czestotliwosc mozna zmieniac takze
galka strojenia i wybrac mod pracy przyciskami
modu.

Podczas podwójnego obserwowania (dualwatch) lub
przy pracy z rozdzialem czestotliwosci (split)
funkcjonuje SUS VFO (nie konturowe, nie
zaciemnione, wieksze znaki czestotliwosci). Po
nacisnieciu [XFC] podczas pracy z rozdzialem
czestotliwosci, mozesz zmienic czestotliwosc
odczytywana za pomoca klawiatury, przycisku
odczytu notatnika lub funkcja przeniesienia pamieci .

"Nr
1

~ 1f.iL'_ ..L:L. 12 :00
@u=o ~ FIL2

TL/.. 100.00
21.076.50 CW

• Róznica pomiedzy modem VFO i modem pamieci

Mad VFO
VFO pokazuje czestotliwosc i mod pracy. Jesli
czestotliwosc i mad pracy sa zmieniane, to VFO
automatycznie zapamietuje nowa czestotliwosc
lub nowy mod pracy

Mad pamieci (memary) (s. 50-54)
Kazdy kanal pamieci pokazuje czestotliwosc i mod
pracy jak VFO. Nawet gdy czestotliwosc i mod
zostana zmienione, to kanal pamieci nie zapamietuje
nowej czestotliwosci i modu pracy.

Jesli VFO jest wybrane z innego pasma lub modu
pamieci, to wystapia czestotliwosc i mod pracy
ostatnio uzywane dla tego VFO.
[PRZYKLAD]

Wvbrano VFO

Jesli kanal pamieci jest wybrany z innego kanalu
pamieci lub modu VFO, to pojawia sie zapamietana
czestotliwosc i mad.
[PRZYKLAD]

12:00"f : lIIII.2....iII. ti1ILlL- '.J:::L 12:00
:@VFO ~ FIL2

.~: Jl.J. 'lDD.DO1 21.076."6 Dol

••••.; ~ I:I:II..J- ~
l '@ 1~ FIU

~R 1LI.100,00
UFO '4.100.00 usa

Zmienionoczestotliwosc Zmienionoczestotliwosc

":T l ~ BiLL....-C:L 12:00'@uro ~ FIUJU.123.00
21.076.50 C~

. 1III.2.dk.!iIl...lL- ~ 12:0o@ l ~ FIUIW.123.00
UF'O 14.100.00 USB

Wvbranopamiec

12:00"';r . WUll2. liIiL.L- ...DL. !ID 12 :00'@ 1_ FIL2~. 2 J.076.5D!;FO 14.123.00 usa

••••. , lDl.l.$!l ~ ..D.
l '@ 12 ~ FIU

"ii."'! 2 1.2LJ5.0D
VF'O 14. H~e.OO usa

Ponnwnie w\lhr;Jno VFO

12:00"", llilIUdI<. lllIL..<L- .-C:L
l • ® 1~" FlL2lU. JOO.OO

UFO 14.1e0.00 USS
<€TER,

Po .:

Zmieniona czestotliwosc (14.123 MHz) zastapiona
jest przez zapamietana (14.100 MHz)

Wystapila zmieniona czestotliwosc
(14.123MHz)

4. f\Jastd'Nianie cz~stot!il,vosci
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• Nastawianie czestotliwosci galka strojenia (tuning dial)

• Przy korzystaniu z pasm amatorskich

(1J Nacisnij na klawiaturze przycisk zadanego pasma
1-3 razy .
• Wybrac mozna trzy rÓZneczestotliwoscina kazdym
pasmieza pomoca przyciskupasmowego(Patrz ponizej
rejestr potrójnegostosu pasm) .

"';'T 1-=?l}_~i; ~ fi -12.- l2~DO
':r5)',<"'J .''='=. ~lI....l!

i~~F 2 ']'.200.00
l ?L;;m,"~ tu

[2] Galka strojenia nastaw zadana czestotliwosc .

. ~T , W"" ~.'Sil "----D.- 12l0a
: QZn_Fo ~ f'tl;1

;r:;.-~~'~ 2 1~.295.,0,0
2 .:n.i)?~~ LU

• Przy korzystaniu z odbiornika globalnego

[1J Na klawiaturze naciskaj 1-3.razy [GENE]
• Przycisk[GENE]wywola czestotliwoscdla pracyz
pokryciemglobalnym.

; c.;r r?!p_~1i ~ ~ 12 :00
'ct:DL'OJ) ~ [OH •..';:

'':;~}'\15. 1ao.o O
l 1'1.;j;''''.~j;l Cl

[2J Galka strojenia nastaw zadana czestotliwosc.
• Dlaszybkiegoprzestrajaniaskorzystajz funkcji
szybkiegoprzestrajania(s.25).

[3] Przyciskiem modu wybierz zadany mod pracy (s.25) [3] Przyciskiem niodu wybierz zadany mod pracy (s.26)

POTROJNY REJESTR PASMOWY

Potrójny rejestr pasmowy (stos) pozwala na
automatyczne zachowanie w 3 pamieciach na
kazdym pasmie 3 nastawien czestotliwosci i modu.

Jesli przycisk jest jeden raz nacisniety, to przywolane
zostaja czestotliwosc i mod ostatnio uzywane.
Ponowne nacisniecie przycisku wywoluje nastepna
czestotliwosc imodo

Funkcja ta jest przydatna jesli na danym pasmie
pracujesz trzema modami. Na przyklad jeden rejestr
jest uzywany na czestotliwosci CW, drugi SSB a
trzeci na cz stolliwosci RTTY .

[Przyklad]

14 I.IH~bnf)j

PJJsh E::§)

(I, :~, 1402500 11
( J4. J95.()O l}

mrt4.(}90.00

21 MHzbJrd

• Bezposrednie wprowadzanie czestotliwosci z klawiatury

Transiwer posiada klawiature dla bezposred
niego wprowadzania czestotliwosci w sposób
nizej opisany.

[1] Nacisnij [F-INEL-• Pojawi sie" ID"
[2J Wprowadz zadana czestotliwosc

• Miedzy jednostkami MHz i kHz wprowadz" • '.
(punkt dziesietny)

, [3] Nacisnij [(F-INP)ENT] dla wprowadzenia
czestotliwosci.

Dla skasowania wprowadzenia nacisnij
[MAIN/SUSJ zamiast [(F-INP)ENT]

4 Nastawianie czestotliwosci

[Przyklad]

14.025 MHz

IF-IN?ICIJCDc::::JITJo:JITJI ENTI

18.0725 MHz .

!F.iN?ICIJo:::Jc:::JITJCDCDITJI ENTI

706 kHz lF·INPI~CDC2:JCTII ENTl

5.100 MHz [F.INPICD~CIJ(]illJ

7000 MHz [F.INPlCIJ@D

21.280 -. 21.245 IF.INP)~o:JCDITJI ENTI
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• Rozwiniete funkcje strojenia

,--,
I s;a.! ~ I Rf1TV I ~ .1 ~=

(1lH:J:)

r:gr:
UlCE

,--, ,--, ,---Oi'FI ,

<>OC,
nID .

WYBIERANIE KROKOW kHz

[1J Nacisnij krótko [TSJ dla wyswietlenia wskaznika
szybkiego przestrajania.

[2] Nacisnij [TSJ na 1 s dla wprowadzenia wyswietlacza
ustawiania szybkiego kroku strojenia.
• Pokazujasie wybieralne kroki strojenia dla wszystkich
modów.

[3] Wybierz zadany mod pracy.
[4J Obracaj galka strojenia dla wybrania zadanego

kroku z mozliwosci 0,1; 1; 5; 9; 10; 12,5; 20 lub
25kHz

(5] Powtarzaj kroki [3] i [4] dla wybrania kroków
szybkiego przestrajania dla innych modów.

[6J Nacisnij [EXIT] dla wyjscia z wyswietlania
nastawienia.

KROK SZYBKIEGO STROJENIA

Dla szybkiego przestrajania czestotliwosc pracy
moze byc zmieniana w krokach kHz

(wybrac mozna 0,1; 1; 5; 9; 10; 12,5; 20
lub 25kHz).

[2] Obracaj galka strojenia dla wybrania
czestotliwosci krokiem kHz.

[3J Ponownie nacisnij [TS] dla wylaczenia wskaznika.
[4] Wedlug zyczenia obracaj galka strojenia dla

normalnego nastawienia czestotliwosci.

[1] Nacisnij krótko [TS] dla wyswietlenia wskaznika
szybkiego przestrajania.

\AI-:t.-:lI+nilt c7uhl,.iClonn clrt"liQni~

••.•, .. lDUdk lDILJl- ~ 1~2;O.O

I '@\.FO ~ FlL2.

");'0"'; 1Ll.100.00
l 21.0'76.58 CY

WYBIERANIE KROKU 1 Hz
Najmniejszy krok przestrajania 1 kHz moze byc
stosowany dla dokladnego dostrajania sie.

[1] Wylacz krok szybkiego przestrajania
• Na wyswietlaczu zniknie" .,.. .•.

[2J Nacisnij na 1s [TS] dla za-lub wylaczenia kroku
strojenia 1 Hz.
• RIT i/lub {j,TX funkcjonuja takze przy kroku 1 Hz.

L

Wskaznik 1 Hz

IlHT, IJIUd!.IilILJ... ~ l~-;-OOl . ~I..,~'O ~ FIU C:.~1l..J.195.000
l H.lOO.OO usa

\.FO usa FIL2

lLJ..205.000
14.100.ell usa

CO •••••
CFF ,

VIDE ~

I 9:1YE 1I--uorcrII---I'~'I~' .)

FUNKCJA KROKU STROJENIA 1-/4
(tylkoCW1 RTTY)
Przy pracy CW/RTTY mozna skorzystac z funkcji 114 dla
precyzyjnegostrojenia. Przestrojenie przy obracaniu galka
jest spowolnionedo 1/4 szybkosci strojenia normalnago.

~ Funkcje 1/4 za- i wylacza sie przyciskiem [1/4]

Krok strojenia 1 /4
wylaczony zalaczony

I

./
I

FUNKCJA KROKU AUTO STROJENIA (Tylko AM/FM)
Przy wyborze AM lub FM nastepuje automatyczne wybranie kroku szybkiego przestrajania przez funkcje

L automatycznego wvbrania kroku przestra·ania.

t" ~ __ . _
4. Nastawianie czestotliwosci
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5 ODBIÓR I NADAWANIE

• Wybór modu

Nastepujace mody sa dostepne w IC:756PROII: Kolejnosc przelaczania pokazana jest ponizej.

SSB (LSB/USB), CW, CW-R (CW odwrotne), RITY,
RITY-R (RITY odwrotne), AM i FM. Dostepne sa takze
mody SSB, AM i FM.

~
USB.D ~_ USB ~ ........• LSB.~ LSB·D

D Sygnaly mikrofonowe sa wyciszane przy wybo'rze
modu danych.

II'-"".~':'!II CW·R -- cw r·....·-·IRTIy --- RTIY·R

Dla wybrania modu pracy nacisnij krótko' odpowiedni
przycisk. Dla przelaczania miedzy USB i LSB,

CW/CW-R i RTTY/RTTY-R, AM i FM naciskaj
przycisk ponownie. Naciskaj przycisk 1s dla
przelaczania miedzy modem CW i CW-R, RITY i
RTTY -R lub wybrania modu danych,.

1)'~fF"1
AM·D ~_ AM FM .~ FM-D

Nacisnijprzycisk Krótkonacisnij
moduna 1s przyciskmodu

• Praca z Podwójnym PST (Twin PST)
OgÓlnie biorac, funkcja przestrajania pasma
przepuszczanego (passband Tuning), dla wycinania
interferencji, zaweza elektronicznie szerokosc pasma
przepuszczanego IF, przez nieznaczne przesuwanie
IF na zewnatrz pasma przepuszczania filtru lF.
Transiwer korzysta z ukladu OSP dla funkcji PBT.
Ustawiajac oba nastawniki (nVIN PBT] do tego
samego polozenia przesuwa sie IF.
-7 lCO pokazuje graficznie szerokosc pasma i

czestotliwosc przesuniecia.
-7 Nacisnij na1 s (FllTER] dla wprowadzenia filtru w

mod nastawiania. Aktualna szerokosc pasma
przepuszczania i przesunieta czestotliwosc sa
wyswietlane na ekranie modu nastawiania filtru.

-7 Dla ustawienia nastawników [TWIN PST] w
polozeniu srodkowym nacisnij (PBT ClR] na 1 s.

Zakres zmiany zalezy od szerokosci pasma
prz<lpuszczania i modu. Granice zakresu zmiany
wynosza polowe szerokosci pasma przepuszczania.
PST jest nastawiane w krokach 25 i 50Hz. Nastawniki
te funkcjonuja jako sterowniki przesuniecia IF w
modzie AM i gdy filtr RTTY jest wlaczony (ON). Tylko
wewnetrzny nastawnik moze funkcjonowac w tym
przypadku. Przesuniecie IF jest nastawialne krokami
20/40Hz w RTTY (filtr RTTY jest zalaczony) lub
krokami 150/300/500 Hz na AM.

• Normalnie [TWIN BPT] powinien byc ustawiony
w polozeniu srodkowym (strojenie PBT jest
wykasowane) gdy nie ma interferencji.
przy stosowaniu PST, barwa audio moze sie
zmienic

• Nie jest dostepne IN modzie FM.
• Przy obracaniu [TWIN PBT] moga wystapic

szumy. Pochodzi to od OSP i nie swiadczy o
zlej pracy urzadzenia.

Przyklad dzialania PST

Oba nastawniki w
polozeniu srodkowym

Odcinanie dolnego
zbocza pasma

Odcinanie dolnego i górnego
zbocza pasma przepuszczania

TWIN PSTo TWlN PST

0\

5. Odbiór i nadaW2ni:=

F' I r
/ I ~\-:- ?;ls:-;b;md

4{\I~
Interferencja InterferenCja

2adany sygnal

,.

.1.[,:,
V/

Interferencja Zadany sygnal
l

Czestotliwosc srodkowa IF
I'---------------------------

f

r
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Auto notch
wylaczone (OFF) zalaczone (ON)

Przy korzystaniu z recznego wycinania moga
wystapic szumy. Pochodzi to od OSP i nie
swiadczy o zlej pracy urzadzenia.

Transiwer dysponuje funkcjami wycinania recznego i
automatycznego. Funkcja "auto notch" automatycznie
tlumi ponad 3 tony interferujace (beat), sygnaly
strojenia itd., nawet jesli sie one przemieszczaja.
Reczne wycinanie moze byc nastawione dla
tlumienia czestotliwosci za posrednictwem
nastawnika [NOTCH].

~ W modach SSB i AM przycisk [NOTCH] przetacza
miedzy dzialaniem recznym, auto i wylaczeniem
(OFF).

~ W modzie CW nacisnij [NOTCH] dla za- lub
wylaczenia funkcji recznego wycinania ..

~ W modzie FM nacisnij [NOTCH] dla za- i
wylaczania funkcji automatycznego wycinania.

Czestotliwosc tlumiona przy recznym wycinaniu
nastawiasie nastawnikiem (galka) [NOTCHJ.
Gdy"aulo nolch" jesl uzywane, to pojawia sie "AN".
Gdy stosowane jesl reczne wycinanie to pojawia
si "MN",

Czestotliwosci
niepozadanych

tonów

Poszczególne
czestotliwosci
sa wytlumione

Sygnal
zadany

.)
• Redukc"a szumów NR

Funkcja redukcji szumów redukuje podktad szumowy
i uwydatnia sygnaly pozadane, które sa utopione w
szumach, Odbierane sygnaly sa przetwarzane na
sygnaly cyfrowe i nastepnie pozadane sygnaly sa
oddzielane od szumu.

[1] Nacisnij przycisk [NR] dla wlaczenia redukcji
szumów.

Swieciwskaznik [NR].
[2] Obracaj galka [NR] dla dostosowania poziomu

redukcji szumów,
[31 Nacisnij przycisk [NR] dla wylaczenia redukcji

szumów.
Wskaznik(NR] przeslajeswiecic.

Reduktorszumów
Wylaczony(OFF) Zalaczony(ON)

Pozadany
Skladnikiszumów sygnal (CW)

-EHt-atr

BAL%NR

(O
BAL%NRo

Nadmierne obrócenie galki [NR] daje w wyniku
maskowanie lub znieksztalcenie sygnalu audio.
Ustawiajgalke [NR] na maksymalnaczytelnosc.

l
I

5. Odbiór i nadawanie
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• O ranicznik trzasków Noise Blanker

Galka strojenia

Ogranicznik trzasków eliminuje szumy (trzaski) typu
impulsowego, takie jakie wytwarza uklad zaplonowy
samochodu. Nie funkcjonuje on w modzie FM.

[1] Nacisnij przycisk [NB] dla wlaczenia ogranicznika.
• Pojawiasie napis NB.

[2] Nacisnij przycisk [NB] na 15 dla wprowadzenia
modu nastawiania poziomu ograniczania.

[3] Obracaj galka strojenia dla wybrania poziomu
ograniczania.
• Dla powrotu do wartoscidomyslnejnacisnijna 1s

[(F-3}OEF].
[4] Nacisnij przycisk [NB] dla wylaczenia

agraniczn ika.
• Napis NB znika.

Przy stosowaniu ogranicznika trzasków bardzo
silny odbierany sygnal moze byc znieksztalcony .

.
• Ksztalt filtru OSP

Przycisk [EXIT/SET]

QOC i
MlD:

·~€f<-IW
. OFF

Ksztalt filtru OSP dla SSB i CW moze byc niezaleznie
nastawiony od lagodnego do ostrego.

[1] Nacisnij kilkakrotnie przycisk (EXIT/SET] dla
zamkniecia ekranu wielofunkcyjnego.

(2] Nacisnij na 1s przycisk [EXIT/SET] dla
wprowadzenia modu nastawiania.

[3] Nacisnij przycisk ((F-3)oSP] dla wprowadzenia
modu nastawiania filtru OSP.

[4] Dla wybrania zadanego ksztaltu filtru, ostry lub
lagodny, nacisnij odpowiednio [(F2)SSB-FIL] lub
[(F4)CW-FIL] dla kazdego modu SSB lub Cw.

[5] Dla wyjscia z mody nastawiania nacisnij
dwukrotnie [ENTER/SET]

Push~ Push~

Iii..... li .•

r

f

5. Odbiór i nadawanie
27
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• Filtr RTTY f Filtr dwuszczytowy (Twin peak)

/"ETER'
Po '

Transiwer ma 5 filtrów RTTY w uzupelnieniu do
normalnych filtrów IF. Szerokosc pasma
przepuszczania moze byc wybierana sposród 1 kHz,
500 Hz, 350 Hz, 300 Hzi 250 Hz. Jesli zalaczony jest
(ON) filtr RTTY, to mozna korzystac z miernika
strojenia RITY. (s. 42).

Poza tym filtr dwuszczytowy zmienia charakterystyke
czestotliwosciowa odbiornika przez uwydatnienie
dwóch szczególnych czestotliwosci (2125 i 2295Hz)
dla lepszego odbioru pozadanych sygnalów RITY.

[1J Nacisnij raz lub dwa razy [CW/RITYJ dla
wybrania modu RITY.

[2J Nacisnij [RITY FIL] dla wlaczenia filtru RTTY .
• Powlaczeniu filtru dwuszczytowegopojawi sie

ikona "TPF"

• Wybór filtru RTTY

[1 J Naciskaj kilka razy [EX IT/S ET] dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego, jesli potrzeba.

[.2] Wybierz mod RTTY.
[3] Naciskaj na 1s [RITY FIL] dla wprowadzenia

modu nastawiania filtru RITY

[4] Nacisnij [(F-1)'" J dla wybrania pozycji szerokosci
pasma.

[5J Obracaj galka strojenia dla wybrania szerokosci
filtru sposród 1 kHz, 500 Hz, 350 Hi, 300 Hz
i 250 Hz.
Nacisnij ((F-3)DEF] na 15 dla wybrania wartosci
dom slne·.

• Mod odwrotny (reverse) CW

[6] Nacisnij [(F-2)""] dla wybrania pozycji filtru
dwuszczytowego.

Po zalaczeniufillru dwuszczytowegosila odbieranego
audiomozesie zwiekszyc.

[7] Obracaj galka strojenia dla zalaczenia lub
wylaczenia filtru dwuszczytowego.

[8J Dla wyjscia z modu ustawiania filtru RTIY nacisnij
przycisk [EXIT/SET].

(RTTY FIL]

TPF indicator(----,
~ ~iUl '3 ~mtiI 12:00
1 : @lFO «aiDFIL2

IL/.. 100.00
21.076.50 CM

_.,)

\ BFO

Interferencja Sygnal zadany

Mod CW (strona USB)

Mod odwrotny (reverse) CW-R odbiera sygnaly CW z
polozeniem fali nosnej CW po przeciwnej stronie, tak
jak LSB i USB.

Stosuje sie, gdy zaklócajace sygnaly sa w poblizu
zadanego sygnalu i gdy chcesz zmienic wysokosc
interferujacego tonu.

[1] Naciskaj [CW/RITY] az do wybrania modu Cw.
[2J Naciskaj na 1s [CW/RITYJ dla wybrania modu CW

lub CW-R
S rawdz ton inteneru' c .

• RTTY mod odwrotny

r:·················_···:~··\
:.. "'l .~
:. l i

IFt\

. { :: ;
Push for 1 sec. ~(': ,.

@~IRT!.'I !f~;; .._

Interferencja Sygnal zadany

Mod CW-R (strona LSB)

-~--V

Odbierane zn2ki sa nieraz znieksztalcone jesli
wystapi odwrócenie odbieranego sygnalu pomiedzy
MARK i SPACE. To odwrócenie moze byc
spowodowane przez nieprawidlowe podlaczenie
TNC, ustawienia, rozkazy itd.

Dla prawidlowego odbierania odwróconych sygnalów
RITY wybiera sie mododwróconego RTTY-R (RTTY

I Reverse)

.5 Odbiór i nadawanie

[1J Naciskaj [CW/RITY] az do' wybrania modu RTTY

[2] Naciskaj na 1s [eW/RITY] dla wybrania modu
RITY lub RITY-R

Sprawdzodbieranysygnal.

28
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• Kontrola wysokosci tonu CW

Wysokosc tonu odbieranego sygnalu CW i
monitorowane audio CW moga byc dostosowane do
twoich upodoban (300 Hz do 900 Hz) bez zmiany
czestotliwosci pracy.

Ekran modu nastawiania filtru wyswietla

graficznie prace wysokosci tonu CW ( Patrz
ponizej).

Wysokosc tonu odbieranego CW moze byc nastawiona
krokiem 25 Hz.

• Wybór filtru IF (p.cz)

Transiwer posiada filtry o trzech szerokosCiach
przepuszczanego pasma IF dla kazdego modu.

W modach SSB i CW pasmo przepuszczania moze
byc nastawiane od 50 do 3600 Hz krokiem 50 lub
100 Hz. Lacznie dostepnych jest 41 szerokosci
pasma.

Dla modu RITY pasmo przepuszczania moze byc
nastawione od 50 do 2700 Hz krokiem 50 Hz lub

100 Hz Lacznie dostepne sa 32 szerokosci pasma.

• Nastawienie szerokosci pasma filtru
.(Tylko mody SSB, CW i RTTY)

[1] Wybierz mod SSB, CW lub RITY.
Szerokosci pasma dla modów AM i FM sa stale i
nie moga byc nastawiane.

[2] Dla modu RITY wylacz (OFF) filtr RITY naciskajac
[RITY FIL].

[3] Nacisnij [FILTER] na 1s dla wprowadzenia modu
nastawiania filtru.

VFO U58 FIL"

lLJ.2D5.00
14.100.00 usa

FILTER

/~l''''''';'! .:..<:: ...• \

30B l ~t3~ 270f'
.~---i-·---~IP8Tt
'--_--'-----.:'--~_~IF1Hl~cr:r "

.. WICE

I-r,w--, ,--- 1--oEFI 1---' I

Szerokosc Wybrany
pasma filtr IF

.tlr ...~ ~ ..-l!L 12:00
. l "@~o ~ FIL2

~TER .., lLJ.195.00
. p., , l 14.100.€>-) USB

PST sa
pamieci w

czestotliwosci
zachowywane w

UFO usa FIU

Ji....J.cD5.00
14.100.\19 U5"a

Szerokosc Wybrany
pasma filtr IF

~ ~ -11-1.....----,-2-:-0-0.....,
@LIFO ~ FIL27LJ.795.00

[4. loe.oo usa

OTT
QFF

"NTl

Przesuniecia
a utoma ty czn ie
kazdym filtrze.

Dla modów AM i FM szerokosci pasm sa ustalone i
maja trzy wielkosci

rii Wybór filtru jest automatycznie zachowywany wil pamieci w kazdym modzie.I
• Wybór filtru IF

[1] Wybierz zadany modo
[2J Dla modu RTTY wylacz (OFF) filtr RITY

naciskajac [RTTY FIL].

I [3] Naciskaj kilkakrotnie [FiL TER] dla wybrania filtruIF 1, 2 lub 3.
Na wyswietlaczu LeO pokazywana jest szerokosc
wybranego pasma przepuszczania (passband
width) i numer filtru.

[4] Naciskaj [FILTER] kilkakrotnie dla wybrania
zadanego filtru IF.

[5] przy naciskaniu [(F-1 )SW] obracaj galkestrojenia
dla nastawienia zadanej szerokosci filtru.

W modach SSB i CW szerokosc pasma moze byc
nastawiona w nastepujacym zakresie:
50 do 500 Hz krokiem 50 Hz
600 do 3600 Hz krokiem 100 Hz
W modzie RTIY szerokosc pasma moze byc
nastawiona w nastepujacym przedziale
50 do 500 Hz krokiem '50 Hz
600 do 2700 Hz krokiem 100 Hz

Nacisnij [(F-3)DEF] dla wybrania wartosci domyslnej.
[6J Jesli potrzeba, -powtórz kroki [4] do [5]. .
[7] Nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z ekranu modu

nastawiania filtru.

I·przy zmianie szerokosci pasma kasowane sa
~.~ przesuniecia czestotliwosci w PST.

Na ekranie w modzie nastawiania filtru pokazane sa

graficznie czestotliwosci przesuniecia PST i l'

Jll:~ robocza wysokosc tonu CW. ~Il-. -'---- . .__
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,Automatyczna regulacja wzmocnienia - ARW
(auto gain control AGC) steruje
wzmocnieniem odbiornika tak, aby na wyjsciu
sila sygnalu audio byla stala, nawet przy
znacznych zmianach 'sily sygnalu na wejsciu
odbiornika (fading) .

• Nastawienie stalej czasu ARW

[1J Wybierz zadany mod inny niz FM

[2] Nacisnij na 1s [AGC] dla wprowadzenia modu ARW

(AGC).

• Stale czasu ARW mozliwe do
wybrania (czasy w sekundach)

• Wybór stalej czasu ARW(AGC)

[1] Wybierz mod inny niz FM.

[:'1 Naciskaj [AGC] kilka razy dla wybrania
wedlug zyczenia ARW szybkiej, sredniej lub
wolnej.

Transiwer ma ARW dla wszystkich modów, z
wyjatkiem FM, o trzech charakterach
okreslanymi stala czasu:
szybka (fast) srednia (mid) i powolna (slow).IDla modu FM ARW ma jedna stala czasu,szybka (0,1 s) i nie moze byc ona

zmieniana.

)

UFO usa FIU

7l.J.205.00
H. 100.00 IEB

ffiC

•.sss ••CtJRTT'lUiF'M
F'RST

e.:Se.le.l3.ee.l
:MI!)·.:

·2.1l···iii. 5e."5.0
., COl'P

SLOIol6.e1.21.27.'1
· OF'F ,

<s.c:)., Wlot:· "\'---I I~IO€F Il II

Rf; ~~--C:L- 12:00
: @UFO ~ .FIL2

. /w' TLI.T95.001 14.100.00 usa

(3] Naciskaj (AGCl kilkakrotnie dla wybrania szybkiej
(FAST) stalej czasu.

