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Opcjonalne akcesoria
Słuchawka
Mikrofon
Kabel przyłączeniowy
Oprogramowanie

Wstęp
Radio, które zakupiłeś jest urządzeniem elektronicznym i powinno być obsługiwane z
odpowiednią dla elektronicznego urządzenia ostrożnością. Zapoznanie się z zawartymi poniżej
uwagami pozwoli Ci na uniknięcie problemów związanych z utratą gwarancji oraz sprawi, że
radio będzie działało równie dobrze teraz jak i za parę lat:
Nie próbuj otwierać obudowy urządzenia.
Jeżeli używasz zasilacza z wyborem napięcia, pamiętaj, aby ustawiać go pomiędzy 6V a 8V
DC, aby uniknąć uszkodzenia.
Nie trzymaj radia w nasłonecznionym miejscu lub w innym gorącym miejscu.
Wysoka temperatura może skrócić żywotność elektronicznych komponentów lub nawet
stopić plastikowe elementy obudowy.
Nie przechowuj radia w zapylonych, brudnych pomieszczeniach
Pilnuj, aby radio nie było nigdy mokre. Nawet deszcz może uszkodzić urządzenie.
Jeżeli tylko stwierdzisz, że radio wydziela jakiś zapach lub dym, natychmiast odetnij
zasilanie, odepnij ładowarkę lub zdejmij baterię, następnie skontaktuj się z serwisem firmy
MERX.
Nigdy nie używaj radia bez anteny.

Funkcje
Moc nadawania VHF5W/UHF4W
128 grup kanałów pamięci
Odstępy kanałowe 0,5KHz, 0,625KHz, 10KHz, 12,5KHz, 25KHz
Automatyczna Identyfikacja Numerów (ANI) kod
Wbudowany VOX.
Skanowanie wszystkich kanałów i kanałów priorytetowych
Skrambler - opcjonalnie
3 kolory podświetlania LCD (do wyboru)
Sygnał alarmowy
Programowanie przez PC ((oprogramowanie) opcjonalnie)
50 CTCSS i 104 DCS Normalny/Odwrócony do wyboru
Time-out Timer (TOT) – wyłączanie nadawania po pewnym czasie
Busy channel lockout – Funkcja ta umożliwia zablokowanie nadawania
w momencie wykrycia rozmowy na tym samym kanale.
2 tony / 5 tonów – kodowanie
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Pokrętło(1) zmiany kanałów
/ funkcji w menu
Antena
Pokrętło(2)ON/OFF / głośność
Kontrolka nadawania / odbioru
Głośnik
Mikrofon
Ekran LCD
Klawisz funkcyjny [Menu]
Klawisz Clear [VFO/MR]
Enter
Klawisze numeryczne
Blokada klawiszy
Klawisz odwrotnej czest.
Klawisz PTT (nadawania)
Klawisz Moni
Klawisz przywołania - Call
Blokada baterii (zatrzask)
Gniazdo mikrofono-głośnika
Bateria (Li-ion)

Instrukcja
ON/OFF/głośność

Włączanie i wyłączanie radia, regulacja głośności

Kontrolka nadawania

Po naciśnięciu PTT kontrolka będzie się świecić na
czerwono

Wskaźnik zajętości
PTT
MON (monitor) Key
Klawisz
(call)
VFO/MR

przywołania

Wskaźnik zajętości,
pojawia się, gdy
squelch jest otwarty lub, gdy przycisk [moni] jest
przyciśnięty.
Przytrzymaj, aby nadawać. Zwolnij, aby odbierać.
Używaj tego klawisza, aby sprawdzać czy kanał nie jest
zajęty. Wskaźnik zajętości będzie wyświetlony na LCD,
podczas gdy klawisz [Moni] będzie przyciśnięty.
Dzwonek przywoławczy
Klawisz powrotu lub inny

Złącza
Złącze SMA

Do podłączenia anteny

Złącze
mikrofono-głośnika

Zdejmij gumową osłonę, aby podłączyć mikrofono-głośnik
lub kabel do programowania. W przeciwnym razie, załóż
osłonę z powrotem, bo chroni ona złącze przed wodą.

Ekran LCD
Podczas włączania radia możesz zobaczyć wszystkie ikony wyświetlacza.

Poniżej objaśnienie wszystkich ikon:

Funkcja SAVE – oszczędzanie energii ???

skanowaniem

Podstawowe czynności
Podłączanie anteny
Podłącz bazową lub przenośną antenę do gniazda SMA a następnie przekręć w prawo aby
zamocować. Aby odłączyć antenę odkręć ją w lewo a następnie wyciągnij z gniazda SMA.

