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Toto zařízení splňuje Část 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá  
následujícím dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat  

škodlivé rušení, a (2) zařízení musí snést jakékoli přijímané,  
_______________rušení, včetně rušení, jež může způsobit  jeho nežádoucí funkci.  

___________Icom Inc. 
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PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PEČLIVĚ 
než začnete transceiver provozovat. 

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD - obsahuje důležité 

bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu IC-746. 
  

  

  

! VAROVÁNÍ! VYSOKÉ NAPĚTÍ! NIKDY nepřipojujte 
anténu nebo vnitřní anténní konektor během vysílání. 
Riskujete zasažení elektrickým proudem nebo 
popálení. 

! NIKDY nepřipojujte střídavé napájení ke 
konektoru [DC13.8V] na zadním panelu 
transceiveru. Mohli byste způsobit požár nebo 
zničit transceiver. 

! NIKDY nepřipojujte větší napětí než 16 V ss, 
např. akumulátor 24 V ke konektoru [DC13.8V] na 
zadním panelu transceiveru. Mohli byste způsobit 
požár nebo zničit transceiver. 

! NIKDY nedopusťe, aby se kov, drát či jiné 
předměty dotýkaly vnitřních částí nebo konektorů 
na zadním panelu transceiveru. Mohlo by dojít 
k zasažení elektrickým proudem. 

NIKDY nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením 
obsahujícím vysílač. 

NIKDY nevystavujte transceiver dešti, sněhu nebo 
jakýmkoli tekutinám. 

VYHNĚTE SE použití nebo umístění transceiveru 
v místech s teplotou pod -120°C nebo nad +60°C. 
Uvědomte si, že teplota na palubní desce vozidla 
může překročit 80°C, což může mít za následek 
trvalé poškození transceiveru ponechaného zde 
delší čas. 

VYHNĚTE SE umístění transceiveru v prostředí 
extrémně prašném nebo na přímém slunci. 

VYHNĚTE SE umístění transceiveru těsně u zdi 
nebo pokládání čehokoli na horní plochu 
transceiveru. Tyto překážky zhoršují odvod tepla 
ze zařízení. 

Při mobilním provozu NEPRACUJTE bez 
běžícího motoru. Při zapnutém transceiveru a 
vypnutém motoru by se baterie vozidla brzy 
vyčerpala. 

Před nastartováním vozidla se ujistěte, že je 
transceiver vypnut. Předejdete možnému 
poškození transceiveru od napěťových špiček 
zapalovacího systému. 

Při námořním mobilním provozu udržujte 
transceiver a mikrofon co nejdál od magnetického 
navigačního kompasu, předejdete jeho chybným 
údajům. 

BUĎTE OPATRNÍ! Chladič může být po 
dlouhodobém provozu transceiveru velice horký. 

BUĎTE OPATRNÍ! Jestliže je připojen lineární 
zesilovač, nastavte výstupní VF výkon 
transceiveru nižší než je maximální přípustná 
vstupní úroveň zesilovače, jinak zesilovač 
poškodíte. 

Používejte pouze mikrofony Icom (dodaný nebo 
volitelné). Mikrofony jiných výrobců mají odlišné 
uspořádání špiček konektoru a jejich připojení 
k IC-746 může transceiver poškodit. 

  

ZŘETELNÁ UPOZORNĚNÍ 

  

V tomto návodu jsou použity tyto konvence . 

SLOVO 
 

VÝZNAM 
 ! VAROVÁNÍ 

 
Může nastat zranění osoby, nebezpečí 

požáru nebo zasažení elektrickým proudem. 
 

POZOR 
 

Může nastat poškození zařízení. 
 POZNÁMKA 

 
Pokud není respektována, pouze jistá potíž. 

Žádné riziko zranění, požáru atd. 
 

IC-746, na kterém je symbol "CE", 
splňuje základní požadavky normy 
89/336/EEC pro elektromagnetickou 
slučitelnost (kompatibilitu). Vyplývá to 

ze shody se specifikací ETSI - prETS300 684 
(Norma pro elektromagnetickou slučitelnost pro 
komerčně dostupná radioamatérská zařízení). 

DSP digitálně transponuje přijímané audio složky 
ve všech provozních módech, aby vytvořil 
požadovanou NF charakteristiku v MF stupni 
transceiveru. DSP poskytuje následující funkce: 

 Omezení šumu - redukuje různé druhy šumu a 
„vytahuje“ pouze složky přijímaného signálu. 

 Automatický výřezový (notch) filtr - automaticky 
omezuje jednotlivé zázněje a chrání přijímané 
hlasové signály. 

 Volitelný APF (audio peak filtr-špičkový nf filtr) - 
lze volit celkem ze 3 šířek propustného pásma 
(80/160/320 Hz), pro extrémně úzký filtr CW. 
Střední kmitočet APF je nastavitelný. 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VESTAVĚNÉ DSP 
(digitální zpracování signálu) 
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POPIS PANELU 

 

  

 

1 VYPÍNAČ NAPÁJENÍ [POWER] 

 Krátkodobým stiskem zapněte (str. 11)  

• Předtím zapněte příslušný ss zdroj. 