[4] Obracaj galka strojenia dla nastawienia pozadanej
stalej czasu dla 'AGC FAST'
• Stala czasu ARW moze byc nastawiona miedzy 0,1 i 8,0

sekund, w zaleznosci od modu, lub byc wylaczona.
• Nacisnij[(F-3)DEF] dla wybrania wartosci domyslnej

(default).

[5] Nacisnij [AGC] dla wybrania sredniej (medium)
stalej czasu.

[6] Obracaj galka strojenia dla nastawienia pozadanej
stalej czasu dla 'AG C MlD'
• Stala czasu ARW moze byc nastawiona miedzy 0.'/ i 8.0

sekund, w zaleznosci od modu, lub byc wylaczona.
• Nacisnij [(F-3)DEFj dla wybrania wartosci domyslnej

(default).

[7] Nacisnij [AGC] dla wybrania powolnej (slow) stalej
czasu.

[8] Obracaj galka strojenia dla nastawienia pozadanej
stalej czasu dla 'AGC SLOW
• Stala czasu ARW moze byc nastawiona miedzy 0.1 i 8,0

sekund, w zaleznosci od modu. lub byc wylaczona .
• Nacisnij [(F-3}DEF] dla wybrania wartosci domyslnej

(default).

[9] Wybierz inny mad poza FM. Powtórz kroki
[3J do [9] jesli potrzeba.

[10] Nacisnij (EXIT] dla wyjscia z ekranu rroodu
nastawiania ARW.

Srednia stala czasu ARW

Powolna stala czasu ARW

Szybka stala czasu ARW

I~~

~~

~i=lGC "~

Moda' Oefault. Seleetabla AGC Uma constant

0.3 (FAST)
OFF, 0.1. 0.2, 0.3. 0.5. 0.8. 1.2,SSB 2.0 (MlD)

6.0 (SLOW)

1.6,2.0,2.5.3.0.4.0,5.0,6.0

0.1 (FAST)

OFF, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5. 0.8, 1.2,CW
0.5 (MlD)

1.2 (SLOW)

1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

0.1 (FAST)

OFF. 0.1, 0.2. 0.3. 0.5, 0.8, 1.2.
jRTTY

0.5 (MlD)
1.2 (SLOW)

1.6, 2.0. 2.5, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0

3.0 (FAST)

OFF. 0.3. 0.5. 0.8. 1.2. 1.6, 2.0.AM 5.0 (MlD)

7.0 (SLOW)

2.5.3.0, 4.0, 5.0, 6.0. 7.0, 8.0

Iio.1 (FAST)

-

FM Fixed
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12:00>'l>ITl

Krótko naciskajac [DUALWATCH] aktywuje sie
nadzorowanie na poprzednio wykorzystywanej
czestotliwoscipracy.

[3J Za pomoca galki strojenia nastaw druga zadana
czestotliwosc obserwacji.

ANT lm1dk~ -.C:L. 12:00
l 'JFO ~ FIL22 1.290.00

I 14. 100.Oel usa
•p 11MP'. ~ l'llr:J!QD
1'1 : @UFO usa FIL2

OH 2 1.290.00
OFF 14.1('0.00 usa

[4] Wyreguluj [BAL] dla nastawienia odpowiedniej
sily sygnalu na czestotliwosci odczytu MAIN i
SUB.

• S-metr pokazuje zlozona sile sygnalu.

[5] Dla nadawania na czestotliwosci odczytywanej w
SUB nacisnij [CHANGE] lub [SPLlTJ.

[6] Nacisnij [(F-4)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

Jesli potrzeba, naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotniedla
zamknieciaekranuwielofunkcyjnego.

[7] Nacisnij [(F-1 )PROG] lub [(F-2)lIFJ dla
uruchomienia skanowania programowanego lub
skanowania .lIF.

Skanowaniejest czynne wedlug odczytu na MAIN
pomiedzy zaprogramowanymi granicami
skanowanialub w ramach przedzialu lIF.
Nadawanie na odczycie SUS zatrzymuje
skanowanie.

I Funkcja RIT moze byc wykorzystywana tylko naIodczycie MAIN FunkCja lITX moze byc uzywana

,- dla odczytu nadawania (odczyt MAIN, jesli

: funkcja rozdziafu (split) jest wylaczona (OFF); na
. ~ odczycie SUB jesli funkcja rozdzialu (spljt) jest

zalaczona (ON)).

~§~.-CL 12:00
®l,JFO~ FIU2 1.290.00

1·1.ll()i). 00 U5B
~

56 usa F ''-22 1.290_00
UFO 14.180.00 U$B

~ ~ -.C:L. 12:00
WG ~"·FIU.2 1.290.00

14. 100.00 U$S
l;l;j!IU@ WO USB FIL2
lLJ_20S.00

H.l00.Iil" US8

~ITl

OTT
(FF

FlITl

• Praca z odwó'n m nadzorowaniem
Podwójne nadzorowanie (dualwatch) monitoruje
jednoczesnie 2 czestotliwosci w tym samym modzie.

[1J Nastaw zadana czestotliwosc.

[2J Nacisnij na 1 s [DUALWATCH].

Na,W"'itwi sie zrównanaczestotliwosci" I' ". Ta szybka funkcja podwójnego
nadzorowania moze byc wy/aczona w modzie
nastawiania (s. 69).

Podczas podwójnego nadzorowania, obie
czestotliwosci powinny byc na tym samym pasmie,
poniewaz filtr pasmowo-przepustowy w obwodzie IF
jest wybrany dla odczytu czestotliwosci MAIN.

• Skanowanie .podczas podwójnego
nadzorowania (dualwatch)

Skanowanie funkcjonuje tylko na odczycie MAIN.
Dla korzystania ze skanowania podczas
podwójnego nadzorowania, skanuj w odczycie
MAIN, zas dla swojego OSO korzystaj z odczytu
SUB, wykorzystujac prace z podwójnym
nadzorowaniem (dualwatch) i rozdzialem
czestotliwosci (split).

[1] Zaprogramuj zadane granice skanowania w tym
samym pasmie amatorskim (s. 53 - program.)

. Jesli planujesz skanowac lIF, zaprogramowanie
granicskanowanianie jest potrzebne.

[2] Nacisnij [SPUTJ dla wlaczenia funkcji rozdzialu

czestotliwosci (~• Pokaz.esie" §i!jJ ". ..

@'I'O .• k ~ ....D.-
UFO ~ FILC<2 1;:250..00
1 Jt4. 1\J0. t1l3 ust!

l!laD~
[3] Wybierz mad VFO dla odczytu MAIN. ® VFO U5S FIU.2 ].290.00
[4] Nastaw zadana czestotliwosc pracy na odczycie l I'.I('''.c''l U38

MAIN. ~ ~oc l - sc"'"'

1[5] Nacisnij na 1s [DUALWATCH]. . N:0 I=~OG:"M ~C"~ =• Pokazywane czestotliwosci MA!N i SUS sa I· :~ '1, ,F 5:'0' '! lOkH:L'.:'F"lP ?,'o~r",.i"'I~.J P\~ :,!l. 'Hhl. '3o;,r:H:::

'jednakowe i funkcja "dualw3tch" jest zalaczona .)FF 'O" ,Od P2' 11. ",o. "OMH<

'J[C€

(ON). ll~..i-ll~-{ C--;?":t::"E"--f I .:P-:;FHN Il-SfTj

I, [3] Ola zakonczenia skanowania nacisnij .'.[EX:T!SETj.
t i
L . ~. .~ .~_.Jr

I 5 ODBiUR 1\i.L..DA\iVAi\J!E
J l
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• Praca z rozdzialem czestotliwosci (Split)

Praca z rozdzialem czestotliwosci (split) pozwala na
nadawanie i odbiór w tym samym modzie na dwóch
róznych czestotliwosciach. Praca z rozdzialem
czestotliwosci jest realizowana w zasadzie przy
wykorzystaniu dwóch czestotliwosci na odczytach
MAIN i SUS.'

UDOGODNIENIE

BEZPOSREDNIE WPROWADZANIE

CZESTOTLIWOSCI PRZESUNIECIA (SHIFT)
Ponizej podany jest przyklad ustawienia odbioru na
21,290 MHz i nadawania na 21,310 MHz. Czestotliwosc przesuniecia moze byc wprowadzana

bezposrednio.

[1] Nacisriij [F-INPJ.

[2J Wprowadz zadana czestotliwosc przesuniecia z
klawiatury cyfrowej

• Nastawionemozebyc 1kHz do 1 MHz.
• Jesli potrzebnejest ujemneprzesuniecie,uprzednio

nacisnij [ '] .

[3J Nacisnij [SPLIn.
• Czestotliwoscprzesunieciajest wprowadzonado odczytu

SUS i funkcjarozdzialu(split) jest zalaczona(ON).
[Przyklad]

Dla pracyna czesto·
t1iwosciwyzszejo 1 kHz

Dla pracynizejo 3 kHz

UFO usa • 1L:;:

] Ui:=: O 5. O O
1~. tOO.iltJ usa

nTT
GFF '

[1J Ustaw w modzie VFO 21,290 MHz (USS).

OI",T ~~-I::l- 12:00 ,
I <1R:> UFO ~ l=lU2 '.290.00

14.100.00· lisa

[2J Krótko nacisnij [SPLIT] i nastepnie nacisnij na 1s
[CHANGE].

Dla wybrania czestotliwosci nadawania bardziej
wygodna jest funkcja szybkiego rozdzialu (quick
split), opisana dalej.

Na LCD pom;•• , sie zrównana czestotliwoscnadawaniai"· ".
Czestotliwosc nadawania zaznaczona jest przez
"TX".

.•..~~
..~.

UDOGODNIENIE

FUNKCJA "DUALWATCH"
Funkcja podwójnej obserwacji jest wygodna dla
przestrojenia czestotliwosci nadawania podczas
monitorowania obu czestotliwosci stosowanych dla
nadawania i odbioru.

UDOGODNIENIE

12:00 I

I"€TER
Po

<tir ~ ~-I::l-
\.,Fa ~ FIU2 '.290.00

14.109. 00 1J~.s

·P.-' ~~)
l (j]) cFO usa 'IL1

~ 21.290.00~ 14.1raO.eo usa

[3] Obracaj galka strojenia przy nacisnietym [XFC]
dla nastawienia czestotliwosci nadawania na
21.310 MHz. .

Czestotliwosc nadawania moze byc monitorowana
podczasnaciskania [XFC] lub podwójnaobserwacja
(dualwatch).

ROZDZIALUFUNKCJA BLOKADY

CZESTOTLIWOSCI (split)

Dzialanie blokady galki strojenia podczas pracy z
rozdzialem czestotliwosci moze byc wybierane w
modzie nastawiania dla czestotliwosci odbiorczej i
nadawczej, albo tylko dla czestotliwosci odbiorczej.
(5.69).

Przypadkowe popuszczenie przycisku [XFC] podczas
obracania galka strojenia zmieni czestotliwosc
odbiorcza. Dla zapobiezenia temu, skorzystaj z funkcji
blokady rozdzialu "split" i gaIki strojenia dla zmieniania
tylko czestotliwosci nadawania. Funkcja blokady "split"

. kasuje funkcje blokady galki podczas naciskania
[XFC] podczas pracy z rozdzialem czestotliwosci
(split).

I'lf. ~tiL...L~ 12:00
UFO ~ FIL22 7.290.00
1 14.10\3.00 USB

P.""P· ~
I· •.@ I)FO usa FIL2

"n e! 1.3 10.00
I:;FF 14. 1oo.~) USB

[4] Mozesz teraz odbierac na 21,290 MHz i nadawac
na 21.310 MHz.

Dla zmiany czestotliwosci nadawania i odbioru
nacisnij (CHANGE] dla wymiany odczytów MAIN i
SUS.

i'--._---_._------------- -------------------------
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• Funkcja szybkiego rozdzialu czestotliwosci s lit
[2] Nacisnij na 1s przycisk [SPLIT].

Praca z rozdzialem(split)jest zalaczona(ON).
OdczytSUSjest zrównywanyz odczytem
czestotliwosciMAIN.
OdczytSUSjest w stanie oczekiwania(standby) na
wprowadzenieczestotliwoscinadawania.

~~.....D.- 12:00
UFO ~ FIU

:2 1.290.00
14.100.00 u;;a

l§;l!(D® \.!FO usa FIL22 1.3 10_00
14.100400 usa

".,..l

AlT
r:FF

l'HT J' ~ ~ ~ llmCl UFO ~ FIU
'7JJR 2 1.290.0014.100.00 lISB

~
<fE) UFO usa FIL221.290.00

14.100.00 '.'sa

. ATT
CFF

[3] Obracaj galka strojenia dla nastawienia
czestotliwosci nadawczej, lub wprowadz te
czestotliwosc z klawiatury i [ENT]; lub wprowadz
czestotliwosc przesuniecia (shift) z klawiatury i
[SPLIT].

Czestotliwosc nadawcza moze byc monitorowana
podczas naciskania (XFC] lub przy stosowaniu

. podwójnegonadzorowania(dualwatch).

VFO usa FIU

lLJ.205.DO
H.IW.ila U"B

i>(T ; tm2...ftUl.-L .....D.- 12 :00.'@ UFO ~. FIU2 1.290.00
l 14. 100. aa U5B

[1J Przypuscmy, ze pracujesz w modzie VFO na

,21,290 MHz (USB).

Funkcja szybkiego rozdzielenia jest domyslnie
zalaczona (ON). Dla twojej wygody moze to byc
wylaczone w modzie nastawiania (s.69). W tym
przypadku przycisk [SPLIT] nie zrównuje odczytów
czestotliwosci MAIN i SUS.

Skraca to czas potrzebny dla uruchomienia pracy z
rozdzieleniem czestotliwosci (split).

PRZY~LAD PRAKTYCZNY
r==========.====~-----I
PRZYKLAD PRAKTYCZNY

Jesli poszukujesz za' stacjami DX i oczekujesz, ze
stacja DX powie iz odbiera "up 'X' kHz" ;

DZIALANIE 1

(1] Nacisnij na 1s [SPLIT] dla oczekiwania na prace z
rozdzialem czestotliwosci (split).

[2] Jesli stacja DX poda "up 10kHz"
• Nacisnij [1), (O) i nastepnie[SPLIT]
• Lub obracaj galka strojenia.

Gdy odbierasz w tloku (pile-up) i chcesz uruchomic
prace z rozdzieleniem czestotliwosci (split) dla
ulatwienia wyróznienia stacji:

[1] Nacisnij na chwile [SPLIT] i nacisnij na 1s
[CHANGE].

WskazanieczestotliwosciSUS bedzie zrównanez
wskazaniemczestotliwosciMAINi pojawisie ..
mmi"·

DZIALANIE 2

Jesli stacja DX poda "down 5 kHz" !o zanim
wprowadzisz oczekiwanie (standby) dla pracy z
rozdzialem (split);

~ Nacisnij [F-INP], n [5] nastepnie [SPLIT].

F:.Jnkcjarozdzielenie(split)jest zalaczonai do
odczytu SUS wprowadzonajest czestotliwosc
"5 kHzdown".

[2} Obracaj galka strojenia dla nastawienia
czestotliwosci odbiorczej w odczycie MAIN.

[3] Podaj swoja czestotliwosc odbiorcza.

[4] Po tym gdy odbierzesz znak wywolawczy ja~iejs
wolajacej stacji nacisnij i przytrzymaj przycisk
prr dla udzielenia odpowiedzi

Podczasnaciskania[XFC] mozeszmonitorowac
czestotliwoscnadawcza.

S. ODSIGR i NADAWANiE
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• RIT i llTX

• Funkcja RIT • Funkcja 11TX

Funkcja RIT przesuwa czestotliwosc odbiorcza w
zakresie ±9,999 kHz krokiem 1 Hz (10Hz jesli skasowac
krok odczytu 1 Hz), bez przesuwania czestotliwosci
nadawczej.

o Funkcjajest opisana pod (32) na stronie 6.

Funkcja LlTX przesuwa czestotliwosc nadawcza w
zakresie ±9,999 kHz krokiem 1 Hz (10Hz jesli skasowac
krok odczytu 1 Hz), bez przesuwania czestotliwosci
odbiorczej.

• Funkcjajest opisanapod [33] na stronie 6.

Pojawia
sie

, "ó-TX"

12'00

P.••••l

[1J Nacisnij przycisk [LlTXJ.
"'IT wu..:!l<DLJ... -C:L

@~O -.. FIUlLJ.195.00
14.100.00 t5B

UM '1'=:Je
Pojawia

sie
"RIT"

[1J Nacisnij przycisk [RIT].

[2J Obracaj galka [RIT/l'. TX]
RITILlTX

[2] Obracaj galka [RIT/LlTX]
RIT/LlTX

Nizsza Wyzsza Wyzsza

)
[3J Dla resetowania czestotliwosci RIT nacisnij na 1s

[CLEAR].
Dla resetowaniaczestotliwosci RIT krótko nacisnij
[CLEAR],jesli zalaczona jest funkcjaszybkiego
kasowaniaRIT/.liTX.(s. 72).

llIlI.2.dlr. ZIlD.-a. ~ 12:00

.@ UFO ~ FIl.2 II i'lEP';",', . TU.195.00. 1 l4. l09.ee usa

JP'\"'J - ODO -1-
Resetuje
do "0.00"

[3] Dla resetowaniaczestcitliwosci LlTX nacisnij na 1s
[CLEAR).

DlaresetowariiaczestotliwosciRITkrótko nacisnij
[CLEAR],jesli zalaczonajest funkcjaszybkiego
kasowaniaRIT/.liTX.(s. 72).

"'I!; ~1ilIL-JL~ 12:00
@UFO ~ FI~

ruE" '1l.J.195.00
Po " 1 14.lee.Be usa Resetuje

P.-, _0.00--1- do "0.00"I '

[4J Dla skasowania funkcji LlTX, nacisnij ponownie

[4] Dla skasowania funkcji RIT, nacisnij ponownie [RIT]. [Ll~o" li1ii" znika. o" 1iIi:l" znika.

D
obie

Nacisnij i RIT

:lrzvtrz.vmai D

• Przyklad praktyczny
Jesli znajdziesz stacje DX na 21.025 MHz / CW i
stacja ta nasluchuje stacji nadajacych nieco powyzej,
od 21,025 MHz. to:

[1] Nacisnij [RIT] i [t:.TX] dla wlaczenia (ON) obu
funkcji.

[2J Obracaj [RIT/t:.TX) dla znalezienia czestotliwosci
odbiorczej stacji DX'owej.

[3] Jesli znajdziesz czestotliwosc odbiorcza stacji
DX-owej, nacisnij [RIT] dla wylaczenia (OFF)
funkcji RIT.
0_ teraz moiesz nadawacdo stacji DX na jej

czestotliwosciodbiorczeji odbierac stacje DX na jej
czestolliwoscinadawczej(21.025MHz)

[4] Gdy stacja oczekuje (standby) zacznij nadawac.

RIT lub t:.TX

wyswietlanej

P.~·
t '

• Funkcja doliczania
Czestotliwosc przesuniecia funkcji
moze byc dodana/odjeta do
czestotliwosci.

Podczas wyswietlania czestotliwosci funkcji
przesuniecia RIT lub/i t:.TX nacisnij na 1 s [RIT]
lub , lEmk.1!tDL....lL ~ 12:00

'·@l.l'O ~ FIL2TLI.195.00
14.100.'10 Lisa

CIOD.25

1 _ '------------- 1

j ODBiÓR i f\IAOP,lJVi\:\jiE
34
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• Funkc·a monitorowania

modu 12,00

~ Idlli

~ '1:1.

::,~.::.,·!·r-;::
OH

~:I.~

FIL::!

...,. - (!ll2dI<.OLJL -D
, . @UFO ~ FIL2lLJ..195.00

].4.100.00 usa

Dla uniknieciasprzezenkorzystaj ze sluchawek.
Dla sprawdzenianiezmienionejcharakterystyki
nadajnikalub mikrofonuustaw barwe tonu
nadawanegona O d8

Funkcja monitorowania pozwala na sluchanie w
glosniku twojego sygnalu nadawanego na p.cz. (IF)
w dowolnym modzie. Wykorzystuje sie to dla
sprawdzenia charakterystyki przenoszenia glosu
podczas dostosowywania charakterystyki przy
nadawaniu na SSB. (s. 65). Ton podsluchu (sidetone)
na CW funkcjonuje niezaleznie od ustawienia
przycisku [MONITOR].

(1) Nacisnij [MONITOR]
Wskaznik swieci gdy funkcja monitorowania jest

zalaczona(ON).

[2] Naciskaj [EXITISET} kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[3] Nacisnij [(F-5)SET] na 1s a nastepnie
[(F-1)LEVEL] dla wprowadzenia

. nastawiania poziomu.

[4} Nacisnij [(F-1)A] lub [(F-2)TJ dla wybrania
pozycji poziomu monitorowania.

[5] Dostosuj wzmocnienie monitorowania korzystajac
z galki strojenia.
Naciskajac [(F-3)oEF] wstawia sie wybrana pozycje do
pozycjiwartosci domyslnych.

[6] Nacisnij dwukrotnie [EXITISET] dla wyjscia z
modu nastawiania poziomu .

• Funkc·a VOX

u=o US8 FIL2

lLJ.205.DD
14.100.00 USIl

VOX

Przelacznik [VOX]w
modachionicznych

~T - ~~.....D...... 12:00
. l ·®\,.f'o~ FIL2

~R TLI.195.00
1 H.l00.00 USB

AUC '
1'110·

. R•• t.l-UO)(

~. U)X UOl( D.lu~

~"
CFF .

UlCE: i
:1--'-' l .,. I I ('€F I l l I II

(7) Jesli audio z glosnika przelacza na nadawanie,
doreguluj anti-VOX do punktu IN którym zjawisko
to ustapi.

- Wyregulowanie funkcji VOX

[1] Wybierz mad foniczny (SSB, AM, FM).

[2] Nacisnij [VOX] dla zalaczenia funkcji VOX.

[3] Nacisnij na 1s [VOX] dla wprowadzenia modu
nastawiania VOX.

[4] Wybierz pozycje wzmocnienia VOX za pomoca
(F-1) .l.]lub [(F-2) T).

[5] Podczas mówienia do mikrofonu obracaj galka
strojenia do punktu w którym transiwer bedzie
trwale przelaczany.

[6] Doreguluj dogodne opoznlenJe VOX przy
prz8shodzeniu do odbioru.

Za pomoca[(F-1 A.) lub [{F-Z)"" J ustawczasz'.',!cki

Obracajgalka strojenia.

Funkcja VOX (Voice-Operated Transmission 
glosem sterowane nadawanie) przelacza pomiedzy
nadawaniem i odbiorem za pomoca twojego glosu.
Funkcja ta pozwala na wprowadzanie zapisu w logu
komputerowym itd. podczas pracy.

,- Korzystanie z'funkcji VOX
[1J Wybierz mad foniczny (SSB, AM, FM).

[2] Nacisnij [VOX} dla za- lub wylaczenia funkcji
VOX.

ODBiÓR ~~ADAVVANIE
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• Funkc'a miernika

Transiwer posiada 4 funkcje pomiarowe dla twojej
wygody. Za pomoca przelacznika [METER] wybiera sie
zadana funkcje pomiarowa. .

Dodatkowo transiwer moze pokazac na wyswietlaczu
LGo wielofunkcyjny miernik cyfrowy, który pokazuje
jednoczesnie wszystkie pomiary przy nadawaniu.

SWR

ALG

)

II II

v=o LIS8 FIL2

jLj.2D5.00
l 14.100.00 usa

P-HCLD I"U.. TI --F1N:T I ()-l MISTER
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. l ... 3 ••• 5 ..... 7 .•.. 9 ... +20 ••• ·+··'H~••• -+60dB
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.111I11I11111111I1· }" :;l-".: ..'-' o"

RLC

a··· ···.····z~.:.......·50·· ...... : ....-::.:... la0"
-COHP

El.~la1:S'..~ ." 'cfj

SUR
I1.522.53 =

Rf ..' fDU.dl;.Ul..-'L .-D..- 12 :00
',<f&>LFO ~ FIL2

'VoER[ 7/4. 195.00,. l 14.100.00 usa

Gdy wlaczone jest zatrzymywanie wartosci
maksymalnejtow oknie pojawiasie "P·HOLO"

• Wielofunkcyjny miernik cyfrowy.

[1] Nacisnij na 1s przycisk [METER] dla za· lub
wylaczenia miernika cyfrowego.

[2] Naciskaj [(F-1)P-HOLD] dla za- i wylaczania
funkcji zatrzymania wartosci maksymalnej (peak
level).

Monitor
Po

• Analogowy miernik nadawania

-} Nacisnij [METER] dla wybrania pomiaru mocy RF
(Po), WFS (SWR), ALG lub stopnia kompresji.

Przycisk (METER)

Or--l;l'D. g~gg Q

~~ oo~~a
c=:=:::=:::J o 0°000 ~c::::Jo . - ac:::J c::lCJ

o ==== o _~'= O0002. . °0°a o

Pomiar
Pokazuje wzgledna moc wyjsciowa
RFw%

Pokazuje WFS na wejsciu do linii
transmis 'ne'

Pokazuje poziom ALG.
Gdy odchylenie' miernika pokazuje,
ze poziom sygnalu wejsciowego
przekracza dopuszczalna wartosc, to
uklad ALC ogranicza moc RF. W tych
przypadkach nalezy zmniejszyc

~wzmocnienie mikrofonu [MIC GAIN .

COMP Pokazuje stopien kompresji gdy
. stosowan 'est rocesor mow .

• Odczyty WFS (SWR)

Miernik WFS (SWR) wskazuje wartosc WFS na
wejsciu do linii transmisyjnej we wszystkich modach.

[1] Nacisnij [TUNER] dla wylaczenia (OFF)
dostrajacza antenowego.

[2] Naciskaj [METER] kilkakrotnie dla wybrania
pomiaru Po.

(3] Naciskaj [CW/RTTY] dla wybrania modu RITY

[4] Nacisnij [TRANSMIT] ..

[5] Obracaj galke [RF POWER] przekraczajac 12
godzine dla uzyskania ponad 30 W mocy
wyjsciowej (30%).

(5J Nacisnij ponownie [METER] dla wybrania pomiaru
SWR jako miernik nadawania.

[7j Odczytaj wartosc WFS na mierniku SWR.

S'NR l1leter

Less than 1.5:1

D Wbudowany dostrajacz antenowy (antenna tuner)
dopasowuje nadajnik do anteny gdy WFS jest
mniejszy od 3 : 1.

5 ODBIOR i j\J,.1,OAWAN!E
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• Kompresor mowy

Kompresor mowy RF zwieksza przecietna moc
wyjsciowa RF, zwiekszajac sile sygnalu i czytelnosc
na SSB.

[6] Nacisnij [METER] dla wybrania pomiaru COMP.

[7] Ustaw galke [COM P] tak, !'Jbymiernik COM
wskazywal 10 dB do 20 dB.

• Przedwzmacniacz

s

"P.AMP 2" jest wzmacniaczem odbiorczym o
duzym wzmocnieniu. Gdy "P.AMP 2" jest
stosowany podczas wystepowania silnego pola
elektromagnetycznego to moga powstawac
znieksztalcenia. W takich przypadkach nalezy
korzystac z transiwera z zalaczonym "P.AMP 1"
lub zupelnie go wylaczyc (OFF).

Uwagi o stosowaniu "P.AMP 2"

czulosc odbiornika jest niewystarczajaca w
wyniku malego wzmocnienia, lub w wyniku
stosowania anteny waskopasmowej (taka jak
mala petla, antene Beverage lub krótka antena
Yagi ifd.)

Gdy miernikALG WYSkakujepoza strefeALGto glos z
twojegonadajnikamozebyc znieksztalcony.

COMP meter

Przedwzmacniacz jest najbardziej skuteczny gdy:

stosowanyjest w pasmachpowyzej24MHzprzy
slabymnatezeniupola elektromagnetycznego.

Przycisk [METER]

~.bd~lIDg:3:3g.g O

~ ooo~o
o . a2hCl~g~c=1

0==8 ~~c: tO
O{»{»O . =0

07i~\~ o o O
Galka [MIC GAINJ Przycisk [COMP)
Galka[RF POWER) Galka [GOMP]
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"P.AMP 1" aktywujeprzedwzmacniacz10dBna
wszystkich pasmachKF.
"P.AMP 2" aktywujeprzedwzmacniaczo duzym
wzmocnieniu 16dB'dla pasma24MHzi powyzej.