Włączanie i wyłączanie radia
Aby włączyć radio przekręć pokrętło ON/OFF/VOL w prawo aż usłyszysz dźwięk – “biip”.
Wszystkie Ikony pojawią się na wyświetlaczu LCD na moment. (Ponieważ radio posiada
automatyczny squelch nie będzie słychać żadnych sygnałów z eteru aż do momentu odebrania
sygnału użytecznego) Możesz również ustawić żądaną głośność przez obrócenie tego pokrętła
odpowiednio w prawo (+) lub lewo (-). Aby wyłączyć radio przekręć pokrętło(1) ON/OFF/VOL w
lewo aż pokrętło znajdzie się w zatrzasku. Wyświetlacz powinien zgasnąć.

Ustawienienie głośności
Ponieważ radio posiada automatyczny squelch nie będzie słychać żadnych sygnałów z eteru aż
do momentu odebrania sygnału użytecznego. Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz [MONI], a
następnie dostosować poziom głośności do indywidualnej potrzeby.

Monitoring
Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [MONI] możliwy jest nasłuch danego kanału który
normalnie nie jest możliwy z powodu automatycznego squelcha.

Nadawanie
Najpierw sprawdź klawiszem [MONI] czy kanał nie jest zajęty, Następnie przytrzymaj klawisz
[PTT], aby rozpocząć nadawanie, czerwona kontrolka nadawania będzie się świecić. Jeżeli
trzymasz radio zbyt blisko lub mówisz zbyt głośno możesz zostać nie zrozumiany przez
rozmówcę. Pamiętaj, głośniejsze mówienie nie wpływa na zwiększenie mocy nadawania. Zwolnij
[PTT], aby odebrać odpowiedź od swego rozmówcy.
Alarm
Przytrzymaj klawisz [MONI] a następnie naciśnij klawisz [CALL] aby włączyć alarm dźwiękowy.
Sygnał przywoławczy
Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy klawisz [CALL], radio wyśle sygnał przywoławczy.
Blokada
W trybie kanału lub częstotliwości naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz
[LOCK], klawiatura zostanie zablokowana. Powtórz czynność aby odblokować.
Ustawienie funkcji (Reverse Frequency) odwrotnej częstotliwości
W trybie kanału lub częstotliwości, przytrzymaj klawisz [#T-R] aż ikonka “R” pojawi
się na wyświetlaczu LCD. Częstotliwości nadawania i odbioru zostaną zamienione
miejscami. Przytrzymaj [#T-R] ponownie, aby przywrócić normalny tryb pracy.

Skanowanie
Skanowanie ma zastosowanie, gdy
poszukiwaniu użytecznego sygnału.

chcesz

monitorować

przedział

częstotliwości

w

1.

Skanowanie całego pasma
W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [MENU] następnie [SCAN], radio będzie skanować
począwszy od obecnego kanału poprzez wszystkie kanały. W momencie, gdy sygnał
zostanie wykryty radio zawiesi skanowanie na 5 sekund na danym kanale. Skanowanie
zostanie automatycznie wznowione w przypadku braku ingerencji użytkownika (nadawanie
PTT lub ENTER).

2.

Skanowanie priorytetowe kanału
-W trybie częstotliwości, naciśnij [MENU] następnie [PRI], radio będzie skanować
począwszy od obecnej częstotliwości przez wszystkie zakresy częstotliwościowe w
przedziale 1MHz, w momencie, gdy sygnał zostanie wykryty radio zawiesi skanowanie na 5
sekund. Skanowanie zostanie automatycznie wznowione w przypadku braku ingerencji
użytkownika (nadawanie PTT lub ENTER).

Wybór typu skanowania
W trybie częstotliwości, naciśnij MENU, a następnie pokrętłem(1) wybierz napis “SCAN”.
Następnie naciśnij [ENTER]. Przekręć pokrętło(1), aby wybrać: TO/CO/SE
TO: Time-operated scan (czasowo ograniczone skanowanie)
Radio pozostanie na zajętym kanale przez określony okres czasu (ustawiony), radio rozpocznie
skanowanie innych kanałów po upływie tego czasu nawet, jeśli kanał jest wciąż zajęty.
CO: Carrier-operated scan (skanowanie aktywowane nośną)
Radio pozostanie na danym kanale aż do całkowitego ustania sygnału użytecznego, następnie
radio rozpocznie skanowanie innych kanałów.
SE: Search scan (wyszukiwanie)
Radio pozostanie na pierwszym znalezionym, zajętym kanale aż do momentu przekręcenia
pokrętła(1).
Kody DTMF
W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij PTT a następnie klawisze numeryczne, [MENU]
zastępuje A, [ENTER] - B, [VFO/MR] - C a [CALL] - D.