 Stiskem a přidržením vypněte. 

2 SPÍNAČ VYSÍLÁNÍ [TRANSMIT] 
Přepíná mezi vysíláním a příjmem. 
• Indikace |TX] svítí při vysílání červeně a indikace [RX]  

zeleně při otevřeném skvelči. 

3 KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA [PHONES] (str. 67) 

Slouží pro připojení sluchátek. 

• Připojíme-li sluchátka, vyřadíme z funkce vnitřní nebo 

připojený externí reproduktor. 

4 KONEKTOR EL. KLÍČOVAČE [ELEC-KEY] (str. 67) 
Slouží k připojení pastičky pro aktivování vnitřního 
klíčovače při CW provozu. 

• Volbu mezi vnitřním elektronickým klíčovačem, bugem 

a klasickým klíčem lze provést v režimu nastavení 

klíčovače. 
• Konektor pro normální klíč je samostatně k dispozici na 

zadním panelu. 
• Polaritu klíče (tečka a čárka) lze obrátit v režimu 

nastavení klíčovače. 
• Pro vaše pohodlí je k dispozici 4-kanálový paměťový 

klíčovač. 

5 MIKROFONNÍ KONEKTOR [MIC] 
Slouží k připojení dodaného nebo volitelného 
mikrofonu. 
• Viz str. 85 – vhodné mikrofony. 
• Viz str. 67 – informace o mikrofonním konektoru. 

6 SPÍNAČ ANTÉNNÍHO TUNERU [TUNER] (str. 59) 
 Krátkodobým stiskem se anténní tuner zapíná a 

vypíná (bypass - obtok). 
 Stiskem na 2 vteřiny zahájíte ruční ladění 

antény. 

• Pokud není tuner schopen anténu doladit, ladicí 

obvod je automaticky po 20 vteřinách vynechán 

(bypassed). 

7 ANTÉNNÍ VOLIČ [ANT] (str. 71) 

Přepíná mezi anténními konektory KV  a 50 MHz. 

8 OVLÁDÁNÍ ÚROVNĚ OMEZENÍ ŠUMU [NR] (str. 40) 
Nastavuje úroveň omezení šumu, pokud je funkce 
redukce šumu použita. Nastavte na maximální 
čitelnost signálu. 

9 OVLÁDÁNÍ ÚZKÉHO AUDIO FILTRU [APF] (str. 20) 

Mění vrcholový kmitočet audio filtru pro „vytažení„ 

CW signálu z rušení při zapnuté funkci APF. 

10 SPÍNAČ OMEZOVAČE ŠUMU [NR] (str. 40) 
Zapíná/vypíná funkci omezení šumu. Funguje při 
SSB, CW a RTTY provozu. 

11 SPÍNAČ - ÚZKÝ FILTR/AUTOMATICKÝ NOTCH 

FILTR [APF/ANF] 

 Přepíná mezi funkcemi úzký (špičkový) audio 
filtr (str.20) a automatický výřezový (notch) filtr 
(str. 40). 
• Špičkový audio filtr funguje jen v CW provozu; 

automatický notch filtr pouze při SSB, FM a AM 

provozu. 
• Indikace funkce APF nebo ANF se na displeji objeví 

podle toho, která byla vybrána. 
 Když se objeví indikace APF, stlačte toto 

tlačítko na 1 vteřinu, jednou nebo vícekrát pro 
navolení šířky pásma 320 Hz, 160 Hz nebo 80 
Hz. 
• Pro změnu vrcholového kmitočtu filtru použijte 

ovládací prvek [APF]. 

12 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI [AF] (střední knoflík; 

str.12)  

Mění výstupní (audio) úroveň reproduktoru. 

 1 

1-1 Přední panel 
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13 OVLÁDÁNÍ VF ZISK/SKVELČ [RF/SQL] (str.12) 

Nastavuje VF zisk a prahovou úroveň umlčovače. 
Skvelč odstraňuje z reproduktoru šum (v zavřeném 
stavu) pokud není přijímán žádný signál. 
• Skvelč je zvláště účinný pro FM. Ale je k dispozici i pro 

ostatní druhy provozu. 
• Ovládání lze v režimu nastavení nastavit buď pouze 

jako řízení VF zisku (skvelč trvale otevřen) nebo jako 

řízení skvelče (VF zisk trvale na maximum). 

 

14 OVLÁDÁNÍ ZISKU MIKROFONU [MIC GAIN] 

Nastavuje zesílení mikrofonního vstupu. 

15 OVLÁDÁNÍ VF VÝKONU [RF PWR] (str. 84) 

Plynule mění výstupní výkon z minima (2 W*) k 

maximu (100 W*).  

*AM mód: 2-40 W, ostatní druhy provozu: 5-100 W. 

16 OVLÁDÁNÍ CW TÓNU [CW PITCH] (str. 20) 

Posunuje výšku přijímaného i monitorovaného tónu 

při CW beze změny provozního kmitočtu. 

• Výška tónu se mění od 300 do 900 Hz v přibližně po 3 Hz 

krocích. 