ODBiÓR i ~~AD,AWAi\i1E5.

Przedwzmacniacz wzmacnia odbierane sygnaly na
wejsciu transiwera dla poprawienia stosunku SIN i
czulosci.

Transiwer ma dwa typy przedwzmacniaczy.

~ Nacisnij [P.AMP] dla wybrania jednego z dwóch
przedwzmacniaczy RF lub dla ich ominiecia.

• Kompresor mowy

[1] Wybierz mod USB lub LSB.

[2] Nacisnij na chwile [COMP] dla za- lub wylaczenia
kompresora mowy.

[3] Nacisnij [COM P] na 1s dla przelaczenia miedzy
filtremnadawczym waskim, srednim i szerokim.

Szerokoscifiltru nadawczego:
Waski (NAR) 2,0 kHz
Sredni (MlD) 2,6 kHz
Szeroki (WIDE) 2,9 kHz

• Nastawienie stopnia kompresji

(1] Wybierz mad USB lub LSB.

[2] Ustaw wstepnie transiwer jak nastepuje:
Funkcja [COM P] : wylaczona (OFF)
Funkcja [METER] : ALC
Galka [MIC GAINj : w srodku
Galka [COM P] : w srodku
Galka [RF POWER] : maksymalnie w lewo.

[3] Nadawaj swoim normalnym glosem.

[4j Nastaw wzmocnienie [MIC GAINj tak, aby miernik
ALC wskazywal w strefie ALC niezaleznie od tego
czy mówisz cicho czy glosno.

[5] Na chwile nacisnij [COMP] dla wlaczenia
kompresora mowy (ON).

.
l.
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Transiwer posiada lacznie 8 kanalów pamieci glosu
cyfrowego, po cztery" dla nadawania i odbioru. W
kazdym kanale nadawczym i odbiorczym zachowany
moze byc komunikat o dlugosci maksimum 15
sekund
Zastosowanie pamieci do nadawania jest bardzo
wygodne dla powtarzania CO i numeru lacznosci
podczas zawodów, oraz przy wykonywaniu
powtarzalnych zawolan w ekspedycji DX'owej.

• Odtwarzanie zapisanego audio

(1) Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielo-funkcyjnego.

[2] Nacisnij ((F-2)VOICE] dla przywalania ekranu
zapisywania glosu.

Jesli pojawisie kar.alpamieci glosu nadawan"ego
(Tl - T4), nacisnij [(F-5)T/R]dla wybraniakanalu
pamiecidla odbieranegoglosu.

R.
L'O [I: E IO'€COROE?

R I l ,. 188. e" usa l'" l JA

': R'::l-: ::; :;:~.;-~ :::_ ~.~. ":". '~'.: "-. ·, .. 2-"·'·· ~f~:.;'

W~. ~3

r:(lJP ,.,' ..•.. '- ':f!.'

~rÓ€ eJ! f":EI'1(IRV

I-P.-.l-II~II~ J--N-II~-'i

CCI'P

I;)r~ r.m MEMOR'l

I-R-I-' r-R2I'-"-3-' I~-II--T~'

[3J Nacisnij krótko przycisk zadanego kanalu pamieci
[(F-1)R1]-[(F-4)R4) dla uruchomienia
odtwarzania.
• Pojawisie napis"PLAY".

COl'P

",.ff~: mB MEHOR'"

Il~ I~ 1~11~-II-'T7R--'i

• Zapisywanie odbieranego audio

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielo-funkcyjnego.

[2] Wybierz zadany "mod naciskajac (SSB],
[CW/RTTY] lub [AMIFM].

[3) Nacisnij [(F-2)VOICE] dla przywolania ekranu
zapisu glosu.

Jesli pojawi sie kanal pamieci glosu nadawanego
(T1 - H), nacisnij (F-5)T/Rj dla wybrania kanalu
pamiecidla odbieranego glosu.

cm ~IEl'tOR\'

[4J Nacisnij na 1s zadany kanal pamieci [(F-1)R1] -
((F-4)R4] dla rozpoczecia zapisywania.

Miga"REC" i zegar odlicza czas zapisu
Czestotliwosc pracy. mod i aktualny czas sa
automatycznie zaprogramowane jako nazwa
pamieci.
Uprzedniozapisana tresc zostaje wymazana.

(4) Nacisnij ponownie krótko wybrany kanal pamieci
[(F-1)R1] - [(F-4)R4) dla zatrzymania
odtwarzania.
• Odtwarzaniejest automatyczniekonczone, gdy cala

zawartosc pamieci zostanie odtworzona lub po 15
sekundach.

(5) Dwukrotnie nacisnij (EXIT/SET] dla wyjscia z
ekranu pamieci glosu.

R2

COtP
CF<

W[OE: :

I Rl" I I

[5] Dla zatrzymania zapisu ponownie naclsnJj
wybrany kanal pamieci [(F-1)R1] - ((F-4)R4].

lapis jest automatycznie konczony po 30 minutach.

WAZNE!
Przed uplywem lub w 15 sekundzie nacisnij
(F-1)R1] ~ ((F-4)R4) dla zatrzymania zapisu.
Rejestrator glosu zapisuje"" maksymalnie 15
sekund audio przed ponownym nacisnieciem

". jedl1ego z przycisków ((F-1)R1J - ((F-4)R4).
Na przyklad, przy zapisywaniu audio dlugosci
205, lo pierwszych 5 sekund audio bedzie
nadpisane przez ostatnie 5 sekund zapisu, a
wiec calkowity zapis bedzie mial tylko 15 sekund.

[6) Dwukrotnie naci~~nij [EXIT/SET) dla wyjscia z
ekranu pamieci glosu.

5. ODBiÓR i NADAWANIE
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• losu (ciag dalszy)

• Jedno dotykowy zapis glosu

Dla niezwlocznego zapisania odbieranego sygnalu
stosowac mozna jedno-dotykowe zapisywanie glosu.

[1] Nacisnij na 15 [REC/PLAY] podczas odbioru
sygnalu dla jego zapisania.

miga "REC".

audio jest zapisywane w kanale R4.

[2J Krótko nacisnij [REC/PLA Y] dla zatrzymania
zapisywania.

Zapis jest automatycznie konczony po 30 minutach.

~ WAZNEJ~ Przed uplywem lub w 15· sekundzie odI-.uruchomienia ..zaPis~wania nacisnij REC/PLAY]'" dla zatrzymania zapIsu.

• Jedno dotykowe odtwarzanie
Zapisane audio w kanale R4 moze byc odtworzone
bez wybierania ekranu pamieci glosu.

[1] Nacisnij [REC/PLAY} dla odtwarzania.
POjawia sie "PLAY".
Odtwarzany jest zapis audio z kanalu R4

[2] Ponownie nacisnij [REC/PLA Y] dla zatrzymania
odtwarzania.

Odtwarzanie jest konczone automatycznie gdy
odtworzona zostanie cala zawartosc w kanale R4
lub po 15 sekundach.

[REC/PLA Y] switch

Hl1lT ~~_~ 12:00..@ l)FO ~ FILZTLI.195.00
1 1-+.180.00 usa

UFO usa FILZ

]LJ.2D5.DO
1~.10B.0U usa
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O':F :
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r
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• Cyfrow

10,

I"
'~-'.

Inm lI)
T2
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Przy~iskigrupy· [I~ II ~" i
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[5] Nacisnij ponownie wybrany kanal pamieci
[(F-1)T1] - [(F-4)T4J dla zatrzymania
odtwarzan ia.

(6] Dwukrotnie nacisnij (EXIT] dla wyjscia z ekranu
pamieci glosu.

• Programowanie nazwy pamieci dla
nadawania

Kanaly pamieci moga otrzymac etykiety z nazwami
alfanumerycznymi c;lo20 znaków kazda.
Stosowane moga byc litery duze, male, cyfry i
niektóre symbole i spacje:

(! It $ °io & '!f ? " , . 1\ + - * / ..:;= < > ( ) [ J { } I _ -) I

[1] Zapisz komuni',at w sposób wyzej podany.

[2] Wywolaj ekran zapisu glosu w pamieci w sposób
wyzej opisany w krokach [1] do [3].

(3] Nacisnij (F-5)NAME] dla wprowadzenia stanu edycji
nazwy pamieci

Pojawiasie migajacykursor.

[4] naciskaj [(F-5)T1 ...T4] dla wybrania zadanej
pamieci glosu.
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[4J Nacisnij na 1 s zadany kanal pamieci
[(F-1)T1]- [(F-4)T4] dla rozpoczecia
nagrywania.

Mówdo mikrofonunie naciskajac [PTT].
Poprzedniozapisanazawartosc zostajewymazana.

[3] Nacisnij [(F-2)MIC REC] dla wybrania ekranu
zapisu glosu.

• Zapisywanie komunikatu dla nadawania
Dla nadawania komunikatów z zastosowaniem

rejestratora glosu, nalezy uprzednio zapisac zadany
komunikat w sposób nizej podany.

[1] Naciskaj [EXIT/SET] dla zamkniecia ekranu Wielo
funkcyjnego.

[2] Nacisnij [(F-2)VOICE] dla przywolania ekranu
zapisywania glosu w pamieci.

~, ~ .... ~ .. leq :~ R-JNli"n
IJ[OE f? c LEI)Ell ':. ;::Pb'; ',J.. !-" , • ;:~ t::2" .oi;,. C~S

'-T-,-II-T-2-1 ,-n-I ,--,,-,I~-I

(5] Nastaw galke (MIC GAI N] tak, aby wskaznik (REC
LEVELJ wskazywal okolo 100% ..

[6J Dla zakonczenia nagrywania ponownie nacisnij
wybrany kanal pamieci [(F-1)T1] - [(F-4)T4]

Nagrywaniejest automatycznie konczonegdy laczny
czas zapisanychkomunikatów,T1 - T4 wyniesie 90
sekund.

[7] Dwukrotnie nacisnij [EXIT/SET] dla wyjscia z:ekranu
pamieci glosu.

[8] Dwukrotnie nacisnij [EXIT] dla wyjscia z ekranu
pamieci glosu.

•• Zatwierdzenie komunikatu dla nadania
[1] Naciskaj [EXITISET] kilkakrotnie dla zamkniecia

ekranu wielo-funkcyjnego.

(2] Nacisnij (F-2)VOICE] dla przywolania ekranu
zapisu glosu

(3] Nacisnij [(F-2)iltllC REC] dla wybrania ekrar.u
zapisywania glosu w pamieci.

[4] Nacisnij krótko prz:;cisk zadanego kanalu pamieci
((F-1)T1j- (F-4)T 4] dla rozpoczecia
odtw<lrzania i akcE:ptacji.

(5] Wprowadz zadany znak przez obracanie galka
strojenia, lub·' przez: naciskanie przycisku
pasmowego dla wprowadzenia cyfry.

Nacisnij [ABC] lub [abc] dla przelaczania miedzy
duzymii malymiliterami
Naciskaj [123Jlub [etcJdla przelaczania miedzy
cyfraisymbolami.
Nacisnij[(F-1)~J lub [(F-2)~J dla ruchu kursora.
Nacisnij(F-3)DELj dla usunieciawybranego
znaku.

Nacisnij(F-4)SPACE]dla wprowadzeniaspacji.
Cyfry [OJ - [9J mozna wprowadzic takze z
klawiaturytransiwera

(6] Nacisnij (EXITISET] dla wprowadzenia i ustawienia
nazwy.
• Kursorznika.

(7J Powtarzaj kroki [4Jdo (6] dla zaprogramowania innej I
nazwy pamieci glosu

[8J Dwukrotnie nacisnij [EXIT] dla wyjscia z ekranu
pamieci glosu.

--J
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•

'1' •.••

• Wysylanie komunikatu dla nadawania
[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia

ekranu wielo-funkcyjnego.

(2] Wybierz mod foniczny naciskajac [SSB] lub
[AM/FM].

[3] Nacisnij .[(F-2)VOICE] dla przywolania ekranu
zapisywania glosu.

Jesli pojawi sie kanalpamieciodbioruglosu
(R1 - R4), nacisnij [(F-5)T/R)dla wybraniakanalu
pamiecidla nadawaniaglosu.

---uITC'E F:EC'CIlt'Er::
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• Funkcja monitorowania nadawania

Funkcja monitorowania komunikatu z pamieci
glosowej moze byc automatycznie wlaczana podczas
nadawania.

[1] Wywolaj ekran zapisu glosu w sposób wyzej
opisany.

(2] Nacisnij [EXIT/SET] a nastepnie [(F-5)SET] dla
wybrania ekranumodu nastawiania zapisu glosu.

[3] Obracaj galka strojenia dla za- lub wylaczenia
. funkcji monitorowania.

Nacisnij [(F-3)DEF] na 1s dla wybrania stanu
domyslnego.

L'CJL(.E j;ECMliER"---
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[4] "Nacisnij krótko zadany kanal pamieci'
[(F-1 )T1]- [(F-4)T4] dla nadawania zawartosci.

COI'F

t~ fEilNF.l10RV

1--T1-' I~I r--rr-I l-r-4-1 ,----,=;-R'-,
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\JOlCE R(C~CER
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T2 ~ o"
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iEl NEI·K.lio(V

'0' [4] Nacisnij (EXIT/SET) dla powrotu do ekranu zapisu
glosu.

• Nastawienie poziomu nadawania
(1] Wywolaj ekran zapisu glosu w sposób jak to

podano po lewej stronie.

,..

·-IFIDJ

'.'(HCE RECJJ({}I:::.~
T I CO JAJYUR

T2
Tl
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O,F
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,-rlI ,----r:-, '~I '-T-4-' I~I

[2] Nacisnij ((F-3)TX LEV] dla wybrania ekranu
modu nastawiania poziomu nadawania glosu z
pamieci.

(3) Nacisnij krótko przycisk zadanego kanalu pamieci
[(F-1)T1J - [(F-4)T4J dla nadawania zawartosci

[4) Obracaj galka strojenia dla dostosowania
poziomu nadawania glosu.

Nacisnij [(F-5)DEF] dla wybrania stanu
domyslnego.

Dla twojej informacji
Jesli do kolka 3 i .kolka7 w zlaczu [MIC] dolaczonyjest
zewnetrzny klucz, to nadawanykomunikat,T1 - T4,
moze bycnadawanybez otwieraniaekranunastawiania
rejestratoraglosu.
Szczególysa na str. 73

[5] Nacisnij ponownie. wybrany kanal pamieci
[(F-1 )T1]- [(F-4)T4] dla zatrzymania.

[6) Dwukrotnie nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z
ekranu pamieci glosu.

Q1:i1:

MW :

lOtCE RE,)J';.!.ER

~ W CQ JAJ'r'UR

rz . : :
Tl
H

,..

=.•.
1.?F& J;o~ .-5OrOiII

I-T-I-' ,--o _--I r-----n-I I-T-4-l r--cE"FI

[5] Nacisnij [EXITISET] dla powrotu do ekranu
zapisu glosu.
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• Dekoder RTTY

. cF~ Tl-RE5H.:lt.D·~ ?

t~I~I.I---II~I~1

Transiwer ma wbudowany dekoder RTTY dla Baudot
(czestotliwosc mark: 2125 Hz, przesuniecie (shift):
170 Hz, 45 bps).

.J
J':TT'l(":€~-

•••• RYTY !)-tcocl. MOl'lJ 1..01'" ••••••
43b'" ijAUDOT I'IArlc-211:'. Shtft."17a
u ••Shlfl. O.• i"lCt' .IlP"or'# CSf;T-OTH[FlS)
H.", lI .•• Cod.- s-.lt'ct..Jbh CSET-OTHERSl
It RrTV-FIl.. 1:30 QFF. ill •. u .• t.liT" •• OH.-----.-- -----------------#_--.--------- ----

, OGC

~ MW

Rrr-.'
~FIL
'OH

Funkcja UnShift On Space (USOS) i kod nowej
linii moga byc ustawione w róznych (innych)
modach ustawiania (s. 71). .

1·'4
I)FF tmDll~!!C __ .~:a;J

1---II---II~II~II~-1

• Ustawianie progu dekodera
Jesli jakies znaki sa pokazywane podczas gdy nie
ma sygnalu, to nalezy wyregulowac poziom progowy
dekodera RTTY. .

[7J Nacisnij na1 s [(F-2)ClRJ dla wykasowania
pokazywanych znaków.

[8J Nacisnij [EXIT/SETJ dla wyjscia z ekranu
dekodera RTTY.

[1J Wywolaj ekran dekodera RTTY w sposób
opisany po lewej stronie.

[2J Nacisnij ((F-4)AOJJ dla wybrania warunków
nastawiania poziomu progowego.

[3] Obracaj galka strojenia dla dobrania poziomu
progowego dekodera RTTY.

Nacisnij [(F-3)OEF] dla wybrania stanu
domyslnego.

(4J Nacisnij [EX/TSETJ dla wyjscia z ekranu
dekodera RITY.

I·~..

"

•.•.•• RTTV D.cad. Mo .••lt.~n· ""••.•.•
45bl'& 9~uOOT l1&rlr..212~. 5h1(\.-170
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[1J Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielo-funkcyjnego.

[2] Naciskaj [CW/RTTY] dla wybrania modu RTTY.
[3] Nacisnij ((F-3)OECOOE] dla zalaczenia dekodera

RTTY.
Pojawiasie ekrandekodera RTTY

[4] Jesli filtr RTTY jest wylaczony (OFF). nacisnij
(RTTY Fil] dla,wlaczenia funkcji.

Dekoder RTTY nie funkcjonuje gdy filtr RTTY jest
wylaczony (OFF).

(5J Nacisnij [(F-1)HOlOJ dla zamrozenia aktualnego
ekranu.

Podczas korzystania z funkcji pojawia sie napis
"HOLD".

[6] Nacisnij [(F-5)WIOEJ dla przelaczania normalnego
lub szero~iego miejsca na ekranie.

Dla odbioru sygnalów Baudot nie jest potrzebny
.zewnetrzny terminal (TU) lub kontroler wezla
terminala (TNC)

t ...•..•

OFF .TliRESHOLO I.=:.J.:::.L..L '1

I~' 1---a:R-1 j-'---I ~I ~I

WskaznikdostrojeniaRTTY
. 1

~ @]lI35," ~~ D 12:00L-J®uFo ~ FIU

~VER 1LJ. 195.00
,:;, 1 14. l~l~L1!l(1 usa

• Miernik strojenia RTTY
Transiwer posiada wskaznik strojenia RTTY dla
dobrego i latwego dostrojenia.

I Wskaznik RTTY Jest pokazywany automatycznie gdy

filtr RTTY jest zalaczony (ON) , - -
[1] NaCiskaj (CW/RTTYJ dla wybrania modu RTTY.
[2jNacisnij [RTTY Fil] dla aktywowania filtru RITY i

wskaznika dostrojenia RTTY.

,P. At-'/'
. 1

Im]

UFO USB F[L2

1!.J.2DS.CiD
1 l4. t~~. 00 LJ'SE:
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Obracaj galka strojenia dla wybrania czasu w
którym moc wyjsciowa osiagnie nastawiona moc
nadawania.

Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania "Paddle Pola rity"

l KE'lER CU-KE\'
1<.11."" Jl.aP •••. t. Th... 11;
Oot.•..Ouh 1ht.to II l : J. 6
Risll T~,.. 4~ .•

ll;Em.1t,»:r.)fQ" a·u,.
""uf' T..,p. ELEC-l(EV

t.·'4 M te U,. ••..Do"' •.• Ku.r OFF
OFF

'--,-11--"--1 l~l 1---···1 1-..---I

Obracaj galka strojenia dla wybrania

biegunowosci manipulatora lopatkowego miedzy
normalna i odwrotna.
Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania 'Keyer Type".

Obracaj galka strojenia dla nastawienia funkcji
klucza elektronicznego dla manipulatora

elektronicznego, bug lub prostego (klucz
elektroniczny wylaczony).

Nastawienie Bug-key moze byc zastapione dta
klucza bug podczas pracy z manipulatorem
lopatkowym (paddle). Dla prawdziwego bug-key
nastaw "Straight" lub podlacz bug-key do gniazda
(KEY] na tylnym panelu.

[11 ]

[10]

[12]

[13]
[14]\kO a.J FIU

1J....J.205.00
H.100.00 US8

l"EI"Cf\"/I'EYf"..R
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[CW/RTfY] switCh/ '\ (KEYER] switch
[3] Nacisnij [KEYER] a nastepnie [EXITJSET] dla

wybrania modu nastawiania klucza.

"f IW500 ~....E:L- (H;I 12:00
@\RO ~ FIUTLI.195.00

H.l'2ltl.0e usa

• Elektroniczn klucz CW·
Transiwer posiada wbudowany klucz elektroniczny.
Szybkosc kluczowania moze byc nastawiana za

pomoca [KEY SPEED]. Waga kluczowania, stosunek

kropka: spacja:. kreska moze byc nastawiona od
1 : 1 : 2,8 do 1 : 1 : 4,5 w modzie nastawiania klucza.

• Nastawienie klucza elektronicznego

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie
[2] Nacisnij [CW/RTTY] dla wybrania modu Cw.

c- I<E't'ER cw
<EV

!=iOC Kf'#fr
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, Dlugosc SPACE i OOT ustawia sie tylko przez
[KEY SPEEOj

[15] Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania pozycji "Mic
Up/Down Keyer"

[16] Obracaj galka strojenia dla za- lub wylaczenia

zastepczej funkcji "paddie".
Przyciski up/down na mikrofonie moga byc
zastepczymi dla manipulatora lopatkowego
(paddle). Po wybraniu (ON), nie dzialaja one dla
przestrajania w zadnym modzie.

[17] Nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z modu
nastawiania klucza.

Przyklad wagi kluczowania: znak Morse "K"
DOT

D.A8f-1 (Fix~d') DA.Sf-I

Ustawienie wagi: ~
1:1:3 (domyslne) I ;"', ••. '., "~. '.,'-..

~~,;~"";OW""J •~..wr-a I
Zakres nastawiania SPACE (stala')

DASH -kreski
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[4] Nacisnij [(F-4)CW KEY] dla wybrania modu
nastawiania klucza z pamiecia.

[5] Korzystajac z [(F-1) A] wybierz pozycje "Keyer
Repeat Time" - czas do powtórzenia.

[6] Obracaj galka strojenia dla wybrania interwalu
powtarzania przez klucz z pamiecia. Szczególy sa
na stronie nastepnej.

Nastawione moga byc: 1, 2, 3,10 lub 30 sek.
Nacisnij [(F·3)DEF] na 1s dla wybrania wartosci
domyslnej.

[7] Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania pozycji "DotlDash
Ratio" - stosunek kropki do kreski .

[8] Obracaj galka strojenia dla wybrania wagi klucza.
Nastawic mozna 1 : 1 : 2,8 do 1 : 1 : 4,5

Sprawdz stosunek tonem pomocniczym przy CW

I . Nacisnij [(F-3)OEF] dla wybrania domyslnego

stosunku 1:1:3,0
[9J Nacisnij [(F-2) T l dla wybrania "Rise Time" - czasu

I narastania.
,f

r
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[5] Nacisnij [EXIT/SETJ dla wyjscia z ekranu klucza.

l,''''
(FF

1---'-' I--T-'I~I '---I ,---,

.:mUA1D.- ":::"~ ._-jj:u;ri
COIl.••t. 'l' Tf"i.t;ta.,. N1

Pr ••.•~••t.. Hu,."'be-r 991

.01aK-W. Pl'UC'nt.. H\1J'1bcl'"
OFF '

[1] Nacisnij kilka razy [EXITISET)
[2J Nacisnij [CW/RTTY] dla wybrania modu Cw.
[3J Nacisnij [(F-3)KEYER] a nastepnie [EXIT/SET] dla

wybrania modu ustawiania klucza.
[4J Nacisnij [(F-3)001J dla wprowadzenia ekranu

numerulaeznosci.

• Nastawianie (seryjnego) numeru lacznosci
Numer lacznosci moze byc automatycznie nadawany
z jednego z kanalów pamieci klucza. Jako numery
lacznosci moga byc stosowane skrócone znaki Morse.
Maksymalna liczba dla numeru lacznosci jest 9999

[5J Obracaj galka strojenia dla wybrania typu
skróconego numeru.
• "Normal" nie stosuje skróconych cyfr Morse

• "190~ANO" ustawia 1 jako A, 9 jako N iOjako O
• "190~ANT" ustawia 1 jako A, 9 jako N i Ojako T
• "90~NC" ustawia 9 jako N i Ojako O
• "90~NT" ustawia 9 jako N i Ojako T.

[6] Nacisnij [(F-2) "'] dla wybrania "Count Up Trigger"

Dla twojej informacjiI::'Jeslido kO,lka3 i kolka7 w zlaczu [MIG]dolaczony jest

=, zewnetrznyklucz,to zaprogramowanatresc, Ml - M4,
; mozebyc nadawanabezotwieraniaekranu nastawiania
• e" rejestratoraglosu.
~: Szczególysa na str. 73

• Klucz z ami
Klucz z pamiecia zachoWuje i moze retransmitowac
4 kody klucza CW dla czesto stosowanych sentencji
CW, typów anteny itd. Calkowita pojemnosc klucza z
pamiecia wynosi 54 znaki wkazdym kanale pamieci.

• Programowanie klucza z pamiecia
[1J Nacisnij kilkakrotnie [EXIT/SETJ
[2J Nacisnij [CW/RTTYJ dla wybrania modu CW
[3J Nacisnij [(Fc3)KEYERJ a nastepnie [EXIT/SETJ dla

wybrania modu nastawiania klucza.
[4J Nacisnij[(F-2)EDIT) dla wprowadzenia ekranu

edycji klucza z pamiecia.

:~rany [I,~c-"'-g:~?~- 'HH:P.:OIT j' I

Przyciski: M~ CFH TU

grup 1:3 114 ORZ"
znaków '--l -I 1--'-' ,-OEC-, ISF'HCE I rrrr:~1

t

Wybór kanalu
pamieci

[5J Naciskaj [(F-5)M1 ... M4J dla wybrania zadanego
kanalu pamieci klucza.

[8) Wybierz zadana grupe znaków przez nacisniecie
raz lub kilka razy przycisku grupy znaków ([ABC),
(123). [etc]).

[7J Wybierz zadany znak obracajac galka strojenia lub
przyciskami pasmowymi dla wprowadzenia cyfr.

Nacisnij [(F-l)~] lub [(F-2)~] dla ruchukursora.
Nacisnij [(F-3)DEL]dla usunieciawybranegoznaku.
Nacisnij [(F-4)SPACE]dla wprowadzeniaspacji.
"+" jest numerem lacznosci i moze byc wprowadzony
dla kanalu wyzwalajacegozliczanie do góry (pojawia
sie "~").

[8) Powtarzaj krok [7J az do prowadzenia zadanej
tresci.

[9) Nacisnij [(F-5)M1 ... M4) dla wybrania nastepnego
kanalu pamieci i powtórz krok [7] dla
wprowadzania znaków.

[10] Nacisnij dwukrotnie [EXITISET] dla wyjscia z
modu ustawiania klucza.

CP'M TU

I"
CIT

,--.-, '--T-'tOO"iCCr,'---I '---1

,,4
OFF

,--. -, l T " C€F11----' 1

"'\.'·V

II'I

J:;-~=;'::::;==~<EV:YJ'ERnoo[i,=:;;;:;;:===\
Hu,,..OC'r Sl'lll. HO~"'A t
c?U. .•.•t. UP TriQ9.r 1'11

.::1-1 t uw:m-:t.j.i ~Ia

~:
lM~

et(-tH
OFF

[7] Obracaj galka strojenia dla wybrania kanalu na
numery kontestowe.

[8] Nacisnij [(F-2)J'" dla wybrania "Present Number"

[9] Nacisnij na 1s [(F-3)001CLR] dla wymazania
numeru lacznosci.

[10] Nacisnij dwukrotnie [EXUT/SET] dla wyjscia z
modu klucza.