Tryb wyboru
Przytrzymaj klawisz [Enter] podczas uruchomiania radia, aby przyłączyć się odpowiednio w tryb
częstotliwości lub tryb kanału. W trybie częstotliwości naciśnij klawisz [VFO/MR] aby przełączyć
na tryb “CHANNEL+FREQUENCY”(VFO).

Zapis
W trybie częstotliwości, ustaw żądaną częstotliwość i/lub inne ustawienia Danego kanału jak
CTCSS, DCS. Naciśnij [MENU] a następnie naciśnij [VFO/MR]. Gdy chcesz zapisać daną
częstotliwość jako kanał, ustaw pokrętłem (1) lub klawiszami migający numer kanału i zapisz
klawiszem [VFO/MR], aby zapisać kolejny będzie trzeba wyłączyć i włączyć radio ponownie.

Usunięcie
1.Usuwanie zapisanego kanału
W trybie VFO, wyłącz radio. Przytrzymaj klawisz [VFO/MR] i włącz radio
ponownie. Pojawi się na ekranie LCD napis: “DEL?”. Ustaw pokrętłem (1) lub
klawiszami numer kanału do usunięcia, naciśnij [ENTER] pojawi się: “YES?” na
LCD, potwierdź usunięcie kanału ponownym naciśnięciem klawisza [ENTER]

2. Usunięcie wszystkich ustawień trybu częstotliwości
Przytrzymaj klawisz [MENU] i włącz radio aż zobaczysz napis: “RESET?” na
LCD, naciśnij [ENTER] a pojawi się napis: “VFO?” na LCD. Naciśnij [ENTER]
aby zatwierdzić usunięcie wszystkich ustawień trybu częstotliwości

3. Usunięcie wszystkich ustawień
Przytrzymaj klawisz [MENU] i włącz radio aż ujrzysz napis: “RESET?” na LCD,
naciśnij [Enter], przekręć pokrętło, “VFO?”->“FULL?”, naciśnij [ENTER] aby
skasować wszystko

Obsługa
Wybór poziomu czułości VOX’a
W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [Menu] wybierz [VOX] naciśnij [Enter], wybierz
poziom czułości (0-9) klawiszami numerycznymi lub pokrętłem (1) – a następnie
naciśnij [Enter]. Naciśnij [VFO/MR] aby wyjść. Wyłączony VOX (“VOX OFF”) to
domyślne ustawienie fabryczne.
Ustawienie mocy nadawania
W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [Menu] wybierz [POWER] naciśnij [Enter]
wybierz pokrętłem (1) “POW L” – co oznacza małą moc. Ponowne przekręcenie
oznacza dużą moc - “POW H“. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem
[VFO/MR]. Poziom mocy nadawania może być zaprogramowany za pomocą
oprogramowania.

Ustawienie Squelch’a
W trybie kanału/częstotliwości, naciśnij [MENU] wybierz [SQL] naciśnij [Enter], wybierz
poziom Squelch’a (0-9) klawiszami numerycznymi lub pokrętłem (1) – a następnie
naciśnij [Enter]. Naciśnij [VFO/MR], aby wyjść. „Squelch 3” to domyślne ustawienie
fabryczne.
Skrambler (Dla wersji PLUS)
Naciśnij [MENU] wybierz [SCR] naciśnij [Enter], wybierz „ON”, aby włączyć funkcję
skrambler lub „OFF”, aby ją wyłączyć. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj
klawiszem [VFO/MR].

Podświetlanie ekranu
Naciśnij [MENU] wybierz [LED] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON” „OFF” lub
„AUTO”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].
Ustawienie koloru podświetlenia
Naciśnij [MENU] wybierz [LIGHT] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1) „LIGHT 1”;
„LIGHT 2”; „LIGHT 3”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].
Dźwięk klawiszy
Naciśnij [MENU] wybierz [BEEP] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON” lub
„OFF”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Automatyczna Identyfikacja Numeru (ANI)
Aby włączyć automatyczne wyświetlanie numeru rozmówcy po naciśnięciu przez
niego PTT, naciśnij [MENU] wybierz [ANI] naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem (1): „ON”
lub „OFF”. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].
Włączenie funkcji Semiduplex - Różnica pomiędzy częstotliwością TX a RX
W trybie częstotliwości naciśnij [MENU]+[LOCK] a następnie [Enter], obróć pokrętło,
aby wybrać S-D 0 (taka sama - simplex), S-D + (plus), S-D - (minus)

Ustawienie różnicy pomiędzy częstotliwością TX a RX
Ta funkcja łączy się bezpośrednio z wyżej opisaną Naciśnij [MENU] wybierz “DIFFR ?”
naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem interesującą cię częstotliwość. Zakres od 00.000 do
70.995MHz. Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR].