• Nadawanie tresci klucza z pamiecia
[1J Nacisnij kilkakrotnie [EXIT/SET]
[2) Nacisnij [CW/RITY] dla wybrania modu CW
[3] NaCisnij [(F-3)KEYERJ dla wybrania ekranu

pamieci klucza .

• ~ f1t co ri.~~Mr:QV ~~~E~ DE lcon leonfEST

8t(-IN ~ tl:4 UR: 'HH(:FJl aK
OFF

[4J Nacisnij krótko [(F-1)M1] ... [(F-1)M4] dla
jednorazowego nadania zawartosci; naciskaj na
1s dla nadawania zawartosci w sposób
powtarzalny.
• Podczasnadawania'M1"... "M4" sa podswietlone.
• Przy nadawaniupowtarzalnympojawia sie ikona
• Ustaw interwal powtarzania przez klucz z pamiecia na

1, 2, 3, 10 lub 30 s. Na poprzedniej stronie opisano
mad nastawianiaklucza.

• Dla zliczaniado dolu numeru lacznosci nacisnij
[(F-5i-l) ,
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• Ekran s ektrosko u

Gdy wybrane jest "OFF", to spektroskop podczas
nadawania zachowuje odbierany ksztalt fali i nie
pokazuje ksztaltu fali nadawanej.

• Spektroskop podczas nadawania

Spektroskop podezas nadawania moze pokazywac
ksztalt fali sygnalu nadawanego. Mozna to wylaczyc.

(1] Wywolaj ekran spektroskopu w sposób opisany
po lewej.

[2] Nacisnij [(F-5)SET] dla wybrania modu
nastawienia spektroskopu.

[3] Nacisnij [(F·1).A.] dla wybrania pozycji "Scope
during TX".

[4] Obracaj galka strojenia dla wyswietlania
spektroskopu podczas nadawania lub nie.

II

OH

SCOPE SET-,
:; AOC

IHe ."
=== Mu: Hold

'JOX
OFF

~
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l 14.101:1.00. USB
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Funkcja ta pozwala na wyswietlania wzglednej sily
sygnalów wokól czestotliwosci srodkowej. Rozpietosc
moze byc nastawiona na ±i2,5 kHz, ±25 kHz, ±50 kHz
oraz .±i00 kHz. Idealne dla monitorowania aktualnej
sytuacji na pasmie.

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielo-funkcyjnego. .

[2] Nacisnij [(F-1 )SCOPEJ dla wybrania ekranu
spektroskopu.

"';1 , ~'\!c 1'liiL....JL.-.C:L 12:00
'®lEO~ FTL2

1/...J.;l g 5.00
14. !~).OO um

[5] Nacisnij [EXIT/SET] dla wyjscia z modu
nastawiania spektroskopu.

Spektroskop posiada mozliwosc zatrzymania
wartosci szczytowych (peak level). Wartosci
szczytowe sa pokazywane odmiennym kolorem w tle
aktualnego widma, az do momentu zmiany
czestotliwosci odbiorczej. Funkcja ta moze byc
wylaczona.

[3] Naciskaj [(F-i )SPAN] kilkakrotnie dla wybrania
rozpietosci skanowania.

[4] Nacisnij [(F-2)ATT] dla za- lub wylaczenia tlumika.
Dostepnesa tlumienia10. 20 i 30 dS.

[5] Naciskaj [(F-3)MARKER] dla wybrania markera
(odczyt na SUB lub czestotliwosci nadawania) lub
wylacz markera.

"TX MARKER" pokazuje markera na czestotliwosci
nadawania.
"SUS MARKER"pokazujemarkerana czestotliwosci
odczytywanejw SUS.

• Funkcja zachowania
poziomu

maksymalnego

[1] Wywolaj ekran spektroskopu w sposób opisany
po lewej.

[2] Nacisnij [(F-5)SET] dla wybrania modu
nastawienia spektroskopu.

[3] Nacisnij [(F·2) T] dla wybrania "Max Hold"
[4] Obracaj galka strojenia dla za- lub wylaczenia

funkcji zachowania wartosci szczytowej.

[5] Nacisnij [EXIT/SET] dla wyjscia z modu
nastawiania spektroskopu.

i~ Jesli odbierany jest silny sygnal to moga pojawic~ sie "duchy". Naciskaj [(F-2)ATT] dla dobraniaI odpowiedniego tlumika

Pojawia sie gdy
marker jest poza

zakresem

FIL2

Pojawia sie gdy
marker jest poza

zakresem

""T: ~~~ 12:00
• @UFO a!.I!f=. FIUlLJ.195.00

1'.100.00 US8

[5J Nacisnij [(F-4)HOLD] dla zamrozenia obrazu na
spektroskopie.

Towarzyszy lemupokazanie"hOLO"

[7] Nacisnij (EXIT/SET] dla wyjscia z ekranu
, spektroskopu.
L_

I
h
-..I. ODBiÓR i N.-'\OA\lVAi'JIE
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• bór anten

Dla skorzystania z pamieci pasma wprowadz mad
ustawiania i potwierdz, ze wybrane jest "Auto" jako
pozycja przelaczenia [ANT] (s.70)

Transiwer pokrywa zakres 0,1 do 60 MHz w 10
pasmach. Kazdy przycisk pasm'owy posiada pamiec
pasma, która moze zapamietac wybrana' antene
(ANT1, ANT2, ANT1/RX i ANT2/RXantena). Przy
zmianie pasma, w nowym pasmie wybierana jest
automatyc'znie ta antena, która byla ostatnio
uzywana. Funkcja ta jest przydatna, jesli stosujesz
dwie lub trzy anteny.

OTH€:A~ SET

F" 3PL.IT Dtful.(HF)
FI{ 5PLIT OH •• te:!llI")
'iPL 1 r LOCI(

Tu".,. (Rut.o 51..•.,..t.)
fu ••." (PTT Sl<l1"'t.)

1'-I:I'WtttU3'
RfTy I"larle F'r~·h,l.c"CY

-l!. 188HH1
-8.3eenH:z:
OFF

OFF
oFF

·[Tli·

• Przyklad wyboru przelacznika anten

W nastepujacych warunkach powinienes wybrac "Aulo"
jako mad ustawienia przelacznika [ANT].

Gdy stosujesz dwie anteny.

W nastepujacych warunkach powinienes wybrac
"Manual" jako mod ustawienia przelacznika [ANT].

Gdy stosujesz jedna antene.
Gdy przy ponad 3 antenach (poza antena
odbiorcza) stosujesz zewnetrzny przelacznik
anten

Przy stosowaniu zewnetrznego dostrajacza
anIenowego (tunera).

Gdy wybrane jesl OFF, przelacznik antenowy nie
jesl wybrany i wybranajesl slale antena{ANT1].
Gdy wybrane jesl "Manual", lo przelacznik {ANT]
dziala, jednakze nie dziala pamiec pasma. W tym
przypadkurecznie nalezywybierac antene.
Gdy wybrane jest "Auto" (ustawieniedomyslne)to w
pamieci pasma jest zachowywany takze stan
zalaczenia' (ON/OFF) dostrajacza antenowego
(tuner).
Gdy wybrane jest "Aulo" lub "Manual", lo stan
dosIrajaczaantenowego(ON/OFF)jest powiazanyz
przelacznikiem[ANT].

• Funkc·a blokad

Funkcja blokady galki strojenia (dial lock) zapobiega
przypadkowej zmianie nastawienia galka strojenia.
Funkcja blokady (Iock) blokuje galke elektronicznie.

~ Nacisnij [LOCKlSPEECH] dla przelaczania za- i
wylaczenia funkcji blokady

Gdy galkajesl zablokowana,swieci [LOCK]

46
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• Praca rzemiennik

. ~:

Przemiennik wzmacnia odbierane sygnaly
retransmituje je na innej czestotliwosci. Przy pracy
przez przemiennik czestotliwosc nadawcza jest
przesunieta (offset) w stosunku do czestotliwosci
odbiorczej o przesuniecie (shift) czestotliwosci. Do
pracy przez przemiennik stosuje sie prace z
rozdzieleniem czestotliwosci (split) z przesunieciem
(offset) odpowiadajacym przesunieciu czestotliwosci
w przemienniku.

I._~':'-".',~' Dla uzyskania dostepu do przemiennika, .który

_ wymaga tonu przemiennikowego, nalezy
czestotiiwosc tonu przemiennikowego
wprowadzic w sposób nizej podany.

[1] Nastaw czestotliwosc przesuniecia (offset) (HF,
50MHz) uprzednio wlaczajac funkcje szybkiego
rozdzielenia (quick split) w modzie nastawiania
(s.69)

[2J Nacisnij [VFO/MEMOJ dla wybrania modu VFO.

, ~r; ~ 0L-.jL ~ 12:00,® UFO 1l!J;"'1:Ja FIL22 1.290.00
1 14. I~a. 00 usa

UFO USB "I L:1

JLJ.205.00
14. 19.1C'l.~u) lJ;B

[3J Nacisnij przycisk wybranego pasma.

[4] Naciskaj [AM/FMJ kilkakrotnie dla wybrania modu
FM.

[5J Nastaw czestotliwosc odbiorcza
(czestotliwosc wyjsciowa przemiennika).

[7] Nacisnij i przytrzymaj [PTT] dla nadawania,
zwolnij [PTT] dla odbioru.

[8J Dla powrotu do pracy simpleksowej naclsnlJ na
chwile [SPLlTJ dla wykasowania wyswietlacza
SUS.

• Ustawianie tonu przemiennikowego

Niektóre przemienniki wymagaja tonu
subakustycznego dla uzyskania dostepu. Tony
subakustyczne sa nalozone na twój normalny sygnal i
musza byc uprzednio nastawione. Transiwer posiada
50 tonów od 67,0 Hz do 254,1 Hz.

Kazdy kanal pamieci moze zachowac niezalezne
nastawienie.

[1J Wybierz mad FM.

[2J Nacisnij na 1s rrONE] dla wprowadzenia modu
nastawienia tonu.

[3] Nacisnij [(F-1).io.] dla wybrania pozycji tonów
przemiennika.

[4J Obracaj galka strojenia dla wybrania zadanego
tonu orzemiennikaweqo.

RE:PEATEI'- T')HE 038. 5Hz

T-Sr.L Tot-lE 38. ~'Z

TeN:

,..--.-, '--'-1 I~' 1---' IT-SC"'~ I

[5] Nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z modu
nastawiania tanu.

[6J Nacisnij na 1s [SPLlTJ dla uruchomienia pracy
przemiennikowej .

Ton przemiennikajest zalaczanyautomatycznie.
W odczycie SUS pojawia sie przesunieta
czestotliwoscnadawaniai ikona"TX".
Czestotliwosc nadawcza moze byc monitorowana
przez nacisniecie [XFC) lub przy zastosowaniu
podwójnegonadzorowania(dualwatch)

1'f1 @.!L.J.Sk,"~_.>L ---C'L , 12: Ol

~ llFO ~ F{L~ .•. TI)I'iE

'st) 2915BO.C~D.' 1 14.1013.00 /JSE: \
ip HlIP' ~ \
, " '@u=o FM FIL,"~ Te,.;;: \

,m ' 2 9. '5 B O.O C::'",,\\
uFF I

' '/~' :"~.",, '.b<l \. \

/ '\\

r: ~lrr :
OFF.;

VFO U5B !'IU
lLJ..2D5.0D

14. lOO.C-.a U$S

Dostepne tony przemiennikowe [w Hz]

67.0 85.4107.21313.5165.51&3.2210.7254.1
6~=),J

88.5110.914'1.3167.9lS9.82'18.1

TU
91.5114.31415.2171.3192.8225.7

74.4
94.8118.8151.4'173.81ffi.6229.1

77.0
87.4'123.0156.7177.3·lSe.5233.6

T9.7
'100.0127.3159.8179.9203.5241.8

82.5
'103.5'13'1.8162.2183.5206.5250.3

ULATWIENIE

Dla latwego, przywalania zachowaj, w kanalach
pamieci, czestotliwosci tonu przemiennikowego i
nastawienie ON/OFF.

'---
Pokazuje czeStotliwosc

pr.!esunieta (shifted)
Koder lonu jest

automatycznie zaracz.any

5 ODBiÓR i i\jADAWp·J~iE
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• Praca z tonow szumów

_.J

• Nastawianie tonów blokady tonowej

Transiwer dysponuje 50 tonami od 67,0 do 254,1 Hz

I TONE FRf;rlUEIlC'1 :J'uo;.: ~ REFF."TER TO>iE AA.~H. .._-

OFF T -SOL TlJHE :~8.5Hz

m'IE ---------
1--'-1 I~ I~ 1--11 T-SCAl-I',

[1J Wybierz mad FM.

[2] Nacisnij na 1s [TONEI dla wprawadzenia modu
nastawienia tanu.

[3] Nacisnij [(F-2(T] dla wybrania pazycji tonów blokady
tonowej (sauelch).

[4J Obracaj galka strojenia dla wybrania zadanej
czestatliwasci tonu tonowej blakady szumów ..

WO lJSll F/U

lLJ..205.00
I 14.10'3.1-)0 usa

"TT
Cff

[2J Nacisnij przycisk wybranega pasma.

[3] Naciskaj [AM/FM] dla wybrania mad u FM

[4] Naciskaj [TONE] az pojawi sie "TSQL" na .
wyswietlaczu funkcji.

[11 Nacisnij rVFO/MEM01 dla wybrania madu VFO

·w!T ~~..-L:'1.... 12:00®wo~ FIL::21.290.00
1 14.1ee.OO L.r.;S

Tanowa blokada szumów .otwiera tylka wtedy gdy
.odbierze sygnal zawierajacy odpawiedni ton
subakustyczny. Mozesz w cichosci oczekiwac na

zawolanie od grupy czlonków stasujacych ten sam
tan.

[5] Gdy odbierany sygnal zawiera dapasawany
ton, nastepuje otwarcie blakady i sygnal maze
byc slyszany. .

Jesli .odbieranyton sygnalu nie jest odpowiedni,
ta blokada tonowa nie otwarzy, jednakze S-metr
bedziepokazywalsile sygnalu.
Dla recznego otwarcia blokady (squelch) nacisnij
(XFC). .

[6J Obsluguj transiwer w normalny sposób.

[7] Dla skasawania blokady tonowej nacisnij
[TONE] dla wykasowania "TSQL".

""TI ~ ~ -D..... 12:00@ wc ~ F/L2 ~ TSQL29.680.00
I 14.1e-~.OO usa

WO FM F/L2 ~ TSI:.••.•29.580.00
14.1el).00 I.I:-S

[5J Nacisnij [EXIT/SET] dla wyjscia z modu ustawiania
tanu

Dostepne tony blokady tonawej [w Hz]

'J7.0 85.4107.2·1;}15.51'35.51!Y3.22'10.7254.1
'59.3

88.5'110.9141.31137.8't(~1?8218.1

71.9

91.S114 .•~146.217'1'-3192.8225.7
74.4

94}i'118.8151.4173.a'193.6229.1

77.0
97.4123.0156.7177.31~;L3.52J3.6

79.7
101).0'127.3159.8179.920~).52'1'1.8

82.5
103.5'131.8162.2183.5206.5250.3

ULATWIENIE

Dla latwego przywolania zachowaj w kanalach pamieci
czestatliwasci tanu blokady szumów (squelch) i
nastawienie ON/OFF.

f
5. ODBiÓR i f\JAOAWANIE
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• Praca z dostrajaczem antenowym (tuner)

Wewnetrzny automatyczny dostrajacz antenowy
(tuner) automatycznie dopasowuje transiwer do
dolaczonej anteny. Gdy juz raz dostrajacz dopasuje
do anteny, to polozenia kondensatorów zmiennych sa
zapamietywane jako punkt nastawienia wstepnego
dla kazdego zakresu czestotliwosci (krokiem
100kHz).

Praca dostrajacza (tunera)
+Nacisnij przycisk [TUNER] dla zalaczenia

wewnetrznego dostrajacza antenowego. Antena
jest dostrajana automatycznie jesli WFS (SWR)
anteny jest wiekszy od 1,5 : 1.

Gdy dostrajacz jest wlaczony, to swieci wskaznik
[TUNER} .

Dostrajanie reczne
Podczas pracy SSB przy niskim poziomie sygnalu
wewnetrzny dostrajacz moze nie dostroic sie
prawidlowo. W tym przypadku pomaga reczne
dostrojenie.

~ Nacisnij na 1s [TUNER) dla uruchomienia
recznego dostrajania.

Podczas strojenia nadawanyjest ton towarzyszacyi
miga [TUNER].
Jesli dostrajacz nie moze zredukowac WFS do
wartosci ponizej 1,5 : 1 w ciagu 20 sekund
dostrajania, to wskaznik wlaczenia[TUNER]gasnie.

Uruchomienie automatycznego dostrajacza
(Tylko pasma KF)
Jesli chcesz dezaktywowac dostrajacz w przypadku
gdy WFS jest 1,5 : 1 lub mniej, to wykorzystaj funkcje
auto startu dostrajacza .j wylacz dostrajacz. Funkcja
ta automatycznie aktywuje dostrajacz jesli WFS
przekroczy 1,5 : 1.

Dlatego, gdy zmieniasz zakres czestotliwosci to
zmienne kondensatory sa automatycznie ustawiane
wstepnie do zapamietanego punktu.
OSTRZEZENIE: Nigdy nie nadawaj z zalaczonym
tunerem (ON) jesli zadna antena nie jest podlaczona.
Spowoduje to uszkodzenie transiwera. Badz
przezorny takze przy doborze anteny.

[TUONERrj:d1swi[ch oWYlacznikdO::::: CO

. o . oCJCJoo~ o a~a~o
(o ac::JCJC::U:JC::)~o oc::Jc::JO

o' '===0 _~c; <O
0008 . "'ccO· . O

o o

Nacisnij [TUNER) na 1 s

Dr] OCJOO=CJ n

o oCJc:JCJO y~ a aCJDOO
C c OOOc:=JOe:::tc=;)o ac::Jc::JD

O, '===0 _~c; \O
O (2)O g CJCJCJO Oo o

Uruchomienie dostrajacza przez PTT

Oostrajacz zawsze dostraja gdy nacisniety zostanie
PTT po zmianie czestotliwosci (wiecej niz 1% od
ostatnio dostrojonej czestotliwosci). Funkcja ta usuwa
dzialanie "nacisnij i przytrzymaj [TUNER]" i aktywuje
sie przy pierwszej transmisji na nowej czestotliwosci.

s.70 Funkcja ta jest zalaczana w modzie nastawiania (s.70)

UWAGI:

Jesli dostrajacz nie moze dopasowac anteny:
Sprawdz nastepujace i spróbuj ponownie:

wybór zlacza [ANT]
podlaczenieanteny i linii zasilajacej
nie zmienionyWFS anteny(ponizej3:1 na KF i ponizej
2,5:1 w pasmie 50MHz.)
moc nadajnika (8 W na KF i 15W na 50 MHz)
zródlo zasilania - napiecie/wydajnosc

Jesli dostrajacz nie moze zredukowac WFS ponizej
1,5:1 po sprawdzeniu jak powyzej, zrób co nastepuje:

powtcrzy kilkakrotniedostrajaniereczne
dostrój do rezystora 50 Q i zestrójponowniez antena
wylacz i zalacz ponowniezasilanie
zmien dlugosc kablaantenowego(nie raz pomagato
na wyzszych czestotliwosciach)

5. ODBiÓR i NAOAWANJt:

• Dostrajanie anteny waskopasmowej
Niektóre anteny, szczególnie na niskie pasma, maja
mala szerokosc pasma. Anteny te moga sie nie
dostrajac na koncach pasma i dlatego antene taka
nalezy dostrajac nastepujaco:

Przypuscmy, ze masz ant~ne z WFS 1,5:1 na 3,55 MHz
i WFS 3:1 na 3,8 MHz

[1] Nacisnij [TUNER] dla wlaczenia dostrajacza.
[2] Wybierz mod CW
(3) Wylacz funkcje przerywania (brea~-in) (s.5) .
(4) Nacisnij (TRANSMITJ dla ustaWienia na nadawanie
(5] Nastaw 3.55 MHz i nacisnij klucz
(5J Nastaw 3,80 MHz i nacisnij klucz
(7J Nacisnij (TRANSMIT] dla powrotu do odbioru
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Przy podlaczaniu AH-4/AH-3 gniazda
antenowe przydziela sie nastepujaco: [ANT2] dla
wewnetrznego dostrajacza, [ANT1] dla
dostrajacza zewnetrznego AH-4/AH-3. Gdy
dolaczony jest AH-4/AH-3 to swieci· wskaznik
LCD "ANT1 (EXt)".
• AH-3 moze byc stosowane tylko w pasmach
KF, nie moze byc stosowane w pasmie 50 MHz.

• Praca o c ,one o tunera zewn trzne o
• AUTOMATYCZNY DOSTRAJACZ (TUNER)

AH-4/AH-3 HF

AH-4/AH-3 HF dopasowuje IC-756PROII do anteny
dlugo-drutowej (Iong wire) dlugosci . ponad 3m
(3,5MHz i powyzej) lub ponad 12 m (1,8 MHz i
powyzej). .

Patrz strona 19 na temat podlaczen AH-4/AH-3
do transiwera.

Zapoznaj sie z instrukcja AH-4/AH-3 na temat
szczególów instalowania i podlaczenia anteny.

Przyklad zestawienia AH-4/AH-3

Dla pracy mobile

Iffi OSTRZEZENIE: Wysokie
napiecie!

Nigdy nie dotykaj anteny podczas strojenia lub
nadawania.

-J

• Praca z AH-4/AH-3

Dla kazdej czestotliwosci potrzebne jest
dostrojenie. Nawet po nawet niewielkiej zmianie
czestotliwosci, przed kazdym nadawaniem,
dostrój antene.

[1] Przy stosowaniu AH-4 ustaw zadana
czestotliwosc w pasmie KF lub 50 MHz.
Przy stosowaniu AH-3 ustaw zadana
czestotliwosc w pasmie KF.
• AH-4/AH-3 nie pracuje przy czestotliwosciach

poza pasmu,niamatorskimi.
[2] Nacisnij [TUNER] na 1s

• Podczasstrojeniamigawskai.nik (TUNER].

Opcyjnyelement
antenyAH-2br-

~~O-O
Dla pracy na zewnatrz

Nigdy nie korzystaj z AH-4/AH-3 bez anteny
drutowej. Nastapi uszkodzenie dostrajacza i
transiwera

Nigdy nie obsluguj AH-4/AH-3 gdy nie jest ono
uziemione.

Nadawanie przed dostrojeniem moze uszkodzic
transiwer. Uwaga, AH-4/AH-3 nie moze dostroic jesli
stosowana jest antena dlugosci Y, ;..,lub wielokrotnosc
czestotliwosci rac

[3] Po zakonczeniu dostrajania swiatlo wskaznika
[TUNER] swieci ciagle.
a Jesli dolaczony drut nie moze byc dostrojony,

to swiatlo [TUNER] zgasnie, nastepuje
obejscie (bypass) AH-4/AH-3 i antena zostaje
bezposrednio dolaczona do gniazda
antenowego transiwera.

[4] Dla recznego obejsciaAH-4/AH-3 nacisnij
[TUNER].

Zapoznaj sie z instrukcja dostarczana z kazdym
dostrajaczem antenowym.

• Dostrajacz antenowy (tuner) typu
IC-PW1

Przy stosowaniu zewnetrznego dostrajacza
antenowego, takiego jak tuner IC-PW1, dostrajaj za
pomoca zewnetrznego dostrajacza wtedy gdy
wewnetrzny dostrajacz jest wylaczony. Gdy
dostrojenie zostanie zakonczone, zalacz wewnetrzny
dostrajacz. W przeciwnym przypadku oba
dostrajacze beda dostrajaly jednoczesnie i mozna nie
uzyskac dobrego dostrojenia.

L- ----'-__ .-:- ---'

50
;:l.
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6 PAMIECI

• Kanaly pamieci
Transiwer dysponuje 101 kanalami pamieci. Mod pamieciowy jest bardzo przydatny przy szybkim
przechodzeniu na czesto wykorzystywane czestotliwosci. Wszystkie 101 kanalów pamieci jest przestrajalnych,
co oznacza, ze zaprogramowana czestotliwosc moze byc chwilowo przestrojona za pomoca gaiki strojenia itd.
w modzie pamieci.

Kanal Numer Przenoszenie
pamieci

kanalu Mozliwoscido VFOPrzepisywanieKasowanie
pamieci Regularne

W kazdym kanale pamieci jedna
kanaly

1 -99czestotliwosc i jeden mod TakTakTak
pamieci Kanaly

Jedna czestotliwosc i jedenmod
pamieci

P1,P2w kazdymkanale" pamiecijakoTak TakNie
" granic

graniceskanowaniadla
skanowania

skanowania proqramowaneqo

• W bór kanalu

"
I

• Korzystajac z przycisków [A] lub [T]

[1) Nacisnij [VFO/MEMO) dla wybrania modu
pamieci.

[2) Naciskaj (A)/[ "] kilkakrotnie dla wybrania
zadanego kanalu pamieci

Dla ciaglego wybierania nacisnij i przytrzymaj
[A]lub [TJ-

• Mozna takze korzystac z przycisków (UP] i
(ON) na mikrofonie.

[3] Dla powrotu do modu VFO nacisnij ponownie
[VFO/MEMO).

"'i1T1 ~ lCil.:..-.ll...~!ID 12:00 I

_J@ VFO ~ FIL2

"'VJR 14. 1g5.00
.. .:.~..•_:~ t4.1e0'.~e l!:;8..•..

IfvFOn~

• Korzystanie z klawiatury

[1) nacisnij [VFO/MEMO) dla wybrania modu
pamieci.

[2J Nacisnij [F-INP).
[3) Wybierz na klawiaturze numer zadanego kanalu

pamieci.
• Wprowadz 100 lub 101 dla wybrania kanalów
granicy skanowania P1 lub P2.

(4) Naciskaj [A) lub [")dla wybrania zadanego
kanalu pamieci.

R'iT ~§liL....JL ~ 12:00 I

@ I 8.!i=l;_ F!L2

'''F~;R]0 LI . .lJ2aOcP O
l (F-IH'EHTjlhen CI] CI]

12:00(~/T ~ OL..JL ~'@ 1~ FIU

14. 100_00
UFO 14.1':1~;.e& Cl.I

rIE'TER.
Po

~ ar C!J [:;:] ar C!:J

"'''TJ" 1;;!P.4k ~ ~ 12:00.@ 12~ F[L2

'V;R 2L./._9GO.OD
·.,JFC: H.195.u'J Ct.1

~~~ 12:00® l2~ FIL224.960.00
l'FO l ..l.l-;~. gO LW

6 Pamieci
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• Ekran kanalu pamieci

[3J Podczas naciskania [(F-2)SET] obracaj galka
strojenia dla wybrania zadanego kanalu.
• mozna takze korzystac z [A)lub [TJ.

(4) Nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z ekranu kanalu
pamieci.

Ekran kanalu pamieci pokazuje jednoczesnie 7
kanalów pamieci i ich zaprogramowana zawartosc.
13 kanalów pamieci moze byc pokazywanych na
szerokim ekranie kanaló"'{ pamieci.

Mozesz wybrac zadany kanal pamieci z ekranu
kanalów pamieci.

,""

---.·) •• 0.'.;

~~.~ 12:00@ UFO ~-rr- FIUlLJ.195.00
l. 14~H)L4.M IJ~B'

"'"I

wystepujeprzywyróznionym
"*" . kanalepamieci

UFO usa FIL2

14.2 O5_0 O
1* H.-l€n).09 usa

11El'lOR'I

" --o ---o -- ------ -_--
PJ 9. ~9B. 99 LSB FLl SCRH E06E
Pl '2'. "9'. H US8 f"l2 sc.:nl E06E

» ·e·t!lN~Hm.lF"i:_'.
2 --o .--. -- ------ ---

C{Jr ., --o ---o -- - ..---- ---
l,JIDE • --o ---o -- -- .. --- ---

1---.oLLI r ~I ISELECT I i I""'IE l I~

• Nastawianie kanalu pamieci jako pamiec
wyrózniona
Wyróznione (select) kanaly pamieci s.a stosowane
dla skanowania wyróznionych pamieci. Skanowanie
wyróznionej pamieci skanuje w sposób powtarzalny
tylko wyróznione kanaly pamieci. Jest to korzystne
dla przyspieszenia cyklu skanowania. Oczywiscie,
wyróznione kanaly pamieci podczas normalnego
skanowania niesa omijane.

[4] Powtarzaj kroki [2J do [3J dla zaprogramowania
innych kanalów jako wyrózniony kanal pamied.

[5J Nacisnij [EXITJ dla wyjscia z ekranu kanalu
pamieci.

[1] Wybierz ekran kanalu pamieci w sposób opisany
po lewej.

[2J Podczas naciskania [(F-2)SET] lub [(F-1)ROLL]
obracajgalka strojenia dla wyróznienia zadanego
kanalu .

• mozna takze korzystac z [A]lub (T].

[3] Nacisnij [(F-3)SELECT) dla oznaczenia kanalu
pamieci jako wyrózniony, lub jako nie wybrany.

~~~ 12'00
@UFO ~ FIL2

l /..J.. l g 5.D D
l I4.1~1. 00 U~.B

<'tUI

UFO usa FIL2

1L/..205_00
l 14. le.3. 00 usa

MEi"10RV

~9 --o ---o -- ------ ---
P l ~. ""0. 90 LSB F1.1 5CQH E:Dc.E
Pl 2'. '9'3." US8 FL1 SCqH E06E

,.._"..:1-8*-'''-1:_:14
2 -'0 ---.'- ----.- .-.

o wr' J _o. ---o __ -·-0 _
: urCE "--, ---o -- ------ ---
I~ I~ I seLEcTll~l~

• Potwierdzenie zaprogramowanych
kanalów pamieci

[1] Wybierz ekran kanalu pami'eci jak opisano
powyzej.

[2] Podczas naciskania (F-1 )ROLLJ obracaj galka.
strojenia dla przewijania ekranu.

[3) Nacisnij (F-2)SET] dla wybrania podswietlonego
kanalu pamieci.

• Wybierz kanal pamieci korzystajac z
ekranu kanalów pamieci.
[1] Naciskaj [EXITISET) kilkakrotnie dla zamkniecia

ekranu wielofunkcyjnego.
(2] Nacisnij [(F-4)MEMORY) dla wybrania ekranu

kanalów pamieci.
[(F-5)WIDEJ przelacza miedzy ekranem
standardowymi szerokim.

HF.HOQV
'9<;1 --o ---o -- ------ ~-_
Pl e.388.119 LS9 f"L2 SCgH ED&E
1"2 2'1. 1?9. OJ') usa FL2 SCAH ItD!iE

)Ja, -OWlUfi.i.Milj:_#i1t
2 --o ---o -- ------ --_
: --o ---o -- _

Nastawienie wyroznlenia kanalu jest mozliwe
takze na ekranie skanowania.

"," wystepuje gdy wybrany jest
kanal pamieci

(4] Nacisnij (EXIT] dla wyjscia z ekranu kanalów
ami ci.

6 P3mi~ci
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• Programowanie kanalu pamieci

Programowanie kanalu pamieci moze byc wykonane w modzie VFO lub w modzie pamieci.

• Programowanie w modzie VFO [PRZYKLAD]: Programowanie 7,088 MHz/LSB w

12-tym kanale pamieci.

~orC!J

12:00

12:00

12:00

.-.-.-

'vr ~nL-\L~
@UFO ~ FIU14.100.00

1 1'4.156.00 lSS

'".'1 . !l!IU.j!< ~.~
@UFO ~ FIt.,;l7.088.00

14.195.(,9 usa

"'II ~ II:IL-L ~
®UFO~ FJL27.0BS.OD

12

I"UER .'0

N8El<,
Po

/"ETE.~

Po

[1] Nastaw w modzie VFO zadana czestotliwosc i
mod pracy.

[2] Naciskaj [4]1 [TI kilkakrotnie dla wybrania
zadanego kanalu pamieci.

Dla wybrania zadanego kanalu wygodnym jest
korzystanie z ekranu kanalu pamieci

Zawartosc kanalu pamieci pojawia sie na odczycie
kanalu pamieci (ponizej odczytu czestotliwosci).

Pojawia sie." - - . - - -.- - " jesli wybrany kanal

pamieci jest kanal~m pustym (nie zawiera tresci).

[31 t-iaciskaj przez 1s [MW] dla zaprogramowania
wyswietlanej czestotliwosci i modu pracy do kanalu
pamieci. .

~&'P
~ &.p Push for 1 sec.

"""-. B•• o

"'lIC Wl1....:!!!.~~ 12:00
. @U'o ~ FIL2

"'.{,8<: 7.0S8.00
12 7.688.00 GB

• Programowanie w modzie pamieci [PRZYKLAD]: Programowanie 21,280 MHz/USB
w 18-tym kanale pamieci.

[1] Za pomoca [-6.] lub [TI wybierz w modzie pamieci
zadany kanal pamieci.

Zawartosc kamilu pamieci pojawia sie na odczycie
kanalu pamieci (ponizej odczytu czestotliwosci).

Pojawia sie" - - . - - -.- - " jesli wybrany kanal
pamieci jest kanalem pustym (nie zawiera tresci).

[2] Nastaw w modzie pamieci zadana czestotliwosc i
mod pracy.

"'I' ~ l:f::Il..-L ~ 12:00@ 12~ FIL2

"'Vo"'. 7.DBB.DO
UFO 1••..19:5.00 IEB

00rC!J

"'1'. ~DLJL~!mI 12:00
'<ID 18~ FIU~, 3.5D2.00

UFO 14.195.00 usa

Dla zaprogramowania pustego kanalu, stosuj
bezposrednie wprowadzanie z klawiatury lub
pamieci notatnikowej, itd.

[3] Naciskaj >2s [MW] dla
wyswietlanej czestotliwosci
kanalu pamieci.

zaprogramowania
modu pracy do I "'II tuz ~fiLL ~ . 12'00

® 18~ FIL2

"VoE!> 2 1.2BO.00
. UF\) 14.19:5.00 v-..::B

t ~H..p
~J a•• o Push ior 1 sec.

--......... B,.p

~'m......L~ 12:00 I

<ID le~ FIL.:: I27.$!!l.0J?D
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• Przenoszenie czestotliwosci (transferring)
Czestotliwosc i mod pracy moga byc przekazane z kanalu pamieci do VFO.
Przekazanie czestotliwosci moze byc dokonane w modzie VFO lub w modzie pamieci.

• Przekazanie w modzie VFO .
Jest to uzyteczne dla przeniesienia zaprogra
mowanej zawartosci do VFO.

PRZYKLAD PRZENOSZENIA W MODZIE VFO
Czestotliwosc robocza : 21.320 MHzJUSB (VFO)
Zawartosc kanalu pamieci 16 : 14.018 MHz/CW

[1] Za pomoca [VFO/MEMO] wybierz mod VFO.

[2] Wybierz: za pomoca [AJ lub [T] kanal pamieci
który ma byc przenoszony.

Dla wybrania zadanego kanalu wygodnymjest
korzystaniez ekranu kanalu pamieci

Zawartosc kanalu pamieci pojawia sie na odczycie
kanalu pamieci (ponizej odczytu czestotliwosci).

pojawia sie "- - . - - -.- - " jesli wybrany kanal
pamieci jest kanalem pustym (nie zawieratresci).W
tym przypadku przekazanienie jest mozliwe.

"1. ~I!W-'L --CL 12:00
·@wo~ FIL22 1..320.00

l 14.9"'..,El.OO usa

0or0

"'(r ~~--CL 12:00
;@UFO~ FIL2

~oER: 2 1.320.00
16 14.018.00 CW

'f' i ~ DL.-lL---CL II» 12:00
'@UFO~' FIL2

~oER, l LJ..D 1B.OO
16 14.818.00 C10l

[3J Nacisnij na J s [VFO/MEMO] dla przeniesienia
czestotliwosci i modu pracy.

Przenoszonaczestotliwosc i mod pracy pojawiajasie
na odczycie czestotliwosci.

I VFOJ I ~ ii•• p"'E"O Be.p
____ B •• p

Push for 1 sec.

12:00

• Przekazanie w modzie pamieci
Jest to uzyteczne dla przeniesienia czestotliwosci
modu pracy podczas pracy w modzie pamieci.

Jesli zmieniles czestotliwosc lub mod pracy w
wyróZnionym kanale pamieci:
• Przenoszony jest wyswietlany mod
czestotliwosc.
• Nie sa przenoszone czestotliwosci i mod
pracy zaprogramowane w kanale pamieci i
pozostaja w danym kanale pam·ieci.

PRZYKLAD PRZENOSZENIA W MODZIE

PAMIECI
Czestotliwoscrobocza : 14.020 MHz/USB
(kanalpamieci 16)

Zawartosckanalupamieci16 : 14. 018 MHz/CW

"I'! ~ ~ ---CL !ni'@ 16~ F[L2

MW~ 1.'-1.020.00
UFO 21.320.00" usa

12:00

rYffil~

( "'Ol l ~ ac'P
"",,o _. Be.p Push for 1 sec.--.........8eep

~ !liiIL...L ~ (fil 12 :00@ 16~ F'1L21'-1.02D.00
UFO 14.1l2e.00 CV

""" l

"'I.r ~ ~ ---CL {fil;@ Ll'O _ F1L21'-1.020.00
16 ( H.iCllS.E.'e l CM

I
Pojawia sie zaprogramowana tresc

[1] Wybierz w modzie pamieci, za pomoca [1.]/ (T].
kanal pamieci który ma byc przenoszony.

Jesli potrzeba nastawczestotliwosc lub mod pracy.

[2J Nacisnij na 1s [VFO/MEMO] dla przeniesienia
czestotliwosci i modu pracy.

Wyswietlanaczestotliwosc i mod pracysa
przenoszonedo VFO.

(3] Dla powrotu do modu VFO nacisnij na chwile
[VFO/MEMO].

f
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• Nazwy pamIecI

Stosowane moga byc duze i male litery, cyfry i

pewne symbole ze spacjami. Wybrany
(! # $ % & ~ ? " , ' 1\ + - * /..:;= < > ( ) [ ) ( J I _ -) znak

UFO lJSl3 FIL2

lLJ.205.00
14.1ee.OO US8

1:0: HE:l10RV

~a.L-JL ~ 12:00
@UFO ~ FIU

TU 195.DD
l 14.100.00 u:a

123

9!l --o ---o -- ...--_ ..- ---
PL 9. '99. aa ~;a FL.1: SCQH e:Dr.i:

; .2_2t;.jJI~"~:.~t}iwMjlD;.i!;~HED6E
2 - .•.• ---o -- ...----- --- I \
3 --o ---o -- ------ --
<4 --o ---o -- ------ ---

1--4 -I 1-----'--' 1--oeLI I 51'>= ,--wrce-I

[5] Wprowadz zadany znak przez obracanie galka
strojeni lub naciskajac przycisk pasmowy dla
wprowadzenia cyfr.

Nacisnij [ABC] lub [abc] dla przelaczania miedzy
duzymii malymi literami.

Nacisnij [123] lub [etc] dla przelaczania miedzy
cyframi i symbolami.

Nacisnij[(F-1)-.] iub [(F-2)~ l dla ruchu kursora

Nacisnij[(F-3)DEl] dla usunieciawybranegoznaku.

Nacisnij[(F-4)SPACE]dla wprowadzeniaspacji.

Numery [O] - [9] moz.na wprowadzic takze z
klawiaturynumerycznej.

[6] Nacisnij [EXIT/SEn dla wprowadzenia i nadania
nazwy.

Kursorznika.

[7] Powtórz kroki [3] do [6] dla zaprogramowania
nazwy innego kanalu.

[8] Nacisnij [EXIT/SEn dla wyjscia z ekranu kanalu
pamieci.

PI," ; ~ ~ ....L::L. 12:00
'@,-"o~ FIUILJ..195-00

t-1o.1~.OO US8

U'U usa FIL2

lLl.2D5.DD
l 14.100.00 USIl

MEHOR;V

OJ') -- --- -- ------ ---

P l ~: SQlJ: i& tSS Fl.:2 SCRI'l El)!.':
f'2 29.9'9'.99 usa Fl.2 StRN (D6E

"·_CWliOH!lsMiGi,_a
2 _..o. --- --------

.~, ~ ::: =:=::: :::::: :::
I--;WU:--I ISEfIl~ ~I I~

Wszystkie kanaly pamieci, wraz z granicami
skanowania, moga byc oznaczone etykieta z nazwa
alfanumeryczna do 10 znaków kazda.

• Edytowanie (programowanie) nazw pamieci
[1] Naciskaj [EXIT/SET] az do zamkniecia ekranu

wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [(F-4)MEMORY] dla wybrania ekranu
kanalu pamieci.

[3] Wybierz zadany kanal pamieci

[4] Nacisnij [(F-4)NAME] dla edytowania nazwy
kanalu pamieci.

• Pokazesie migajacykursor.

• Pustemukanalowi nie moznanadac nazwy.

• Wymazanie pamieci (kasowanie)

Kazdy niepotrzebny kanal pamieci moze byc
wymazany. Wymazany kanal pamieci staje sie
kanalem pustym (blank).

[1] Naciskajac [VFO/MEMO] wybierz mod pamieci.

[2] Przyciskami [..l.] / [l'] wybierz zadany kanal
pamieci.

[3] Nacisnij na 1s [M-Cl] dla wymazania zawartosci.

Zaprogramowanaczestotliwosci mod pracyznikaja.

"'eTl

. ~&ep
(M-CLI Beep

~8eep

Push for 1 sec.

12:00

[4] Ola wymazania innych kanalów pamieci powtórz
kroki [2] i [3].

UFO GW

5 Pamieci
55
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• Pamiec notatnikowa (Memo pads)

Transiwer posiada funkcje pamieci notatnikowej
(podrecznej) dla latwego zapisania i· odczytania
czestotliwosci i modu pracy. Pamieci notatnikowe sa
oddzielnymi w stosunku do kanalów pamieci ..

Domyslna liczba pamieci notatnikowych jest 5, lecz
moze byc ona na zyczenie powiekszona w modzie
nastawiania do 10 (s.71)

• Wpisywanie czestotliwosci i modów
pracy do pamieci notatnikowej

Nacisnieciem (MP-WJ mozna w prosty sposób wpisac
odczytywana czestotliwosc i modpracy.

Pamieci notatnikowe sa przydatne jesli chce sie
chwilowo zapamietac czestotliwosc i mad pracy, na
przyklad przy poszukiwaniu stacji DX'owej w tloku
(pile-up), lub gdy zadana stacja jest zajeta przez
dluzszy czas i chcesz chwilowo poszukac za innymi
stacjami.

Korzystaj z pamieci notatnikowej transiwera w
miejsce zmudnego zapisywania na papierze.

Wyswietlana czestotliwosc i mod

I usa I Push2 1.288.22.,.
Gdy wpisujesz 6-ta czestotliwosc i mod pracy, to
najstarsza wpisana czestotliwosc i mod pracy sa
automatycznie kasowane dla zrobienia miejsca dla
nowego wprowadzenia.

Kazda pamiec notatnikowa musi miec wlasna,
jedyna kombinacje czestotliwosci i modu pracy;
tresci identyczne nie moga byc powtórnie
wpisane.

ME MO
PAOS

usa

lLJ.195.00

21.02LJ.52
T 21~276:.i:JO:

. '. . - ". ; ...:~:;;:~":,:.:

Newesl
I
I

I
Y

Oldesl

)

• Wywolanie czestotliwosci i modu pracy z
pamieci notatnikowej.

Najstarszawpisana
czestotliwosci mod
sa usuwane

l

PUSh~

Naciskanie[MP-RJ
przywolujez pamieci
nolatnlkowejkolejne
zapisyczestotliwosciI
modypracy.

Prostym nacisnieciem (MP-R] wywolujesz z pamieci
notatnikowej czestotliwosc i mod pracy.

Stosowacmozna w modzie VFO ipamieci.
Czestotliwosc I mod pracy sa wywolywane
zaczynajacod najswiezejwpisanych.

Jesli wywolujesz czestotliwosc i mod pracy z pamieci
notatnikowej za pomoca (MP-R] to poprzednio
wyswietlana czestotliwosc i mod pracy sa
automatycznie zachowywane w pamieci
notatnikowej. Czestotliwosc i mod pracy w pamieci
notatnikowej moga byc wywolywane przez
jednorazowe lub kilkukrotne nacisniecie (MP-R].

Mozesz sadzic, ze jest 6 pamieci notatnikowych
poniewaz.6 róznych czestotliwosci (5 jest w pamieci
notalnikowej i jedna jest w tymczasowym zapisie) jest
wywolywanychprzez przycisk [MP-R].

Jesli za pomoca galki strojenia zmienisz czestotliwosc
lub mod pracy wywolany z pamieci notatnikowej, to
czestotliwosc i mod pracy w pamieci notatnikowej
zostana usuniete.

_f" . _

6 Pamieci

MEMO PAOS

~8LJ. 195.00 I
'050
lLJ.182.LJO

VFO ar MEMORY

made display , I
1- 21 US2
L'L.J. 195.00 .02 .

\ 12 1.276.00 J

\--TEM-~OR~RY-PAD--!

:\/ ~:
l \ USB __ l l

: ·2 1.L.J8S.DO i :
I --_.- l

, Czestotliwosc i mad przed
l ,1.=lr.isnip.r:iem rMP-R1
~-------------------~
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• Sposoby skanowania

7 Skanowanie

Programowane skanowanie
Powtarzalne skanowanie miedzy dwoma
granicznymi czestotliwosciami (granice
skanowania w kanalach pamieci P1 i P2).

P1 lub P2
Graniceskanowania

P21ub Pl

Funkcja skanowania mote byc wykorzystywana tylko przy odczycie
MAIN.

Skanowanie mote byc realizowane podczas pracy na czestotliwosci
stosujac podwójne obserwowanie lub funkcje rozdzialu czestotliwosci .
Patrz str. 31.

Skanowanie tJ.F .
Powtarzalne skanowanie w zakresie rozpietosci LlF.

Start lrequency

-LlF lrequency / +LlF lrequency----I Scan I Scan 1----~ .
..... - ... _-_ .. --

Scan Jump
- - -- ..• - .... ----_ .. .-

Skok Uump)
To skanowanie dziala w modzie VFO. To skanowanie dziala w modzie VFO i pamieci.

Skanowanie pamieci
Powtarzalne skanowanie wszystkich kanalów
pamieci

Skanowanie wyróznionych pamieci
Powtarzalne skanowanie wszystkich wyróznionych
pamieci.

Blank c:h.1lnnlll
*' (S8'/9Ct)

--e~"* (selectl * (selecl)

{selecl= wyróZniona,blankchannel = pusty kanal
To skanowanie dziala w modzie ami ci.To skanowanie dziala w modzie pamieci.;: .

• Warunek skanowania

• Szybkosc skanowania
W modzie nastawiania mozna wybrac dwie szybkosci
skanowania, duza i mala. Szczególy sa podane na
stronie 61.

.~.

L • Przygotowanie
• Kanaly
D/a skanowania programowanego:
Zaprogramuj czestotliwosci graniczne skanowa
nia w kanalach pamieci granic P1 i P2.

Dla skanowania flF:
Ustaw rozpietosc LlF na ekranie skanowania.

D/a skanowania pamieci
Zaprogramuj dwa lub wiecej kanalów pamieci z
wyjatkiem kanalów pamieci granic skanowania.

Dla selektywnego skanowania pamieci:
Oznacz dwa lub wiecej kanalów pamieci jako
wyróznione (select) kanaly pamieci. Dla
oznaczenia kanalu jako wyrózniony kanal
pamieci, wybierz kanal pamieci, nastepnie
nacisnij [(F-3)SELECT] na ekranie skanowania
(mod pamieci) lub na ekranie kanalu pamieci.

• Za- i wylaczenie (ON/OFF)
wznawiania skanowania
W modzie nastawiania mozna wybrac
wznawianie skanowania lub skasowanie po
wjkryciu sygnalu. Wznawianie skanowania musi
byc nastawione przed rozpoczeciem skanowania.
Patrz s. 61 na temat szczególów ustawienia
ON/OFF

Skanowanie
staruje przy

Blokada
(squelch)
otwarta

Blokada
zamknieta

Skanowanie.
ami ci

Skanowanie
zatrzymuje sie na
kazdym kanale jesli
wznawianie
skanowania jest na
ON; nie ma
zastosowania gdy
na OFF

Skanowanie zatrzymuje sie gdy wykryje
sygnal.
Jesli w modzie nastawiania wznowienie
skanowania jest na ON, to skanowanie
pauzuje na 10 s, gdy wykryje sygnal, po
czym wznawia. Gdy sygnal zaniknie
podczas pauzowania, skanowanie jest
wznawiane o 2 sekundach

7. Skanowanie
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• Skanowanie programowane

[4] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Wybierz mod VFO.

[3] Wybierz zadany mod pracy.
Mad pracy moze byc zmieniany takie podczas
skanowania

I t 18tH:r

U'"O LIS8 FIL2

lLJ.205.00
'4.100.00 usa

SCs:H- -
= f"',lt06RA" SCAH ::- -

~ Dl:......L ~ 12:00
@UF'O ~ FIL2

Il...1:: 1g 5:0 O
1 '\14.100.130 tJsa

»<r,

COl1P' Pro9"'1"'t\<td Pll 1J.$99.88"Hz
(FI=' ac:.I. ••• dQ •• Pll 2'J.7'J'J.9'"H~

tJIOE

1~I-d-F-lr~:I~I~1

[6] Nacisnij [(F-1 )PROGJ dla uruchomienia skanowania

programowanego.
Podczassxanowania miga punkt dziesietny.

SCl'l'<l>3C .
MlD .

[5] Ustaw [RF/SQL] otwarte lub zamkniete.

• Warunki skanowania sa na poprzedniej stronie.
• Jesli funkcja sterowania (RF/SQL] jest ustawiona na

"AUTO", to blokada jest zawsze otwarta w modach
SS8, CW i RTTY. Szczególy na s. 3, 69.

[7] Gdy skanowanie wykryje sygnal, skanowanie

zatrzymuje sie, pauzuje lub ignoruje w zaleznosci
od ustawienia wznawiania i stanu blokady.

[8] Dla przerwania skanowania, nacisnij

[(F-1)PROG].

Jesli te same czestotliwosci sa wpisane w kanaly
pamieci granic P1 i P2, to skanowanie nie rozpocznie
sie·

• Skanowanie L\F

,)

8. :JiJ9. liI8!"1H%
Z,. ~". "MH::

14.1'3. Q9nHz
!' JQkHs:

wo usa FIL2

1l.J.205.00
14. ,~a.00 USB

SCA-l

4F' c."nt..f'
4F s,. "..
PI"Q91" •.•• IlIl.d P II.c." .d99S 1"2:

= -"F seRH;::

"'tT, lml..:1Is. Dl.......L .-..C:L. 12 :a o
'@VFo~ FIU

lLl:~195:00
l 'H.100.a9 'Ha

l~
loItoE

l~ l-dF--II~ I dF:f'R-l ll~

[8] Nacisnij [(F-2)t.F] dla uruchomienia skanowania
t.F.

Podczas skanowania punkt dziesietny miga.

; COl"P:' ProOT •.N..••.d "ll I. :JIH'I. ael'tH,
~ wf6€. ~ .C::~ft .do •• ":;:1 2'1 . .,~,. """"2
,-"""" I '--.,-1 rTtNEI, d' SP"" i ,~

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2J Wybierz mod VFO lub kanal pamieci.

[3] Wybierz zadany mod pracy.
Mad pracy moze byc zmieniany takze podczas
skanowania

[4] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

[5] Ustaw [RF/SQL] otwarte lub zamkniete.
• Warunki skanowania sa na poprzedniej stronie.
• Jesli funkcja sterowania (RF/SQL] jest ustawiona na

",A.lJTO". to w modach SSB, CW i RTTY blokada
jest zawsze otwarta. Szczególy na s. 3, 69.

[6] Nastaw rozpietosc t.F przez nacisniecie
[(F-4)t.F SPAN]

• Do wybrania jest :!:5kHz, ±1OkHz,±20kHz. ±50kHz,
±100kHz,±500kHzi±1000kHz.

[9J Gdy skanowanie wykryje sygnal. skanowanie
zatrzymuje sie, pauzuje lub ignoruje w
zaleznosci od ustawienia wznawiania i stanu

blokady.

[10] Dla przerwania skanowania, nacisnij
[(F-2)il.F].

[7] Ust"w czestotliwosc srodkowa rozpietosci t.F.

f7. Skanowanie
58



Transiwer ALL MODE IC-756PRO II

• Precyzyjne skanowania programowane /llF

[5J Nacisnij [(F-3)FINE] dla uruchomienia
precyzyjnego skanowania.

Pojawiasie "FINE PROGRAMSCAN" lub "FINE
t.F SCAN".

~!DI_-.L.-D..- 12:00
@,JFO ~ f[U

1LJ ....l 95.0 D
l l~'~:OO.OO t.r,u "

:.,rf
I

UFO usa >Il"

liJ2DSOCJ
l 14.1e0.lZll{) U-;:E:

~I -_--,- ..• -,-~-- -,

=F'-:NF: P!ltlE:R~" 5C~ = J
.,jF" sP".. l ~ 19ltH:

COt'1P ?"09t't .•.",.a Pll a.S'iJ-a.'IlI)MH':' -
(FF se .•.•• e!l,)~~ P2. :z'll. '17'9. 99"H::.

UIl··(
I~ l-J-'-I I~WE- l i Ji: .;pCN I I sn

[4] Nacisnij [(F-1 )PROG] lub [(F-2)llF] dla
uruchomienia skanowania.

Podczasskanowaniamiga punktdziesietny.

[1J Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

Skanowanie precyzyjne funkcjonuje jako skanowanie
programowalne lub llF, lecz szybkosc skanowania
maleje gdy blokada (squelch) otworzy, . lecz nie
zatrzymuje sie. Krok skanowania zmienia sie od 50
Hz do 10 Hz w momencie otwarcia blokady.

[3] Nastaw skanowanie programowalne lub
skanowanie llF w sposób opisany na poprzedniej
stronie.

'f' llilU..ft !I2l..-L ....E:'>- 12'00··@""o_ F1l2

1Ll:~195:DO
l "t"'. 100.210 (ES

UFO .USB fll2

11..J_20S.00
14.100.09 usa

"'''''
= ~OGAR" ;CR: :=- -

I ~ lllkH~

[6] Gdy skaner wykryje sygnal, szybkosc
skanowania maleje lecz nie zatrzymuje sie.

[7] Nacisnij [(F-1)PROG] lub [(F-2)llF] dla
zatrzymania skanowania; Nacisnij [(F-3)FINE] dla
skasowania skanowania precyzyjnego.

CCJ"P' P,"~'iIr."",.d Pl: •• :388. 1111"11-+1'

.~;r~.. 6<; ••••• d~.Jio p.z' ". 9''l. ''''"uh:
I~ ~j:"-II~ I,JF $PR-i-II~

• Skanowanie pamieci

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Wybierz mod pamfeci.

[3] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

f>{r:, ~~~ 12:00
··<1&>12 ~ FlL2

'WR; ILJ.195.0D
UFO 14.100,00 usa

u=o usa FIL2

lLJ.2D5.00
14.100.00 usa

SCAH

l :r ltl'cth;

(5) Nacisnij [(F-1)MEMO] dla uruchomienia
skanowania pamieci.

Podczasskanowaniapunktdziesietnymiga.

;1N'l

uFO usa FIL~
lL).20SDD

14.1~.e0 1.r5E:.

SOlH- -
= NEM: RV iCRN ::- -

I 1 131l:!i.::

\:(rt1o=' Pr"oiJ:r.l,,,,,,,a ? I: B. :Sila. aBMH%,

litto:. I Ioe •.•• ,t<,t9 .••s 1"1:: 2" "9. 91l1H.c

1~1 l .,J.F I l S:';:LECTI l 5 -;p~tl I l~l

~ ~~~:r~:~:~~i: 2;: ~;t;:~=~
I~ 1--df-ll~ll~ 1-----swI

[4] Ustaw [RF/SQL] O~Narte lub zamkniete.
Warunki skanowaniasa na stronie57.
Jesli funkcja sterowania[RF/SQL]jest ustawionana
"AUTO", to VI modachSS8, CW iRITY blokadajest
zawsze otwarta
Szczególysana stronie3 i 69.