Odstęp między kanałowy (krok)
Naciśnij [MENU] wybierz “STEP ?” naciśnij [Enter], wybierz pokrętłem: 5k, 6.25k, 10k,
12.5k, 25k; Wybierz klawiszem [Enter] zatwierdzaj [VFO/MR].

Kody CTCSS i DCS
W trybie częstotliwości, naciśnij [MENU] a następnie [#T-R], wybierz CTCSS lub DCS
klawiszem [* Lock] i naciśnij [ENTER]. Pokrętłem (1) wybierz pożądany kod.

Menu Głosowe (Dla wersji PLUS)
Naciśnij [MENU] wybierz “VOICE?”, naciśnij [Enter], i wybierz jedną z opcji. Wybierz
klawiszem [Enter] zatwierdzaj klawiszem [VFO/MR]. Więcej opcji w oprogramowaniu
PC.

Obsługa Menu
Naciśnij klawisz [MENU].
Wybierz pokrętłem (1) pozycję w menu.
Naciśnij [ENTER], aby wejść w tryb ustawień, pokrętłem (1) ustaw ewentualne zmiany a
następnie zatwierdź je klawiszem [Enter].
Naciśnij podwójnie klawisz [VFO/MR], aby wyjść z menu.

Uwaga : Pozycje od 16- 21 są dostępne w MENU, jedynie w trybie częstotliwości.
Pozycja 15 trybu kanałowego :

Tryb Samo-programowania
Można zaprogramować radio w wygodnym trybie samo-programowania.

Samo-programowanie
1.

2.
3.

Aby włączyć tryb samo-programowania przytrzymaj klawisze
[MONI] + [MENU] i włącz radio aż pojawi się napis: [SELF] na
ekranie LCD.
Naciśnij klawisz [Enter], aby rozpocząć.
Naciśnij [ENTER], aby zapisać ustawienia i przejść do następnej pozycji procesu
samo-programowania.

Uwaga:
(1) Ustawienie odbierania/wysyłania kodów
Naciśnij klawisz [* Lock], aby wybrać: OFF/CTCSS/DCS

(2) Naciśnij [ #T-R] aby wybrać DCS - Normal/Inverted – normalny lub odwrócony

Schemat Samo-progamowania

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE PARAMETRY
Zakres częstotliwości

Waga
Impedancja anteny

136 ― 174MHz ， 350 — 390MHz ， 400 —
470MHz
－20℃ ~ ＋50℃
DC 7.2V
Simplex, Semi-duplex
100mm × 55mm × 32mm (Nie licząc
anteny)
220g (włączając baterię)
50Ω

NADAJNIK
Stabilność częstotliwościowa
Moc nadawania
Maksymalna dewiacja częstotliwości
Zniekształcenie audio
Charakterystyka modulacji
Moc sąsiedniego kanału
Niepożądane emisje
Szerokość pasma

±2.5PPM
≦5W
≦5KHz
≦3%
+3dB~-3dB
≥65dB
≤7.5μW
≤16KHz

ODBIORNIK
Czułość odbiornika
Zniekształcenie audio
Echo
Selektywność sąsiedniego kanału
Intermodulacyjne odbcia

＜0.2μV
≦3%
+2dB—-10dB
≥60dB
≥60dB

Temperatura pracy
Napięcie pracy
Tryb pracy
Wymiary

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
PROBLEM
Brak zasilania
Radio nie uruchamia się
Bateria rozładowuje się
szybko
Nie mogę się porozumieć z
innymi członkami grupy
Inne osoby (z poza grupy) są
obecne na kanale

ROZWIĄZANIE
Bateria może być rozładowana.
Naładuj i spróbuj ponownie.
Bateria może być źle założona.
Zdejmij baterię i załóż ją ponownie (poprawnie).
Bateria się zestarzała
Wymień ją na nową.
Upewnij się, że używasz tego samego kodu CTCSS/DCS i
częstotliwości jak reszta grupy.
Może jesteś zbyt oddalony od swoich rozmówców.
Zmień kod CTCSS/DCS.
Upewnij się, że pozostali członkowie grupy też go zmienili
na taki sam.

Radiotelefon spełnia obowiązujące wymagania regulacyjne zgodnie z dyrektywą R& TTE-1999/5/EC
Możliwość zastosowania urządzenia uzależniona jest od przepisów uregulowań prawnych w
konkretnych krajach. W zależności od pasma częstotliwości na terenie POLSKI wymagane jest
posiadanie licencji bądź koncesji na użytkowanie w przydzielonej częstotliwości radiowej.