[7] Gdy skanowanie wykryje sygnal, skanowanie
zatrzymuje sie, pauzuje lub ignoruje w
zaleznosci od ustawienia wznawiania i stanu
blokady (squelch).

[8] Dla kasowania skanowania, nacisnij
[(F-1)MEMO].

Dla ~{uchornienia sk::1nC\'lC!n in p3nliec:i n2!e:j
zaprogramowac d'.va lub \,o'liecej kanaróvl pan:ieci.

7. Skanowanie
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• Skanowanie wyróznionych pamieci

(1] Naciskaj (EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Wybierz mod pamieci.

(3] Nacisnij ((F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

":T, ~~~ 12:00
@12 ~ FIL:!

'VoER 1l.J. 195.00• UF" 14.1"".08 usa

\.~o USB FI12
l LI.2 O S. O O

14.100.00 usa
sa:H

I t t 9kHz

COt"P~ prO~l".l'tlll.d·poll 9.5111.ilo'1H:z

Jfk;- .c: .••• ,d~ •• P21 2'.99'. "PlH%

I~I I-.-F-Il~ I oJF'5PQ)tI ~

[4] Ustaw (RF/SQL] otwarte lub zamkniete.
Warunki skanowania sa na stronie 57.

~ Jesli funkcja sterowania (RF/SQLJ jest ustawiona
na "AUTO", blokada jest zawsze otwarta w
modach SS B, CW i RTIY.
Szczególy sa na stronie 3 i 69

(5] Nacisnij ((F-1)MEMO] dla uruchomienia skanowania
pamieci.

Podczas skanowania punkt dziesietny miga.

(6] Nacisnij ((F-3)SElECT] dla startu skanowania
wyróznionych pamieci; dla powrotu do
skanowania pamieci nacisnij ponownie.
((F-3)SELECT]

<><TI

<;FO usa nu
1L1.205.00

14.100.00 usa
SCl'l<

l t I iJkH2.

p,.09'"" ••••"'l.d P II il. :180. 'I/'tH'%
.c: .•.•• l'd9". P2~ '2'.999. "HtHz

SET I

(7] Gdy skanowanie wykryje sygnal, skanowanie
zatrzymuje sie, pauzuje lub ignoruje w zaleznosci
od ustawienia wznawiania i stanu blokady
(squelch).

(8] Dla kasowania skanowania, nacisnij
((F-1)MEMO].

Dla uruchomienia skanowania pamieci nalezy
zaprogramowac dwa lub wiecej kanalów pamieci
jako wyróznione kanaly pamieci.

)

• Nastawianie kanalów wyróznionej pamieci

CI:lI"9. l"f'o9rol."'l'u'd p I' 9. 51111. ~;H1Hz

uCftE· !oc••• Il'dO;~~ P'%: 29.99'. 9,,"Hz

1~1- I-,,-F-I I SELECT 1 1 "F =~H I I SET I,

)
VFOUSB FIL2

1L1.2OSDD
14.190.00 US6

5(R<

Pojawiasie dlawybranegokanaiu pamieci

~ t!J:L.'L J::L 12:00
@12*~ FIL2lLJ.195.00

UFO 14.100.00 usa

""T
1

[5J Naciskajac ((F-3)SELECT] ustaw kanal pamieci jako
pamiec wyrózniona lub jako zwykla.

[6] Powtarzaj kroki (4] do [5Jdla innychkanalów
pamieci dla oznaczenia jako wyróznione kanaly
pamieci.

[7] Nacisnij [EXIT/SET] dla wyjscia z ekranu
skanowania

: :t lek Hx

~o USB FI\.2
lL1.205.00

14.180.00 usa
SCtlN

PrQ9r:r.~ •••• d .p I t a. ~Q9. 09/"lH:z.
.C:~\"I .dQ~' 1"2' 2J. '9'). ''''110011:

":T; ~~~ 12:00
:@12 ~ FIL:!

1l.J. 195.00
uFO 14.100. aa usa

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

(2J Wybierz mad pamieci.

[3] Nacisnij ((F-5)SCANJ dla wybrania ekranu
skanowania. .

(4] Wybierz zadany kanal pamieci do ustawienia jako
kanal wyróznionej pamieci.

Kanaly pamieci wyróznionej moga byc ustawione
t3l~:2 na ekra~ie ~analu Pdf1"lieci (5. 52).

7. SkanO\Nanie
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szybkosciami

• Mad nastawiania skanowania
Mod nastawiania skanowania jest stosowany dla
programowania szybkosci skanowania i warunków
wznawiania skanowania.

• Szybkosc skanowania
Transiwer dysponuje dwoma
skanowania: szybko i wolno.

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

• Warunek wznawiania skanowania
Pozycja ta za- lub wylacza (ON/OFF) funkcje
wznawiania skanowania.
Przy ON: skanowanie jest wznawiane po 10 s od
zatrzymania sie na sygnale; gdy sygnal zniknie
wznowienie nastepuje po 1s,
Przy OFF skanowanie nie wznawia sie po
zatrzymaniu na sygnale.

[2] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

"jF SP&n t t lIJItH:a

~r:n-P- ProQra •••••• d! P'tl "ll,:salJ.earttoh:
OFF ~- .CI"" .,;IQu. PZl 29.99'. 99ltHz

tJlDE: _
1~ r-:;r-I I~I I aF SI"'HI I 58' I

R3r.; ".
1\10 .

5C~

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [(F-5)SCAN] dla wybrania ekranu
skanowania.

[3] Nacisnij [(F-5)SET] dlCl wybrania ekranu modu
nastawiania skanowania.

[4] Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania warunku
wznawiania skanowania

[3] Nacisnij [(F-5)SET] dla wybrania ekranu modu
nastawiania skanowania.

[5] Obracaj galka strojenia dla za- lub wylaczenia
funkcji wznawiania skanowania .

Nacisnij[(F-3)DEF]dla wybraniadomyslnegostanu.

. CO'<' .

J'f~ L -==--======'_
1--"'-1 1-.---) ICEi'II I 1

[6] Nacisnij dwukrotnie [EXIT] dla wyjscia z modu
nastawiania.

OH

".SCAH S.ETooc .
M,O ~

[4] Nacisnij [(F-i) .•.] dla wybrania szybkosci
skanowania.

; 1.0( ;
. <:FF .'

• COI'P ;
: OFF ;

~""10E4 l I~ I~! I--~II---I

[5] Obracaj galka strojenia dla wybrania szybkosci
skanowania.

Nacisnij [(F-3)DEF]dla wybraniadomyslnegostanu.

[6] Nacisnij dwukrotnie [EXIT/SET] dla wyjscia z
modu nastawiania.

TOt'

I-'-'-II--'--ll~ 1---II~1

[4] Nacisnij [(F-1) ••.] lub [(F-2) T J dla sprawdzenia
czestotliwosci tonu przemiennika lub
C2:estotliwosci tonu blokady szumowej (squelch)
(s. 47, 487)

[1] Nastaw zadana czestotliwosc lub kanal pamieci
który ma byc sprawdzony na czestotliwosc tonu.

[2] Naciskaj [AM/FM] dla wybrania modu FM.

[3] Nacisnij na 1s [TONE] dla wprowadzenia ekranu
czestotliwosci tonu.

TOE~a..ecl

,/ 'j-------88-••-- ~-
l REPERTER TDl-F.-:.! ~ -~.;.. -. T-SllL TCt<€ I ••...e-"~. I'" ,

UJ>< .

OFF ,

TCtE ;

'1--'-II---II---II---II~1

Nacisnij [(F-5)T-SCAN] dla uruchomienia
skanowania tonu

Podczasskanowaniamiga "SCAN".

[5]

[6] Gdy zostanie wykryta czestotliwosc tonu, to
skanowanie tonu pauzuje.

Czestotliwosctonujest czasowowstawionado kanalu
pamieci.Zaprogramujkanal pamiecidla trwalego
zachowaniaczestotliwoscitonu.
Dekodowanaczestotliwosctonujest wykorzystywana
jako czestotliwosctonu przemiennikalub blOkady
szumów.

[7J Dla zatrzymania skanowania nacisnij
(F-5)T-SCAN].

[8] Nacisnij [EXITiS ET] dla wyjscia z ekranu
czestotliwosci tonu.

TCt-E FREa..&Cl;,oc':
FAST ,

; lO)( .
. a'F

• Skanowanie tonu

I Transiwer moze w odbieranym sygnale wykryc. czestotliwosc subakustycznego tonu. Przy
monitorowaniu sygnalu nadawanego na
czestotliwosci wejsciowej przemiennika mozna
okreslic czestotliwosc tonu potrzebnego dla wejscia
do przemiennika.

6!
7 Skanowanie
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8. ZEGAR I CZASOMIERZE (TIMERY )

T(l1:SET ~;,.-
- ..•• .,H\ ...•

GIlU
,e~l"

r _

"l.l.h {SETl ::= TJI1E- •• t.

li",.,. F","ctJo,.
Pov.,.-Oli T1.••.1" S"t.
/10"."-0"" P.r-Iocl

~.

m'
WlDE'--'-"--T-' '---II~ 1---'

[4J Nastaw aktualny czas korzystajac z galki strojenia.
Miga "TIME-setPush[SET]"

• Nastawianie aktualne

Transiwer ma wbudowany 24-godzinny zegar z
funkcja odliczania czasu (t/mer) dla za- i wylaczania
zasilania. Jest to uzyteczne przy logowaniu QSO itd:
Zegar jest zawsze pokazywany z wyjatkiem stanu po
nacisnieciu [F-INP].

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [EXIT/SET] na 1s nastepnie [(F-4)TIME] dla [5] Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia nastawienia
wprowadzenia mad u !imera. czasu.

[3] Nacisnij [(F-1) A] dla wybrania pozycji nastawiania Nacisnij[EXIT/SET]dla skasowanianastawienia.
obecnego czasu.

[6] Nacisnij dwukrotnie [EXIT/SET] dla wyjscia z modu
nastawiania timera

"'f, 1DI.2dls.~ -CL. 12:00;® wo ~. FIL2

"VJR. 1LI. 1g S.D O
1 14.100.00 usa

WO U5B FIL2

lLJ.20S.00
l l4.100.00 usa

TIl"E 51::1

TI'u'r F~'"c:t.1Q",
PO .•.••. 1"-OH ll",.,. S.t.
PV".r-OFF ".,.lad

OI<TI

Pojawiasie
czas nastawiony

I

"""'" DLJL ..LL ,S '2" I
®VFO~ FIL2!LJ.1Z!!!5uP D

" l
. j'

IJtZ,II .e II T ,,---, ,---,,---,

II

FunkCje czasomierza moga byc za- i wylaczane
(ON/OFF)

[1] Nacisnij [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego

[2] Nacisnij [EXIT/SET] na 1s a nastepnie
((F-4)TIME] dla wprowadzenia modu nastawiania
czasomierza.

(3] Nacisnij [(F-1) A] lub [{F-2) T] dla wybrania
pozycji Funkcja Timer

:-- nn;: SET~ Tli •.• ·
(Ho",) 1:H2"

1"4(.ja:im-o; iU
lXJJ(

Po ••• ,.-ONTt •• ~" 5.•t. 818Q
: OFF : PO""r-OFF

!"'.rlad 5l"1n~ C<l"9CFF; WIOli:,
•,, Tl I , III ,

[4) Galka strojenia wybierz funkcje aktywnosci
czasomierza (timera)

ON: ..Aktywuje funkcje czasomierza gdy krótko
zostanie nacisniety przycisk [POWER]
(domyslne)

OFF: Dezaktywuje funkcje czasomierza nawet
wtedy, gdy przycisk (POWER] zostanie
nacisniety na chwile.

~ TIM:: SETRGC Hlo
,

Tl ••
CWow) 1312"

Iii oajttth . <1#

UD><

Po .•• ,.-OHn~•.r S"t. l']lI3'1I
QF' .

"o., ••r-QF~"."lod ,&,,1 ••

~ CFF

WICE:I
..I, T,I 1, ~i,,-,

[5) Nacisnij [EXIT/SET) dwukrotnie dia wyjscia z
modu czasomierza (timera)

-J

B. Zegar i czasomierze (timer)
ó2
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• Nastawianie czasu momentu zal czenia zasilania ON

cg;r :: ~,nER- •.•.t. Pluh [SET~ :::
IoIJO€ - l -,--.•-,,--.•-, '---I l~ '---I

(4] Galka strojenia nastaw zadany czas zalaczenia
Miga"TIMER-setPush [SET]"

13l2~nlJ''' (How)
Tlili." Fu••cl.1o""

'E&lttJ=.nauu_u
Pow.r-OFF Period

l.OX

OFF

[5] Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia nastawionego
czasu
• Nacisnij[EXITJSET]dla skasowanianastawienia.

[6J Nacisnij dwukrotnie [EXIT/SET] dla wyjscia z modu
nastawiania czasomierza (timera)

. \X))( : p.iit4QiilM'C,El#i' uli!
: OFF:- Pov-r-OfF rll' 10d U""h
.arP:.
:Jf~? L.-. --'1-'---' '--T-I 1---1 1---'1---'

Transiwer moze byc nastawiony na automatyczne
zalaczanie (ON) zasilania o okreslonej godzinie.

[1J Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
. ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [EXIT/SET] na 1s, nastepnie [(F-4)TIME]
dla wprowadzenia modu nastawiania czasomierza
(timera).

[3] Nacisnij [(F-1) ..•.] lub [(F-2)T] dla wybrania
pozycji ustawiania czasomierza przy zalaczaniu
zasilania (Power-On Timer Set)

• Nastawianie czasu momentu .laczenia zasilania (OFF)
[4] Galka strojenia nastaw zadany czas wylaczenia

Miga"TIMER-setPush[SET]"

II SET II

r;:;:::=;;;:=;:==:Ir!E[I'E~SELT=;:;;;;===\lri\lfl. {Hou) L:i12'
Tt ••• r F•.•"ct.1G" OH
POlol.r-OH rh,u' Sllt. "':"h3r, ".

!flf1ll4io!'*hle!. ti'l:DS::: __
- I •..•_, ,,-.

= '::'Itte~-•• t. Pll.•... 'SiT.! ::. C[P:
Wlte::,

,--.-, 1--'-11

[5] Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia nastawionego
czasu
• Nacisnij[EXITJSET]dla skasowanianastawienia.

[6J Nacisnij dwukrotnie [EXIT/SET] dla wyjscia z
modu nastawiania czasomierza (timera)"OC ~:::::;~~=:Irtlli""![so:iITT=;;:;;==:=:J,I'tIO . lth,. (Ho .••) l:SJ 24

11" •..,. ru"c;t.lo.. ON
I"ow.r-Ol'l Tl .•• ,. S.t. tllJl

'43#4 el'*mw J'(''I

Transiwer moze byc nastawiony na automatyczne
wylaczanie (OFF) zasilania jesli byl aktywowany
przez czasomierz (timer) zalaczenia. Czas do
wylaczenia moze byc nastawiony w zakresie5 - 120
min krokiem po 5 min.

[1] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu Wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [EXITISET] na 1s, nastepnie [(F-4)TIME]
dla wprowadzenia modu nastawiania czasomierza
(timera).

[3] Nacisnij [(F-2) T] dla wybrania pozycji czasu
wylaczenia zasilania (Power-OFF Period)

'wr
~Ule(' L... ==--=~='I--"'-II--T-' ~ I "

• Dzialanie czasomierza

[1] Nastaw wstepnie czas zalaczenia i wylaczenia [3] Nacisnij na 1s [POWER] dla wylaczenia zasilania
zasilacza w sposób wyzej opisa~y. (OFF).

Swiatlo[POWER]swieciciagle
[2] Nacisnij na chwile [POWER] dla zalaczenia funkcji

czasomierza (timer'a) [4] Gdy nadejdzie czas nastawiony, nastapi
Gdy funkcja timel'ajest zalaczona,to swieci swiatlo automatyczne zalaczenie zasilacza (ON).
[POWER]

[5] Transiwer wysyla 10 tonów beep, a po uplywie
[POWER] nastawionego czasu zasilacz wylaczy sie (OFF).

I Swiatlo[POWER]miga podczaswysylaniatonu

[="Jr--I OOI~· ----I'aa"'g==~=:5~ :o beep.

L-.J - - Jesli chcesz,nacisnijna chwile [POWER]dla

~ o gE::flqgl'~c:J skasowania czasomierza (timera) wylaczenia

I ; 00§ . (~F~ zasilania.L__O__c-O-O-O-__ 0..:J-i5__ g-_~_::_§_~_o__ .A_o_O. . [_I_I_' _~_l_~_;~_~_fa_t~_::~~e_);_t_~k_:C_~~_.~o_~~_:_~:_O:_~_~_~e_z~_z,_~_~~_i~_:_~_~_)n_a_le_z_'y_--,
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8. Zegar i czasomierze (time,)
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9 MOD NASTAWIANIA

• Opis modu nastawiania
Mod, nastawiania jest stosowany dla
zaprogramowania nieczesto zmienianych wartosci
lub stanów funkcji. Transiwer ten posiada mod
nastawiania poziomu, mod nastawiania wyswietlacza,
mod nastawienia czasomierza (timer) i mody
nastawienia pozostalych elementów (others).

• Wykonywanie nastawienia
[1J Naciskaj (EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia

ekranu wielofunkcyjnego,
[2] Nacisnij (EXIT/SET] na 1s dla wybrania ekranu

menu modu nastawiania.

[3] Nacisnij [(F-1 )LEVEL], ((F-2)OISP], [(F-3)OSP]
[F-4)TIME] lub [(F-5)OTHERS dla wprowadzenia
zadanego modu nastawiania.

[4] Dla wyswietlacza lub pozostalych (others) modów
' nastawienia nacisnij ((F-5)WIOE] dla przelaczania

miedzy ekranem normalrym i szerokim .

[5J Nacisnij [(F-1).A] lub ((F-2)TJ dla wybrania zadanej
pozycji.

[6J Galka strojenia nastaw zadany stan,
Nacisnij [(F-3)OEF] na 15 dla wybrania

wartosci domyslnej lub warunków.
[7] Dla modu nastawienia czasomierza, nacisnij

[(F-4)SET] dla wprowadzenia nastawianego
czasu,

[8] Nacisnij dwukrotnie [EXIT/SET] dla wyjscia z
modu nastawiania.

)

• : Ekran startowY

• Mod nastawiania wyswietlacza

I tJIC€IIII

iJif'~~]~.~~~~~~D:'9'\.W~~SEi-~T;,E~~~i\I
F 6K-IN~ =::~=~..(lCD) :. ::~ : : ,~8::C

CF"F, a.c:lc' I ll •••t.CSwl t"eh •.• ) ~.
!=-== Dl."., f"jOE:' A

t"-l Ol.'lU' Fe:-••\. 8"61<:1
CFr' '''''0'''11 Ha". 014

1--;;-)1

_ , ~8Il-JL~ 12'00
l • @VFO ~ F'IL:2lLl.195.00

1 14.100.ee l1SB

UFO usa FIL2

lLJ.205.00
1".100.00 usa

.' Mod nastawiania czasomierza (s. 62. 68)

• Mod nastawiania OSP (s,67)

r:M€ SET

T1".r fu"ctio"
P~ •••~l"-OH TllI~l" S~t.

PO\ol~r-OFF Period

~)C ~
MlD

t«-y •.•.
rFF

f;: '.
I--.--II--~--II---II----,l

IA"O usa FlL2

lLJ.20S-00
\ .••..109.00 .usa .

SET l'mE

~ Push
IEXIT1SETI

for1 sec.

Ekran modu nastawiania

- 1IIIU..-ll;.!iJil...J..~ 12:00
l "@WO_ F[L:2

lLJ.. 195.00
l 1".100.00 usa

1/4 i
CFF ;

~I~I KEYEH Irl1El'iOiWll~

Mod nastawiania poziomu (s. 65) Mod nastawiania pozostalych (s, 68)

64
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• Mad nastawiania poziomu

SSB Tx Tone (Bass)
Pozycja ta reguluje pozióm· basów w nadawanym
glosie w modzieSSB od -5dB do +5dB krokiem 1 dB.

SSB TX Tone (Treble)
Pozycja ta reguluje poziom sopranu w nadawanym
glosie w modzie SSB od -5dB do +5dB krokiem 1 dS.

Monitor Level
Pozycja la reguluje poziom monitorowanego
nadawanego sygnalu IF od 0% do 100% krokiem 1%

Patrz str. 35

Side Tone Level
Pozycja ta reguluje poziom tonu podsluchu (side ton)
przy ew od 0% do 100% krokiem 1%.

Patrz str. 35

bbnI I I 0d8
O dB (defaulI)

lr..l-mJ I I 0 d 8

O dB (default)

bt_1 I I 50;';
...

50 % (default)

hm· I I I 50;';

50 % (detault)

Side Tone Level Limit
Pozycja ta pozwala na regulacje maksymalnej
glosnosci tonu podsluchu ew. Ton podsluchu jest
dolaczony do nastawnika [AFI sily glosu i po
osiagnieciu wyznaczonego poziomu, dalsze
obracanie galka [AF] nie zwieksza sily tonu
podsluchu ew.

.

ON
Ton podsluchu ew jest
ograniczony w [AF]
(domyslne)

OFF
Ton podsluchu ew jest
polaczony z (AF]

BeeP Level
Pozycja ta reguluje sile tonu potwierdzajacego beep
od 0% do 100% krokiem 1%. Gdy ton beep jest
wylaczony (OFF), nastawienie to nie ma znaczenia. 50 % (default)

BeeP Level Limit
Pozycja ta pozwala na regulacje maksymalnej
glosnosci tonu beep. Tony potwierdzenia beep jest
dolaczony do nastawnika sily glosu [AF] i po
osiagnieciu wyznaczonego poziomu, dalsze
obracanie galka (AF] nie zwieksza jego sily.

9. Mad nastmvi::mia
65

ON
Poziom tonu beep jest
ograniczony w [AF] ,
(domyslne)

OFF
Poziom tonu beep jest
polaczony z [AF]
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• Mod nastawiania wyswietlacza
Dla nastawienia kontrastowosci lub

podswietlenia LCD odczekaj az LCD bedzie
stabilne (10 minut lub wiecej po zalaczeniu
zasilania). Jest to cecha 'wlasciwa LCD i
podswietlenia LeO i nie swiadczy owadzie
transiwera.

Contrast (LCD)
Pozycja ta reguluje kontrast LCD od 0% do 100%
krokiem 1%.

Baek light (LCD)
.Pozycja ta reguluje jasnosc podswietlania LCD od 0%
do 100% krokiem 1%

Horizon
Pozycja ta reguluje polozenie poziome LCD od 1 do 8.

Baeklight (switches)
Pozycja ta reguluje jasnosc laczników podswietlanych
od 1 do 8

Display Type
Pozycja ta nastawia typ ekranu LCD. Do wyboru
jest osiem typów: A, S, C, D, E, F, G i H

DisPlay Font
Pozycja ta nastawia czcionki odczytu czestotliwosci. Do
wyboru jest 7 czcionek: Basic 1, Basic 2, Pop, 7 segm
(7 segmentowa cyfra), Italie 1, Italie 2 i Ciassie.

•••••••• ! I 60::';

60 % (default)

I I I 50::':

50 % (defaulI)

••• , I I 4
Pozycja pozioma jest 4. (domyslne)

! , I , !

Poziom podswietlania jest 8 (maksimum, domyslne)

A
Ekran LCD typu A (domyslny)

Italie 2
Czcionka Italie 2 (domyslna)

Memory Name
Pozycja ta n,astawia pokazywanie nazwy pamieci na
zalaczone (ON) i wylaczone (OFF).

Szczególy na str. 55

66
g Mad nastawiania

ON OFF
Nie jest wyswietlana
nazwa pamieci
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wprowadzeniadla

[5JWprowadzaj zadane znaki obracajac galka
strojenia, lub naciskajac przyciski pasmowe dla
wprowadzania cyfr.

nacisnij [ABC] dla wybierania duzych liter.
Nacisnij (123) lub [etc) dla wybrania cyfr lub
symboli. .
Kursor przesuwa sie przyciskami (F-1) -<11I1lub
[(F-2)~ ].
Nacisnij [(F-3)OEL) dla skasowania wybranego
znaku.

Nacisnij [(F-4)SPACE) dla wprowadzenia
spacji.

[6) Nacisnij [EXIT/SET]
nastawionej nazwy.
• Kursor niknie.

• Przyklad ekranu otwarcia

[7] Nacisnij [EXITISET] dla wyjscia z ekranu modu
ustawiania.

9"'i.9ht. '.LeD) ~ 391;

:~~~~~.~t~r~;;tt~~~~~11f.A~~T~R'~;ilir-i .'j' t !t~~.~I~r~[
~:\,,-~tj~~~J.t~~;;j!2~;~i~~~.~~~·l~AEl~Jt,~h;S::;~n:D~."lali F~.... Il.ulel

·~.IIi~~:i"i~l~'~~~~~~~f~$~\~~:#i:~~~~1\

Wybrany
znak

[
Przyciski

"'"

grupy

.2:1
znaków

• Mad nastawiania wyswietlacza (c.d.)

My CalI
Na ekranie otwarcia moze byc, z chwila zalaczania
zasilania, wyswietlany twój znak itd.. Zaprogramowac
mozna do 10 znaków

Stosowac mozna duze litery, cyfry, niektóre symbole
(-I. ) i spacje.

[1J Naciskaj [EXITISET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2] Nacisnij [EXITISET] na 1s·· a nastepnie krótko
[(F-2)OISP) dla wybrania ekranu madu
nastawiania wyswietlacza

[3] Naciskaj [(F-2) T) dla wybrania pozycji 'My CalI'

[4) Nacisnij [(F-4)EOIT] dla wpisywania
Pojawia sie migajacy kursor

• Mad nastawiania filtru DSP

Dla potrzeb twojego stylu pracy mozna, przy pracy CW i
SSB, dobrac charakterystyke filtru OSP.

[1] Naciskaj [EXITISET) kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[2J Nacisnij [EXITISET] na 1s dla wprowadzenia
modu nastawiania.

;.r'~
(~F!LF.R,~rr

ff!D
; ,'U I'",.:.....,.."""",~

.~

-
H":+-,

r-r-
, LF~ :

r

~ ..

-j-
:;;EH'IL

OJTlL

(3) Nacisnij przelacznik [(F-3)OSP) dla wprowadzenia
modu OSP. .

[4) Nacisnij [(F2)SSB-FIL) lub [(F4)CW-FIL) dla
wybrania zadanego ksztaltu filtru od ostrego do
lagodnego Odpowiednio dla modów SSB i CW.

[5) Nacisnij dwukrotnie [ENTER/SET] dla wyjscia z
modu nastawiania filtru OSP.

* li! ..•.. ~

PLIS h [ .F-2 I Push ITDiI" ii .•.

67
g.Mad nastawiania
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• Mod nastawiania czasomierza
Time (now)

Pozycja ta nastawia aktualny czas dla wbudowanego
zegara 24-godzinnego

Szcze ól strona 62

Timer Function

15:00
Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia czasu

Pozycja ta zalacza (ON) i wylacza (OFF) czasomierz.
Jesli stosowany jest czasomierz dla zalaczania lub
wylaczania zasilania, to nalezy wybrac pozycje "ON"

Szcze ól s na stronie 62.

ON
Funkcja czasomierza
moze byc wykorzystana

(domyslne)

OFF
Funkcja czasomierza
nie moze byc
wykorzystana

Power - ON timer set

Pozycja ta ustawia czas wlaczenia zasilania

Szcze ól strona 63

Pf)wer-OFF Period

Pozycja ta nastawia okres czasu do
automatycznego wylaczenia po tym gdy zostal
wlaczony zegar zalaczania zasilania.

Szcze. ól strona 63

15:00
Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia czasu

60 min
Nacisnij [(F-4)SET] dla wprowadzenia czasu

ON
Znacznik kalibracji
zalaczony

• Modnastawiania rozmaitych funkcji (others)

Icalibration Marker
Pozycja ta jest stosowana dla prostego sprawdzenia
czestotliwosci transiwera

Procedura kalibracji podana jest na str. 77

Po sprawdzeniu czestotliwosci wylacz znacznik
kalibrac'j

OFF
Znacznik kalibracji
wylaczony (domyslne)

BeeP (Confirmation)

Przy kazdym nacisnieciu przycisku odzywa sie
potwierdzajacy glos. beep. Dla cichej pracy funkcja ta
moze byc wylaczona.

Sila glosu beep moze byc nastawiona w modzie
nastawiania oziomu .65

BeeP (Band Edge)

Dzwiek beep pojawia sie za kazdym przekroczeniem
granicy pasma amatorskiego. Funkcja ta jest
niezalezna od nastawienia beep potwierdzer.ia
(powyzej)

Sila glosu beep moze byc nastawiona w modzie
! nastawiania poziomu (p. 55)('

9. Mad nastawiania

ON

Beep potwierdzenia
zalaczony (domyslne)

ON
Beep granicy pasma
zalaczony (domyslne)

OFF

Beep potwierdzenia
wylaczony

OFF
Beep granicy pasma
wylaCzony
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• Mad nastawiania rozmait
RF/SQL Control

Sterownik [RF/SQL] moze·· byc nastawiony jako
sterownik RF/blokada (domyslne), nastawnik tylko
blokady (squelch) (wzmocnienie RF jest stale i
maksymalne) lub 'Auto' (sterowanie wzmocnienia RP
w SSB, CW i RITY; sterowanie blokady wAM i FM).

Szcze ól s na stronie 3

SQL

AUTO

[RF/SQL] steruje RF i blokade
(domyslne)

[RF/SQL] sterujeblokada

(squelch)

[RF/SQL] sterujewzmocnieniem
RF w SSB, CW i RITY; blokada
jest sterowanaw AM i FM.

Quick Dualwatch
(podwójne nadzorowanie)
Gdy pozycja ta jest zalaczona
[DUALWATCH] ustawia odczyt
na odczyt czestotliwosci MAIN
podwójnym obserwowaniem.

Szczególy na stronie 31.

nacisniecie na 1s
czestotliwosci SUS
i aktywuje prace z

ON
Zalaczone
(domyslne)

OFF
Wylaczone

Quick SPLIT
Gdy pozycja ta jest zalaczona, naciskajac na 1s
[SPLIT] nastawia odczyt czestotliwosci SUS na MAIN'
i aktywuje prace z szybkim rozdzieleniem
czestotliwosci (split)

Szcze ól na stronie 33

FM SPLIT Offset (HF)
Pozycja ta nastawia przesuniecie (offset)
czestotliwosci nadawczej w stosunku do odbiorczej
dla szybkiego przejscia do pracy z rozdzieleniem
czestotliwosci. Ustawienie to jest .stosowane jedynie
w pasmach KF w modzie FM i sluzy dla wejscia do
przemiennika z przesunieciem w pasmie KF.

Czestotliwosc przesuniecia moze byc nastawiona w
przedziale -4MHz do +4MHz krokiem 1kHz.

FM SPLIT Offset (SOM)
Pozycja ta nastawia przesuniecie (offset)
czestotliwosci nadawczej w stosunku do odbiorczej
dla szybkiego przejscia do pracy z rozdzieleniem
czestotliwosci. Ustawienie to jest stosowane jedynie
w pasmie 50 MHz w modzie FM isluzy dla wejscia do
przemier\nikaz przesunieciem w pasmie 50 MHz.

Czestotliwosc przesuniecia moze byc nastawiona w
I przedziale 4MHz do +4MHz krokiem 1kHz.

SPLIT Lock
Gdy pozycja ta jest zalaczona to galka strojenia moze
byc uzyta dla nastawienia czestotliwosci nadawania
podczas naciskania [XFC] nawet gdy wlaczona jest
funkcja blokady.

I Szczególy na stronie 32

69
9. Mad nastawiania

ON
Zalaczone
(domyslne)

-O.100MHz
Offset minus 0,1MHz
(domyslne)

-O,SOOMHz
Offset minus 0,5MHz
(domyslne)

ON
Zalaczone

OFF
Wylaczone

-4.000MHz
Offset minus 4,0 MHz

+4,OOOMHz
Offset plus 4,0 MHz

OFF
Wylaczone
(domyslne)
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• Mad nastawiania rozmait ch funkc"i
Tuner (Auto Start) .
Wewnetrzny dostrajacz antenowy (tuner) moze
uruchomic sie automatycznie, gdy WFS jest wiekszy od
1,5-3: 1 ON

Gdy wybrane jest "OFF", to dostrajacz jest wylaczony
nawet przy zlym WFS (1,5 - 3 : 1) . Jesli wybrane jest
"ON" to dostrajacz automatycznie uruchamia sie nawet
d 'est on l czon OFF.

Tuner (PTT start)
Dostrajanie wewnetrzne moze byc, po nacisnieciu pn,
uruchomione automatycznie jesli zmiana czestotliwosci

rzek rocz la 1%

Zalaczony
automatycznystart
dostrajacza

ON
Zalaczony
automatycznystart
z PTT

OFF
Wylaczony

automatycznystart
dostrajacza
(domyslne)

OFF
Wylaczony

automatycznystart z PTT
(domyslne)

[ANT] Swi teh
Wybór zlacza antenowego moze byc automatyczny,
reczny lub bez wyboru (przy stosowaniu tylko jednej
anteny).

Gdv wybrane jest "Auto", do przelacznik anteny jest
aktywowany i pamiec pasma zachowuje wybrana
antene. (patrz s. 46).

Gdy wybrane jest "Manual" to przelacznik antenowy
jest wybierany i aktywowany recznie.

Auto Przelacznikantenyjest
. aktywowanyi wybór antenyjest
. automatyczniezapamietywany
(CJmyslne)

Man ual Przelacznikantenyjest
aktywowany

Gdy wybrane jest "OFF" to przelacznik antenowy nie
jest aktywowany i nie funkcjonuje. Wybrane jest stale
zlacze [ANT1].

Off Przelacznikantenyjest nieaktywny
i wybranajest stale [ANT l]

1275
RTTY Mark Frequeney
Pozycja ta wybiera czestotliwosc znaku (mark)
RITY. Czestotliwosc znaku jest wybierana sposród
1275,1615 i 2125 Hz.

RTTY ShiftWidth
Pozycja ta dobiera przesuniecie RITY.
Do wyboru sa 3 wartosci: 170, 200 i 425 Hz

IIRTTY Keying Polarity
Pozycja ta wybiera polaryzacje kluczowania Rny.
Wybrac mozna polaryzacje kluczowania normalna i
odwrócona (reverse).

Gdy wybrana jest polaryzacja odwrotna, to Mark i
Space zamienione sa miejscami.
- Normalne:kluczotwarty/zamkniety = Mark/Space
- Odwrotne: klucz otwarty/zamkniety = Space/Mark

9. iV10d nastawiania
70

2125
czestotliwosc
znaku RTTY2125 Hz
(domyslne)

170
PrzesuniecieRTTY
(shift) 170 Hz

.

NORMAL
Polaryzacja
normalna
(domyslne)

czestotliwosc
znaku RTTY 1275Hz

425
PrzesuniecieRTTY
(shift) 425 Hz..

REVERSE
Polaryzacja
odwrócona
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• Mad nastawiania rozmaitych funkcji (others) (cd)

RTTY Decode USOS

Pozycja ta wybiera funkcje USOS (UnShift On Space)
w wewnetrznym dekodowaniu RTTY

RTTY Decode New Line Code

ON
Dekodowanie
kodemliterowym
(domyslne)

OFP-
Dekodowanie
kodem znakowym

Pozycja ta wybiera kod nowej linii z wewnetrznego
dekodera RITY.

CR; Powrót karetki
LF; Prowadzenie linii

Speech Language

Gdy zainstalowany jest opcyjny UT-102 VOICE

SYNTHESIZER UNIT, to mozna wybierac miedzy
jezykiem angielskim lub japonskim

Patrz str. 74 - instalowanie zespolu.

Speech Speed

Gdy zainstalowany jest opcyjny UT-102 VOICE

SYNTHESIZER UNIT, to mozna wybierac miedzy
szybkim i powolnym wyjsciem syntezera (sztuczna
mowa).

Patrz str. 74 - instalowanie zespolu.

Speech S-Level

CR,LF, CR+LF
CR, LF i eR + LF
(domyslne)

ELlg1ish
Komunikat po
angielsku
(domyslne)

HIGH
Szybkie odczytanie
(domyslne)

CR+LF
Tylko CR +LF

Japanese
Komunikat po
japonsku

LOW
Powolne odczytanie

Gdy zainstalowany jest opcyjny UT-102 VOICE

SYNTHESIZER UNIT, to mozna miec odczytywana
czestotliwosc, mod i sile sygnalu. Na zyczenie
informacje o sile sygnalu mozna wylaczyc.

Gdy wybrane jest "OFF" do sila sygnalu nie jest
podawana.

Patrz str. 74 - instalowanie zespolu.

Memo Pad Numbers

Pozycja ta wybiera liczbe kanalów pamieci
nctatnikowej. Wybrac mozna 51ub 10 pozycji.

9. Mod nastawiania
71

ON
Odczyt sily sygnalu
(domyslne)

5
5 pozycji pamieci
(domyslne)

OFF
Bez odczytu sily
sygnalu

10
10 pozycji pamieci
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• Mad nastawiania razmaitychfunkcji (athers) (cd)

MAIN DIAL Auto TS

Pozycja ta okresla krok strojenia. Jesli szybko obróCic
galka strojenia, to krok strojenia zwieksza sie
kilkakrotnie wg wyboru.

Sa dwa typy automatycznych kroków strojenia:
HIGH (najszybszy) i LOW (szybki)

Mic Up/Down SPeed

HIGH

LaW

OFF

Wlaczony jest automatyczny

krok strojenia. Najszybsze
przestrajanie przy szybkim ruchu
galka strojenia (domyslne)

Wlaczony jest automatyczny

krok strojenia. Szybkie
przestrajanie przy szybkim ruchu
galka strojenia

Automatyczny krok strojenia jest

wylaczony.

Wyswietlanaczestotliwosc Wyswietlanaczestotliwosc
przesuwasie gdy mad pracy nie przesuwasie·
zmieniasie miedzySSBi CW (domyslne)

Pozycja ta nastawia szybkosc skanowania
czestotliwosci gdy naciskany jest i przytrzymywany
p::.ycisk [UP] I [ON] na mikrofonie. Wybrac mozna
szybkie i wolne skanowanie.

Quick RIT/~TX elear

Pozycja ta nastawia funkcje kasowania RITIt.TX za
pomoca przycisku (CLEAR]

Synchroniczne strojenie
SSB/eW
Pozycja ta wybiera za i wylaczenie funkcji
wyswietlanego przesuniecia czestotliwosci.

Gdy funkcja ta jest wlaczona, to odbierany sygnal moze
byc zachowany dla odbioru .nawet wtedy, gdy mod
pracy jest przelaczany miedzy SSB i CW.

il Wartosc przesuniecia czestotliwosci moze
~ zmieniac sie przy zmianie nastawienia tonu CW.

CW NormaI Sicie
Wybiera punktsrodkowy w modzie CWod LSB i USB

9. Mad nastawiania

HIGH
Szybkie skano'.'/anie
50 kroków/sek
(domyslne)

ON
Kasujeczestotliwosc
RIT/t..TXprzy krótkim
nacisnieciu[CLEAR)

ON

LSB
Punktnosnejjest
ustawianydo strony
LSB (domyslne)

LaW
Wolne skanowanie
25 kroków/sek

OFF
Kasujeczestotliwosc
RIT/t..TX przy 1s
nacisnieciu[eLEAR)
(domyslne)

OFF

USB
Punkt nosnejjest
ustawianydo strony
USB

-.
.~ j
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• Mod nastawiania rozmaitych funkcji (others) (cd)

Zewnetrzna klawiatura
Pozycja ta ustawia mozliwosci i funkcje zewnetrznej
klawiatury

Dla twojej informacji
Ponizszy schemat pokazuje zastepczy uklad
zewnetrznej klawiatury i podlaczenia do kolka 3 i
kolka 7 w zlaczu mikrofonowym (p.9).

--------------------1
I 4.1)nl 2.2k11 15Kf! 1.SlcJ.!. 1

"<5% r5% "5% 15% : To [MIC] connector pin CD

: To [MIC] connector pin (j)

CI-V Baud Rate

AutO Naciskajac jeden z przycisków zewnetrznej

klawiatury powoduje sie nadawanie glosu z
pamieci podczas modu fonicznego (SSB, AM
lub FM), lub zawartosci pamieci klucza
podczas pracy w modzie ew.

VOICE PLAY (TX)
Naciskajac jeden z przycisków zewnetrznej
klawiatury powoduje sie nadawanie glosu z
pamieci podczasmodu fonicznego.

KEYER SEND
Naciskajac jeden z przycisków zewnetrznej
klawiatury powoduje sie nadawanie
zawartosci pamieci klucza podczas pracy w
modzie ew.

OFF

Pozycja ta wybiera szybkosc przekazywania danych
300, 1200, 4800,9600,19200 bps oraz "AUTO"

Gdy wybrane jest "AUTO" to szybkosc baud
dopasowywana jest automatycznie do dolaczonego
sterownika lub zewn trzne o sterownika.

CI-V Address

Dla wyróznienia urzadzenia kazdy transiwer CI-V ma
wlasny standardowy adres Icom w kodzie
szesnastkowym,
IC-756PROII ma adres 64h

Jesli do opcyjnego konwertera poziomu CT-17 CI-V

LEVEL CONVERTER dolaczonych jest wa lub wiecej
transiwerów IC-756PROII, to galka strojenia nastaw
inny adres dla kazdego IC-756PROII w zakresie 01h do
7Fh.

CI -v Transcei ve -przenoszenie

Mozliwa jest praca transiwerowa z IC-756PROII
dolaczonym do innego transiwera HF lub odbiornika.

Gdy wybrane jest "ON", zmieniajac czestotliwosc, mod
pracy itd. w IC-756PROII automatycznie zmienia sie te
parametry w dolaczonym transiwerze, lub cdbiorniku i
odwrotnie.

CI-V with IC-731
Gdy IC-756PROII jest dolaczone do IC-735 dla pracy
transiwerowej, to musisz zmienic d/ugosc danych
czestotliwosci pracy do 4 bajtów.

Pozycja ta musi byc ustawiona na "ON" tylko przy
wspólpracy z transiwerem le -735

73
9 Mod nastawiania

AUTO
Automatyczne
(domyslne)

64h
Adres 64h
(domyslny)

ON
Przenoszenie
zalaczone (domyslne)

ON

4 bajty danych
czestotliwosci

19200
19200 bps

7Fh
Adres 7Fh

OFF
Przenoszenie
wylaczone.

OFF
5 bajtów danych
czestotliwosci
(domyslne)
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10 INSTALOWANIE OPCJI

• Otwarcie obudowy transiwera

Jesli. zamierzasz zainstalowac opcyjne podzespoly
lub wykonac wewnetrzne regulacje, to wykonaj
czynnosci otwarcia obudowy w sposób pokazany
ponizej.

[1] Wykrec dwa wkrety po lewej stronie transiwera
dla odlaczenia raczki jak na rysunku ponizej

[2] Wykrec 7 wkretów z góry transiwera i cztery
wkrety z boków i unies pokrywe.

[3] Obróc transiwer spodem do góry

[4] Wykrec 6 wkretów ze spodu transiwera i unies
spodnia pokrywe.

• Zespól syntezera glosu UT ~102

OSTRZEZENIE:Odlacz kabel zasilania DC od
transiwera przed wykonaniem jakichkolwiek prac w
transiwerze. Istnieje niebezpieczenstwo porazenia
elektrycznego i uszkodzenia urzadzenia.

'\
ol

UT-102 odczytuje glosem czestotliwosc mod, itd. (moze
byc takze podawana sila sygnalu z S-metra - patrz str.
71) czystym elektronicznie generowanym glosem po
angielsku (japonsku) .

-+ Nacisnij [SPEECH] na 1s dla odczytu czestotliwosci
itd.

[1] Zdejmij pokrywy górna i dolna w sposób opisany
powyzej.

[2] Zdejmij papier ochronny dolaczony do spodu UT
102 dla odkrycia paska klejacego.

[3] Wstaw UT-102 do J3502 na plycie MAIN tak jak to
pokazano na rysunku obok po prawej.

[4] Jesli potrzeba ustaw trymerem SPCH pozicm gloseJ.
Patrz widok wewnetrzny na stronie 78

[5] Zalóz z powrotem cbie pokrywy.IL · ~
("

7.+

10. instalo'vV3nie opcji
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REF.
s.17

s.76

s.5,46

s.5

s.25

s.25

s.27

s.5

s.26

s.2

s.49

s.5

s.49

s.2

s.7

s.6
s.7,
31,32

s.3

s.47

s.53

s.3

do s.3,
68

kanaly I s 52, II60 ,

LJ
kanaly jako

o Nacisnij na 2s [PST GLRj dla zresetowania PST.
o Nacisnij [NS] dla wylaczenia funkcji.

o Wybierz antene wlasciwa dla danego pasma.
o Nacisnij na ls [TUNER] dla recznego dostrojenia

anteny.
• Naciskaj [Am dla wylaczenia tlumika ("ATT OFF").

• Wybierz odpowiedni mod pracy

o Naciskaj [P.AMPJ dla wylaczenia funkcji.
• Ustaw [NR] na najlepsza czytelnosc.

o Ustaw [MIC GAIN] w odpowiednim polozeniu.

o Obróc galke [RF POWER] w prawo.

o Wybierz antene wlasciwa dla czestoiliwosci pracy.

o W modzie nastawiania ustaw przelacznik antenowy na s.46
"Auto" lub "Manual"

• Nastaw czestotliwosC w pasmie amatorskim. s.24

o Nacisnij [SP LIT] dla wlaczenia funkcji.

o Ustaw [MIC GAIN] w odpowiednim polozeniu.

o Nastaw [RF/SQL] w punkcie progowym.

o Zresetuj czestotliwosc stosujac mod nastawienia

o Zresetuj przypisanie [RF/SQL] i nastaw galke
punktu progowego.

o Nacisnij na 1s [TUNER] dla recznego dostrojenia
anteny.

o Nacisnij [RITJlub [TX] dla wylaczenia funkcji.
• Nacisnij (SPLIn i/lub [OUALWATGH] dla wylaczenia

funkcji.

o Zaprogramuj co najmniej dwa kanaly

• Zaprogramuj rózne czestotliwosci dla granic s. 53
skanowania w kanalach pamieci P1 iP2

• Wyznacr co najmniej dwa
wyrÓZnione dla skanowaniaL

• Za male wzmocnienie

o Blokada jest zamknieta

• Transiwer jest przelaczony na
nadawanie

o Antena jest nieprawidlowo
dolaczona.

o Wybrano antene dla innego
pasma

o Antena jest nieprawid/owo
zestrojona

o Wlaczony iest tlumik

o Nieprawidlowo dobrany mod
pracy

o Uruchomione jest PST.
o Uruchomiono ogranicznik

trzasków (NB) przy silnych
sygnaiach

o Wlaczony jest przedwzm.
• Wlaczony jest reduktor

szumów (NR) i poziom
oQraniczenia jest zbyt wysoki

o Przelacznik antenowy nie jest
aktywowany.

• Ustawiona czestotliwosc jest
poza pasmem amatorskim.

o [RF POWER] jest skrecony
zbyt w.lewo.

o [MIG GAIN] jest skrecony zbyt
w lewo.

o Wybrano antene dla innego
pasma.

o Antena jest nieprawidlowo
zestroiona.

• Uruchomione sa RIT lub 11TX
• Uruchomiony jest rozdzial

czestotliwosci i/lub podwójne
obserwowanie

o Wzmocnienie [MIG GAlN] jest
zbyt w prawo.

o Nie wlaczona funkcja rozdziaiu
czestotliwosci (spIH)

• Zaprogramowana
czestotliwosc subakustyczna
jest niewiasciwa.

• Otwarta jest blokada szumów
(squelch)

o [RF/SQLj jest przypisane do
wzmocnienia RF i blokada jest
otwarta.

• Te same czestotliwosci
zaprogramowano w kanalach
Pl i P2 Qranic skanowania.

o Nie zaprogramowano co
najmniej dwóch kanaiów

• Nie wyznaczono co najmniej
d\ovoch k3nalów jako ~an2ly
wyróznione.

Brak glosu z
glosnika

Czulosc jest za
mala, slychac
tylko silne sygnaly

Brak kontaktu z
inna stacja

Nie dziala
przelacznik anten

Nadawanie jest
niemozliwe

Moc wyjsciowa
jest zbyt mala

Nadawane

sygnaly sa
znieksztalcone

Nie ma dostepu
do przemiennika.

Programowa ne
skanowanie nie
zatrzymuje sie

Programowane
skanowanie nie
uruchamia sie
Nie startuje
skanowanie
pamieci
Nie startuje

! skanowanie

I.wyróznionychpamieCI

w
Z

~
O«
Z

Ul

Z
~
~
O
Z
;2
CI)

11 DOGLADANIE, usuwanie usterek
Niniejsza strona powinna pomóc w pokonywaniu trudnosci operatorskich. Jesli nie mozesz ustalic przyczyny
problemu lub qo rozwi zac, skontaktuj sie z serwisem Icom lub dostawca.

PROBLEM MOZLlWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Brak zasilania • Zle podlaczony kabel OC o Popraw podlaczenie kabla OC
mimo nacisniecia • Bezpiecznik jest przepalony • Ustal przyczyne i wymien bezpiecznik na zapasowy
[POWER] Bezpieczniki sa zainstalowane w kablu OC i wewnatrz

stopnia PA

o Obróc w prawo galka wzmocnienia s.2
o Obróc blokade szumów (squelch) [RF/SQL] do s.3

polozenia 10h.
o Nacisnij [TRANSMIn dla przelaczenia na odbiór lub s.2

sprawdz linie SENo z zespolu zewnetrzneQo

o Przelacz zlacze antenowe.

o:::

'Q

:g Odbierane sygnaly
O. sa znieksztalcone

75
·11. Dogladanie, pielegnacja
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I
PROBLEM

MOZLlWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIEREF.
Wyswietlana

·
Wlaczonajest blOkad' gaiki

·Nacisnij [LOCKJSPEECH]dla wylaczeniafunkcji 5.46Z czestotliwosc Wybrano ekranmoduNaciskaj[EXJT/SEnkilkakrotniedla zmianyekranus.11.64
~

· ·
zmienia sie ustawiania ,

:x::
niewlasciwie ·Uszkodzonejest :·ResetujCPU s..21

UJ wewnetrzne CPU
~

FGB 30A
FGB 5 A

• Wymiana bezpiecznika
Jesli przepali sie bezpiecznik lub transiwer przestanie
dzialac postaraj sie znalezc przyczyne i wymien
uszkodzony bezpiecznik na nowy.

OSTRZEZENIE: Odlacz kabei zasilania OC od
transiwera podczas wymiany bezpiecznika.

IC-756PRO ma dwa typy bezpieczników dla oc rony
transiwera

• Bezpiecznik na kablu OC
• Bezpiecznik w obwodzie

Wymiana bezpiecznika w obwodzie
Napiecie 13,aV z kabla OC jest doprowadzane
wszystkich zespolów IC-756PRO przez bezpiecznik
obwodu, z wyjatkiem wzmacniacz:a mocy. Bezpiecznik
ten znajduje sie w zespole PA.

[1] Zdejmij pokrjwe górna jak na str. 74.

[2] Wykrec 11 wkretów z plytki ekranujacej Pil.,
nastepnie zdejmij plyte.

Wymiana bezpiecznika

[3] Wymien bezpiecznik w sposób pokazany ponizej.

[4] Zalóz ponownie plytke ekranujaca PAi pokrywe ..

Bezpiecznikobwodów(FGB SA)

• Wymiana baterii podtrzymujacej zegar

Transiwer posiada wewnatrz lito~Nabaterie (CR2032) .

podtrzymujaca zegar i czasamij' z (timer). Normalnie

zywotnosc baterii podtrzymujac' vvynosi okolo 2 lata.

Gdy bateria podtrzymujaca jest Y, czerpana, transiwer
nadaje i odbiera normalnie lecz nie zachowuj e czasu
aktuainego.

Polozenie baterii pokazano na 5~ronie 78.

76

1'1. Dogladanie, pielegnacja
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OH

OH

RFlSQL
OH

OH

-0.-1IHJ"Hz

"OC
rllD ~
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:~H~ :;;~~~.~:~,~~:~)
Qu.lc: .•. DU4.\loIolt.ch

t;; ::I ~~i~:L~~R~~(fo~~)--.--"--T-lI~I---Ii-.:tt~

Obracaj galka strojenia w lewa strone dla
wylaczenia znacznika (markera)

Nacisnij dwul<rotnie [EXITISET] dla wyjscia z:
modu nastawiania.

[7] Naciskaj [(F-i) A] kilkakrotnie dla wybrania pozycji
. "Calibration marker".

[8] Obracaj galka strojenia dla wlaczenia znacznika
kalibracji.

Uslyszysie ton podsluchu(sideton),

[10J

[11 J

~~-L:L 12:00
@VFO ~ FIL:!9.999.00

14.100,00 lE8

o'llTl

77
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1'1. Dogladanie, pielegnacja

Przy odbiorze \fW-N (10,OOO,OOMHz)jako
czestotliwosc standardowa, nastaw czestotliwosc
pracy na 9,999,00MHz
Mozna korzystac takze z innej czestotliwosci
standardowej.

Ostrzezenie: Twój transiwer przed wyslaniem z
fabryki byl starannie wyregulowany i sprawdzony.
Nie powinienes regulowac czestotliwosci bez
szczególnej potrzeby.

Wkret regulacji oporu znajduje sie na prawo od gaiki
strojenia _Patrz rysunek po prawej.

Opór ruchu gaiki strojenia mozna wyregulowac wedlug
uznania.

• Regulacja hamulca galki strojenia

Regulacje oporu dokonuje sie obracajac wkretem w
lewo (slabszy) lub w prawo (silniejszy) .

• Kalibrowanie czestotliwosci

[4] Naciskaj [EXIT/SET] kilkakrotnie dla zamkniecia
ekranu wielofunkcyjnego.

[5] Nacisnij [EXIT/SET] na 1s dla wybrania ekranu
modu ustawiania.

[1] Nacisnij [SSS] dla wybrania modu USB.

[2] Nacisnij [PST CLR] na 1s dla skasowania
nastawienia PBT i upewnienia sie, ze funkcje RIT /
I::.Tx sa wylaczone.

[9] Ustaw potencjometr kalibracyjny na panelu po
[3] Nastaw czestotliwosc do stacji standardowej prawej stronie !ransiwera na zero zdudnienia z

czestotliwosci minus 1 kHz. odbieranym standardowym sygnalem jak pokazano
ponizej.

Zerowezdudnienieoznacza,ze oba sygnalymaja
dokladniete samaczestotliwosc,co dajew wyniku
slyszenietylkojednego tonu.

[6] Nacisnij [(F-5)OTHERS] dla wprowadzenia modu
nastawiania pozostalych.

Dla kalibrowania czestotliwosci transiwera potrzebny
jest bardzo dokladny czestosciomierz. Jednakze
zgrubne sprawdzenie moze byc dokonane przez odbiór
stacji V\NIN lub innego standardowego sygnalu.
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12 WYGLAD WEWNETRZNY

• Widok od góry

Zespól PA

Bezpiecznik
PA (FGB 5A)

'\/

• Widok od dolu

Zespól RF

Zespól PLL

'\\:ill (j !1:n1

EJ

Bateria podtrzymania
zegarka
SPCH
Regulacja opcyjnego
syntezera glosu

Miejsce na opcyjny
syntezer glosu
(UT-102)

Zespól MAIN
(glówny)

12. Wyglad we'vvnetfzny
78
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13 ROZKAZ STERUJACY

BC·25
IC-756PROII (oplional)9-15 V

DC ~ al
I I compuler

~~o: ~ , ~~~flr7: ~lia mini-plug cable

• Informacja o zewnetrznym gniezdzie
• CI-V przyklad podlaczenia

Transiwer moze byc podlaczony przez opcyjny CT-
17 CI-V LEVEL CONVERTER do komputera osobistego
wyposazonego w port RS-232C. Interfejs
Komunikacyjny Icom'a-V (CICV)steruje nastepujacymi
funkcjami transiwera.

Do komputera osobistego wyposazonego w port RS
232C dolaczonych moze byc do 4 Icom CI-V
transiwerów lub transiwerów Na stronie 73 podano
ustawienie warunków CI-V dla niektórych rozkazów.

Format danych
System CI-V moza byc stosowany przy
wykorzystaniu nastepujacych formatów danych.
Formaty danych zmieniaja sie w zaleznosci od
numeru rozkazu. Do niektórych rozkazów dodawane
sa ob~zary danych lub sub-rozkazy.

OK message to controller

NG message to controller

(J)

~ I
UtItt

~

c
<IIV>>i.~~

"l!!
'""Oc"l!!" -O :lI-O","O V>

.o "O '"1:1 V>0- Eco~
'" QjoUi

0-
-'" " ~~>-;=

~--'" ::l"'~ ~~~~ ",2:-~.~- '" =u; e (!)~"c 'c ~~>-4>>-",z~"c 'c
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00
01
02

0001
0101'

08

09
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OE

Rozkaz Sub-rozkaz
CO

07 C1
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01

00
01
02
03
04
05
07
08

06

03
04

05

Rozkaz Sub-rozkaz
00

01
02
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Rozkaz Su b-rozkaz Opis
Al

A7Nastaw. rozpietosci skanowania óF
(A 1=±5kHz, A2=± 10kHz, A3=±20 kHz,A4=±50kHz, A5=±1 OOkHz A6=±500kHz,A7=±lMHzOE

BONastawia jako kanal nie wyrózn.
B1

Nastawia jako kanal wyrózniony
DO

Wylacza wznawianie skanowania
03

Zalacza wznawianie skanowania
OF

00Wylacza funkcje split (OFF)
01

Zalacza funkcie solit (ON)
00

Krok strojenia 10 Hz (1Hz)
01

Krok strojenia 100 Hz
02

Krok slrojeni a 1 kHz
10

03Krok strojenia 5 kHz
04

Krok strojenia 9 kHz
05

Krok strojenia 10kHz
06

Krok strojenia 12,5 kHz
07

Krok strojenia 20 kHz
06

Krok strojenia 25 kHz
00

Tlumik wylaczony (OFF)
11

06Tlumik zalaczony (6 dB)
12

Tlumik zalaczony (12 dB)
16

Tlumik zalaczonv (18 dB)
12

00Wybiera/czyta wybranie anteny
01

(00=ANT1, 01 =ANT2 : Dodaj O lub 1 dla
za- lub wvlaczenia [RX ANn13

00Komunikat syntez era mowy
01

(OO=wszystkie dane; 01 =czestotl + S-
02

meter; 02=mod odbioru)
01+ dane

·Nastawienie poziomu [AF] (O=max w lewo
Jl.~z.ic:~_u..__

,~c: _2_5_5_:_~P!~'!"?___. __,.,0 _____ '._,._
02+ dane

Nastawienie poziomu [RF] (O=max w lewo
.P-~z.ic:~ou..__

do 255 =11 h
03+ dane

'Nastawie-nie pcii:iomi,[SQL] (ó; ifli do'255-

Jl.~Z!c:C".u.__

=maxwprawo
06+ dane

- NasiaWienie poziomu'[N-il] (O-;mln' da-255 -.

_iJ.<?Z!c:~_u..__

=maX
07+ dane

- Wewn~ nastaw.o [TWiN 'PST] iub"nasi'iw.-IF--

poziomu

shift (0= max w lewo, 128= srodek, 255=

·ÓS+dan,,--

o~_a_x_"! _rJ.r~':".o)___ • _o___ , ___ •_o• _• __•• , '

Zewnatrz nastaw. [[WIN PBT]14 poziomu(0= maxwlewo, 128 = srodek, 255=max w

-Ó9+dan,,--

_eca.~'2l.___ , _, _o_,_ 0_' •oo___ o__o______

Nastawienie [CW PITCH] (0= niski ton,_rJ.~zJc:~_u___
•~~~: _~~~~,t~flL. __• _o-o o__ o ___ o ___ ••

OA+ dane
Nastawienie [RF POWER]

Y..~Z!9~_l!. __

• JQ:, 0'!'Ln099_2.5.5.,:!"!~>Y.___ , _._0 •• _•• ___ o
OB+ dane

Nastawienie [MIC GAI N] (0= min do 255=
Jl.~Z!c:~_u.__

_~.a.!') , • __o o__ , • ___ . _, o__o ' ____ o0_. _••
OC+ dane

Nastawienie [KET SPEEO] (0= wolno do
.P-'!.Z!9C".l!. __

_~~~:,_sozYP!<9l_.o_ •• _. o. o0 ___ 0 _____ • ___

00+ dane
Nastawienie [NOTCH] (0= niska czesl. do

Jl.~Z!9C".l!.__
_?~~7."'!'i~~k.a. ~e~l), o oo___• 0_____ 0__o_o

OE+ dane
Nastawienie [COMP] (0= min do 255= max)

_e.~zJc:~_l!.__ •Nastawi,,'nie [BK:iN OELA 'fi (O; krótkii o•• o
OF+ dane

Jl.'!.Z!c:~_l!.__
•~"!'?J<,a_~c:02.5_50':9Ll!.g.a)____ • oo _. __ 00' ____

10 + dane
Nastawienie [BAL] (Q~max w lewo, 128 =

poziomu
srodek, 255= max w prawo)

01
Czyta stan biokady (squelch)

15
02Czvta ooziom S-metra

02
Nastawia przedwzm, (0= OFF, 1= .

I przedwzm 1; 2~ przedwzm,2)12
Nastawia stala czasu ARW (1 = FAST, 2=

MlD; 3=SlOW>22
Nastaw. ograno trzasków (NB) (O-OFF, 1

ON)40
Nastawia redukcje szumów

(0= OFF; 1= ON)16
41Nastawia wycinanie audio

(o=OFF: 1= ON)42

Nastaw, lon orzemiennika (O=OFF; 1- ON)
43

Nastaw. lon blokady (squelch) (O=OFF; l-
ON)44

Nastawia kompresor mowy
(0= OFF; 1= ON)45

I Nastawia monitor (OOFF; 1=ON)

'13. Rozxaz sterujacy
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Rozkaz Sub·rozkaz Oois
46

Nastawia funkcje VOX

--"47" ._-

(9:'.9~f;.1.=.9.I'!L." -O" ._. ,0 ___ .•.. __

16
'Nastawia brakoin (0= OFF; 1= semi break·

----48.0--

jfl~2.=..~uJI_~ce.a_~·i.n),••• _. ___ . " • _.•. _.• _.

Naslawia reczne wycinanie (noich)_.-_._---.

J9:'.9ff; .1':=.9.1'!) ••••. ', •.. __ o • __ • _ •• ,'

49
Nastawia fillr wycinania (noIch) RTTY(O~

OFF; 1= ON)19

00Odczvtuie ID transiwera
00

Wysyla / czyta zawartosc pamieci

---001----

J~~'?:~!lqly.':'!.~,~?l. o ••• 0_' o__••••• _._

Wysyla / czyta zawartosc rejestru stosu
--"OZo--o

'p'a_s_n:c:'!"~9?.ls,_8_2)._.•• _•• ___ •• _••• oo.

o",!y,?ylliJ. '?:yt~ _~a.",~~()~?.!<l'!~_a.r;,Y'!.c~,~?)----03----
Wysyla / czyta szerokosc wybranego filtru

(0=50Hz do 40/31 = 3600/2700Hz)•• - -04----
Wysylii iczYta'stala czasu A-RW (O';OFF', .-

1=0.11 0.3s do 13 ~ 6.0 / 8.0s)• -. 0501-·-
VVysyia-Iczyta' poZio"; ton6w biiso;,vyc-ti .• -

- -- 0502---

_ag?0l.:0J9.:!,,!i!\9()_~q -='_'!1li!<L•• 0••• "._

Wysyla / czyta poziom lonów sopranu SSB
• --05030 ••

_l.:l$1Q_=.~Jfl·.9~_1_o.:,_'!'?~L _o_•• '_0, .0_.

Wysyla / czyta wzmocnienie MONITOR (O~
.• ~0504-"

_n:i.n'02..5,507_'!lm.o • __ 0'_'" __ • _"0 0•• _

Wysyla / czyta wzmocnienie tonu bocznego
-_00505--'

_<;~(q:~!':'o~~~-='_'!1~!'l, ____ •• 0•• _o.· ,_

Wysyla / czyta granice wzmocnienia lonu
--'0506-_·

_b.o..~..n~.R0.r;,W J9:,9.f~U:9..NJ. __ •• 0_ •• __

Wysyla / czyta wzmocnienie beep (O=min,
--'0507-0-

~2.5_5_!:'la.x)_0_.,_0 ••• _, • __ 00.0. _._ •• ___

Wysyla / czyta granice wzmocnienie beep(O=min. 255 max)· -- osoa-"
iNysyi;; iczyta °ióntrast 'eco' (6;'-0'%odo255'

• --0509' 0-

= 1Q9Y~1.O" o__, ___ • ___ • __ •• 0_' •__.•. _

-Wysyla / czyta podswietlenie lCo (0=0%
---osio"·

.d.o_???_,:)99Y~l. __ •. __ o _ o••. __o, __ o o__

Wysyla / czyta polozenie poziome lCO
•• 00511'0-

(O=)_~q?.:=!3L ____ .0_. o0_' ___ • o__• ___

1A
'Wysyla I czyta przelacznik podswietlenia

0'-0512---

_(Q:,).<:!q?:!3). _o .•• _••.• __ o~___ ._0 ••• -.

Wysyla / czyta typ wyswietlacza (O=A, 1=8,1~C, 3=0, 4=E, 5=F, 6=G, 7=H)• '-0513--'
-Wysyia' iczYta°cicio,;k;'wySwle-uiicz,,- •• - .•

(0=Basic1, 1=Basic2, 2=Pop, 3=7seg.4=ltalic1, 5=ltalic2,6=Cla~~i!Ol_ •• , o•. __ oo• -- 0514-- o
°Wysyiiil czyta -,;av.ve -iamieci (O=OFF,

---0515---

01.,:<?r:<L,_ . 0____ • _• ___ o_• _ . __ o___ •.••

Wysyla / czyta nastawienia wlasnego
--'0516"-

_z.noa.k.u.l1.o.~fl~~~~: P~!~_~·??) • oo. 0__ " •• _

Wysyla / czyta czas aklualny (0000 do
0"0517---

.2.3.S.a.).____ ooo. _, ___, • o__o•• _o__- • _..

Wysyla / czyta naslawienie timera .zal'j.czania zasilania (O~OQ5l.o_?~?~t _. __ •.'--OS1a-' •
°Wysyfa' Iczyta -Cz.°a·s-wYlaCzenia zasilania

(5=5min, do 120 = 120 min krokiem po
'0-05'19-" ,

o~~i;;i3- iczyta -i,;ac'inii\ kaiHiraq;" (o-';óf:f:: -

.- -0520'"

_1_=_9J'!J.. ooo• _, • o• __• __, o__ ''- oooo,_ . ,

Wysyla I czyta beep potwierdzenia(0=9.F:F:,Y9!'9 ___ .. __ .• ___ . __ o••• ·" -----Ó521'--
'Wysyla I czyta beep granic pasma (O=OFF,

.-. 0522'"

°1~~0~Oiczyta-riastawieriii;stero'N;'ika-' - --

.•• 0523 - ••

Rf/.S.g~ .((q:~~~q,_~:g9_l:. 02.=.~,=_~.?~~)...

Wysyla / czyta szybkie naslawienIe.d_u.aJ~v?!c;~1~:9ff.,_1_,:9~) .•• _., __o '." • -
· "0524---

Wysyla / czyta szybkie nastawienie spilt
(0:,9.F:'=,.!79~l. •• __ ., __o_o_____ o •••• _.

'''0525-' -
'Wysyla / czyta przesuniecie (offset) spllt

~~~~~~~J~~~~;t~~~~~~1~~:".,._.".,l.•• oS2i;--

'Wysyla / czyta przesuniecie (offset) spili I

- ..- - ~- ..-

_~~~~\5~~~~I~~~0~~r~.4:~~~ ~'~~~~" •... J

,\
... ./
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Rozkaz Sub-rozkaz Opis
0527

Wysyla I czyta nastawienieblokady splil
10= OFF 1= ON) 0528

Wysyla / czyta nastawienieautostartu
lunera 10= OFF, 1= ON) 0529

Wysyla / ·czyta nastawieniedoslrajania
(lune) PIT 10= OFF, 1= ON)0530

Wysyla / czyta wybór anteny {O- OFF, 1=
recznie, 2= Auto) .0531

Wysyla / czyta czeslotliwosc znaku RITY
(0= 1275Hz, 1= 1615 Hz, 2= 2125Hz)0532

Wysyla / czyta szerokosc przesuniecia
RTTY (O = 170Hz, 1-200 Hz, 2-425 Hzi0533

Wysyla / czyla biegunowosc kluczowania
RTTY 10=normalna, 1= odwrócona)0534

Wysyla / czyta RTTY dekodowanie USOS
10=OFF, l=ON)0535

Wysyla / czyta kod nowej linii dekodera
RTTY iO=CR, LF, CR+LF, l-CR+LF)0536 wysYla,f) czyta jezyk mowy (O=angielski, 1=iaoonski0537

Wysyla / czyta szybkosc mowy (O=wolna,
1=szvbka) .0538 Wys~~ / czyta slowa poziomu S (O=OFF,1=ON1A

0539Wysyla / czyta liczbe kanalów pamieci
nolatnikowei (0=5 kan. 1= 10 kan,)0540

Wysyla / czyta aulomatyczne TS (szybkosc
przestrajania) gaiki strojenia (O=OFF, 1=mala, 2= szvbka \0541

Wysyla / czyta szybkosc góra / dól
luo/down) na mikrofonie (O=mala, 1= duza)0542

Wysyla / czyta naslawienie CI-V Iransiwera
10=OFF, 1=ON\0543

Wysyla / czyta ustawienie modu CI-V 731
(o=OFF, 1=ON)0544 wy~ta / czyta nastawienie spektroskopuTX O=OFF,l=ON\0545

Wysyla / czyla nastawienie zatrzymania
wartosci maksvmalnei (O=OFF, 1=ON)0546

Wysyla / czyta nastawienie auto monilora
alosu(Q=OFF, 1= ON)0547

Wysyla / czyta sposób skrócenia liczb
(O=normalne, 1= 190 0+ ANO, 2= 900+ NO,1900+ANT,4=900+NT) .0548

Wysyla / czyla wylicza kanal wyzwalania
11=M1, 2=M2, 3=M3, 4=M4)0549

Wysyla / czyta podaje aktualny numer (1
-9999\ .0550

Wysyla / czyta czas powtarzania przez
klucz CW z oamiecia 11-1 s do 60 = 60 s)0551

Wysyla/czytastosunekkluczowania

krOPk~kreska GW (28 = 1:1 :2,8

do 45 =
1:1:4,5 0552

Wysyla / czyta czas narastania (0=2ms,
1=4ms, 2-6ms, 3-8ms)

13. Rozkaz sterujacy
8 !

Rozkaz Sub-rozkaz OOls

0553
WysylaIczytabiegunowoscklucza

lopatkowego
(paddle)(O=normalna,1=

odwrotna)·
.

0554
Wysyla / czyta typ klucza (O=prosty, 1-

klucz 8uo, 2= klucz elektron)0555
Wysyla / czyta nastawienie kluczowania

przyciskami up/down

namikrofonie

tO=OFF, 1=ON\ 0556

Wysyla / czyla szybkoscskanowania
(O=mala, 1= duza) 0557 Wysyla I czyt~) przywracanie

skanowania
10=OFF,1 = ON 0558

Wysyla /.czyta wzmocnienie VOX (0-0%
do 255 = 100%)0559

Wysyla / czyta· wzmocnienieanly-VOX
10=0% do 255 = 100%) 0560

Wysyla / czyta opóznienie VOX (O=O.Os,
do 20 = 2.0 s)0561

Wysyla/czytaszerokoscpasmafiltru

RTIY O=250Hz,
1=300Hz,2=350Hz,

3=500Hz, 4=1 kHz) 0562

Wysyla / czyja fillr dwuszczytowy (O=OFF,
1=ON)0563

Wysyla I (/ czyla ~~nkCje
czasomierza

Itimera) =OFF, 1=ON0564

Wysyla / czyla typ filtru OSP
(0=SS8: oslry; CW: ostry,1= S58: ostry; CW lagodny2=SS8: lagodny, CW: oslry,3= S58: laoodnv, GW laaodnv)0565

Wysyla / czyta funkcja kasowania
szvbkieoo RIT/Ll.TX iO=OFF, 1= ON)0566

Wysyla / czyta funkcja synchronicznego
slroienialO=OFF, 1= ON)0567

Wysyla / czyta ustawianie normalnej strony
GW 10=L58, 1= USB)0568

Wysyla / czyta typ zewnetrznej klawiatury
(O=OFF, 1= Nadawanie kluczem,2= odtwarzanie olosu(Tx), 3= Auto}0569

Wysyla / czyta poziom N8 (ograniczenia
trzasków) 10=0% do 255=100%)06

Wysyla / czytamoddanych(DATA)
tO=OFF, 1= 08.1. 07

WysylaIczytaszerokoscpasmaprzy
nadawaniu SSB (O=szerokie, 1= srednie,2= waskiel18

00Nastawia czestotliwosc lonu przemiennika
02

Nastawia czestotliwosc lonowejblokady
szumów Isouelch)1C

00Ustawia transiwer w sIanieodbiorulub
nadawania 10= Rx; 1= TX)
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• Wysylanie / czytanie zawartosci pamieci

przy nadawaniu lub czytaniu zawartosci pamieci,
nalezy dodac dodatkowy kod dla okreslenia
kanalu pamieci.
-} Dodatkowy kod: 0000 -0101

(0100=P1, 0101 = P2)

• Rejestr stosu pasm

Ola nadawania lub odczytu zawartosci zadanego
rejestru stosu (zbioru) pasm stosowane _sa
zlozone kody pasma czestotliwosci i kodów
rejestru w sposób nastepujacy:
Na przyklad, przy nadawaniu / odbiorze
najstarszej zawartosci w pasmie 21MHz
stosowany jest kod "0703".

Kod znaku

Znak

Kod ASCII
0-9

30-39
A-Z

41-5A
a-z

61-7A

s ac'a
20

/
2F

?
3F

2C2E1\

5E ST,

•
2A

Kod znaków dla mojego znaku
wywolawczego

• Nastawienie czestotliwosci rozdzialu (split)
(HF/50MHz)

Kod pasma czestotliwosci

Kod Pasmo Zakresczestotliwosci
czestotliwosci

[MHz]
01

1.81.800000 - 1.999999
02

3.53.400000 - 4.099999
'13

76.900000 - 7.499999
04

109.900000 - 10.499999
05

1413.900000 - 14.499999
06

1817.900000 -18.499999
07

2120.900000 -·21.499999
08

2424.400000 - 25.099999
09

2828.000000 - 29.999999
10

5050.000000 - 54.000000
11

GENE Inne niz powyzsze

Znak
0-9
A-Z
a-z

s ac'a

Kod ASCII
30-39
41-5A
51-7A
20

20
2E
2F

,
. \

'::.J

• Kod rejestru

Kod
01
02
03

• Kod kanalu dla klucza z pamiecia

Dla odczytania lub nadawania zadanej tresci z
pamieci klucza stosuje sie kody kanalu i znaków jak
nastepuje.

Kod kanalu

Kod Numer kanalu
01

M1
02

M2
03

M3
04

M4

13. Rozkaz sterujacy
82

Nastepujaca kolejnosc danych jest stosowana przy
wysylaniu / czytaniu nastawienia rozdzialu
czestotliwosci FM.
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40 dB
55 dB

±9,999 kHz

zlacze 8-kolkowe (6000)

3 zylowy 6,35 (d) mm

3 zylowy 6,35 (d) mm

Phono(RCA)

Phono (RCA)

Potrójna przemiana

superheterodynowa

64,455 MHz
455 kHz

36 kHz

0,16 ~V (1 ,80-29,99MHz)"1

0,13 ~V (50,O-54,OMHz)*2

13~V (O,5-1,799MHz)

2~V (l,80-29,99MHz)*1

liN (50,O-54,OMHz)

0,5 ~V (28,0-29,99MHz)*1

0,32~V (50,0-54,OMHz)*2
·1 - przedwzm. 1 zalacz.
·2 - przedwzm. 2 zalacz.

FM (12 dB SINAD)

Czestotliwosci

posrednie
l-sza

2-ga
3-cia

Czulosc (typowo)
SS8, ew, RITY

(10 d8 SIN)
AM (10 d8 SIN)

Nadajnik (cd)

T/umienie nosnej

• 'Tlumienie niepozadanej
wstegi

Zakres zmiany ó.TX

Zlacze mikrofonowe

Zlacze ELEC-KEY
Zlacze KEY

Zlacze SEND

Zlacze ALC

• Odbiornik

System Odbioru

3.500- 3.999"

10.100-10.150·"

18.068-18.168"

24.890-24.990·'

50.000-54.000"
50.000-52.000

3.500- 3.800

10.100-10.150

18.068-18.168
24.890-24.990

50.000--52.000

3.500- 3.800

10.100-10.150
18.061',-18.168

24.890-24.990
50.200-51.200

3.500- 3.800

10.100-10.150

18.068-18.168
24.890-24.990

50.000-51.000

3.500- 3.800

10.100-10.150

18.068-18.168

24.890-24.990

50.000-50.200

0.030--60.000""

1.800- 1.999"

7.000- 7.300"

14.000-14.350"

21.000-21.450·'

28.000-29.700·'
0.030-29.999·'

1.800- 1.850

7.000- 7.100

14.000-14.350

21.000-21.450

28.000-29.700
1.810- 1.850

7.000- 7.100
14.000-14.350

21.000-21.450
28.000-29.700

1.830- 1.850

7.000- 7.100
14.000-14.350

21.000-21.450

28.000-29.700 .
1.830- 1.850 .

7.000- 7.100

14.000-14.350

21.000-21.450

28.000-29.700

·1 Niektóre pasma nie sa gwarantowane
·2 Zalezy od wersji

14 SPECYFIKACJE

ltaly (#28) Rxrrx

Spain (#30) Rxrrx

France (#24) Rxrrx

Europe(#23) Rx
Tx

.USA and Rx
olhers Tx

Transiwer ALL MODE IC-756PROII

• Ogólne
Zakresy czestotliwosci [MHz]

".-<

Mad:USB, LSB, CW, RTTY, AM, FMCzulosc blokady

Liczba kanalów pamieci

101 (99 zwykle, 2 granice(przedwzm. wylaczony)
nizej 5,6~V

skanowania). SSB, CW, RITY

Gniazdo antenowe

SO-239x2 i foniczneFMnizej 1 ~V

(RCA; 500) Zakres temperatury

-10DC do +50°CSelektywnosc
Ponad 2,4kHz/-6dB

Stabilnosc
Ponizej ±0,5 ppm 1 min poSSB,RTTY

czestotliwosci

zalaczeniu zasilania(pasmo: 2,4 kHz)Nizej 3.6kHz/-60dB

(-10DC do 50°C)

CW (pasmo 500Hz)
Ponad 500Hz/-6dB

Rozdzielczosc

1 Hz Nizej 700Hz/-60dB

AM (pasmo 6kHz)

Ponad 6,OHz/-6dB
Zasilanie 13,BV DC ±15% (minus na Nizej 15,OHz/-60dBr masie)

FM (pasmo 15 kHz)
Ponad 12,OHz/-6dB

.; ~j Pobór mocy Nizej 20,OHz/-60dB

,H

Nadawanie maks.23 A
Odbiór Czuwanie

3,0 A (typ.) Usuwanie falszywych i
Ponad 70dB

li Maks. audio3,5 A (typ.) lustrzanych.
IZ wyjatkiem IF 'Il pasmie 50 MHz)" Wymiary340(S)x 111(W)x285 (D)mm

il! Masa. (okolo)
9,6 kg

Moc wyjsciowa AF
Ponad 2,OW przy 10%

n Zlacze ACCI
DIN 8 kolkowe

(przy 13,8V OC)
znieksztalcen, obciaz. 80r Zlacze ACC2DIN 7 kolkowe

Zakres zmiany RIT
±9,999 kHz"

Zlacze CI-V2-zylowe 3,5 (d) mm
Zlacze PHONES

3 zylowe 6,35 (d)mml Wyswietlacz
5-cali (przekatna) TFT kolor

Zlacze glosnika dod.
2 zylowe 3;5 (d) mm/80

LeO

;

~
Nadajnik Dostrajacz anteny (tuner)

i
Moc wyjsciowa(regulacja plynna)Zakres dostrajania:

16,7 do 150 O (asym.)

I
Pasma KFI SSB/CW/RTTY iF M5 -100 W

(:lizej INFS 3 : i)j AM5 -40 'N
Pasmo 50 MHz

20 do 125 O asym.

'i System modulacjiModulacja PSN

(nizej WFS 2,5 : 1)

SSB
Minimalna moc wejsciow38W

AM
Modulacja na malej mocy

Dokladnosc dostrojeniaVI/FS 1,5 : 1 lub mniej
FiV\

l\;lodulacja fazy
Straty wtraceniaNizej 1,0 dB

EIl)isje fClisz:ywe

50dB (pasma KF)
(po >-esirojeniu)

60 dB (pasmo 50 ivlHz)

.. '. --, . "i-. Tlip.n;a i zobowiazar.ia.
Podane parametr! sa typowymi l podlegaja zmianom b",<. pONlauc;I, - . -
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Transiwer ALL rvlOOE IC-756PRO II

15 OPCJE

SM-20 DESKTOP MICROPHONE

PS-125 OC POWER SU PPL y

Jednokierunkowy mikrofon elektretowy
dla stacji bazowej. Posiada przelaczniki
UP/DOWN I funkcje obcinania niskich
tonów .

Lekki, impulsowy zasilacz stabilizowany
• Napiecie wyjsciowe 13.8 V OC
• Maksymalny pobór pradu: 25 A

Antena

dlugosci 2,5m
dla pracy
mobile z AH-4.
'Zakres

czestotliwosci
3,5 - 28MHz z
AH-4

AH-2b ANTEI'Ji'JA ELEMENT

\fil pelni wydajny wzmacniacz 1 k\fllwraz z automatycznym dostrajaczem
antenowym (tuner). Posiada mozliwosc automatycznego dostrajania iwyboru
pasma. Mozliwa jest praca w pelni break-in (QSK). Zasilacz wzmacniacza i
zewn lrzn sterownik s oddzielne.

AH-4 HF/50 MHz AUTOMATIC
ANTEI"-lNA TUNER

Specjalnie zaprojektowany dla
dostrajania anteny dlugo-drutowej
(Iong-wire) przy pracy portable i mobil
KF. Obsluga przyciskiem PTT
• Moc wejsciowa: 120 IN

eT-17 CI-V LEVEL CONVcRTER

UT-10Z VOICE SYNTHESIZER
UNIT

Podaje glosem generowanym
elektronicznie czestotliwosc, mad i
wskazania S-metra. Jezyk angielski
Uaponski).

HM-36 HAND MICROPHONE
Mikrofon reczny z przyciskami
[UP/DOWN]

SP-21 EXTERNAL SPEAKER

Dla stacji bazowej,
• Impedancja wejscia: 80
• Maks. moc wyjsciowa: 5W

sterowania
za pomoca

osobistego.
zmiany
pracy,

Dla zdalnego
transiwerem

komputera
Pozwala na

czestotliwosci, rnodu
kanalów pamieci itd.

SP-ZO EXTERNAL SPEAf<ER .1

4 filtry audio; gniazdo sluchawkowe,
mozna podlaczyc dwa transiwery.
• Impedancja wejsciowa 80
• Moc maksyrna:na: 5W

Tlumaczyl SP6LB, wrzesien 2003
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