17 OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI ELEKTRONICKÉHO 

KLÍČOVAČE [KEY SPEED] (str. 22) 

Nastavuje rychlost vnitřního CW klíčovače. 

• Lze nastavit rychlost 6 wpm až 60 wpm. 

18 PŘEPÍNAČ PŘEDZESIL./ATENUÁTOR 

[P.AMP/ATT] 

(str.38) 
 Krátkým stiskem se přepíná mezi předzesilova-

čem-1 a předzesilovačem-2. 

 Delším stiskem na 1 vteřinu se atenuátor 

zapíná/vypíná. 

19 SPÍNAČ POTLAČENÍ ŠUMU [NB] (str. 39) 
Zapíná/vypíná potlačovač šumu. Potlačovač 
omezuje šum pulzní povahy, např. rušení 
generované zapalovacími systémy automobilù. 
Tuto funkci nelze použít na FM nebo na nepulzní 
šum. 

20 PŘEPÍNAČ VOX/BK  [VOX/BK-IN] 

 Při SSB, AM a FM provozu krátkým stiskem se 

VOX zapíná; stiskem na 1 vteřinu se funkce 

VOX vypne. (str. 43) 

 Při CW provozu se volí krátkými stisky - 

částečný BK, úplný BK nebo vypnutí BK; 

stiskem na 2 vteřiny se dostanete do režimu 

nastavení BK. (str. 44) 

21 PŘEPÍNAČ MONITORU [MONI] (str. 45) 

 Stisk zapíná/vypíná funkci monitorování. 

 Stlačením na 2 vteřiny vstoupíte/opustíte režim 

nastavení monitoru. 

  

POPIS PANELU  1 

 

 

• Nastavení VF zisku 

• Nastavení umlčovače 

 



 4 

  

 

22 FUNKČNÍ TLAČÍTKA (str. 8) 

 Stiskněte pro výběr funkce indikované na 
funkčním displeji nad těmito tlačítky. 

 Stiskněte pro vložení znaku při programování 
paměťového klíčovače nebo jména paměti. 

23 PŘEPÍNÁNÍ MENU  [MENU] (str. 8) 
Stiskem změníte sadu funkcí přiřazených funkčním 
tlačítkám. 
• Přepíná mezi menu 1 a 2. 

24 PŘEPÍNÁNÍ DRUHU PROVOZU - MÓDU (str. 17) 
Volí provozní režim. 
• Stiskem [SSB] přepínáme mezi LSB a USB. 
• Stiskem [CW/RTTY] přepínáme mezi CW a RTTY. 
• Stiskem [CW/RTTY] na 1 vteřinu přepínáme mezi CW a CW-

R nebo RTTY and RTTY-R. 

25 PŘEPÍNAČ FILTRU (str.42, 78) 
 Krátký stisk přepíná mezi normálním a úzkým 

MF filtrem pro zvolený provozní režim. 

 Delším stiskem na 1 vteřinu vstoupíte do režimu 

nastavení normálního nebo úzkého MF filtru. 

26 KLÁVESNICE (str. 14) 
 Stiskem příslušné klávesy zvolíte provozní 
pásmo. 

• [GENE] navolí obecný rozsah pokrytí pásma. 

 Stiskem stejné klávesy 2x nebo 3x vyvoláte 
kmitočty uložené na tomto pásmu. 
• Ukládací registr pásma Icom si pamatuje 3 kmitočty (a 

módy) na každém pásmu. 

27 TLAČÍTKO VKLÁDÁNÍ KMITOČTU  [F-INP] (str. 17) 

 Přepíná klávesnici pro vkládání kmitočtu. 

• Svítí-li LED zeleně, indikuje to přepnutí pro zadávání 

kmitočtu. 

28 PŘEPÍNAČ SPLIT PROVOZU [SPLIT] (str. 47) 
Stiskem se zapíná/vypíná použití dvou VFO. 

• Svítí-li LED zeleně, indikuje to split provoz (na dvou 

kmitočtech VFO A a VFO B). 

29 PŘEPÍNAČ A/B [MB] (str. 13) 
 Stisk přepíná mezi VFO A a VFO B. 
 Delší stiskem – na 1 vteřinu, obsahy VFO A a 

VFO B srovnáte (nastavíte stejné). 

30 PŘEPÍNAČ RYCHLÉHO LADICÍHO KROKU [TS]    

(str. 15) 
 Zapíná/vypíná rychlý ladicí krok. 

• Je-li zobrazena indikace rychlého ladění, lze kmitočet 

měnit v naprogramovaných krocích kHz. 

• K dispozici jsou kroky rychlého ladění 1,5,9 a 10 kHz. 

 Pokud je rychlý ladicí krok vypnut, 
zapnete/vypnete krok 1 Hz stlačením na 2 
vteřiny. 
• Indikace 1 Hz se objeví v obou zobrazovaných údajích a 

kmitočet lze měnit v krocích 1 Hz. 

 Pokud je rychlý ladicí krok zapnut, dostanete se 
do režimu rychlého ladicího kroku stiskem na 2 
vteřiny. 

1   POPIS PANELU 
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31 LADICÍ KNOFLÍK 

Mění zobrazený kmitočet, vybírá položky režimu 

nastavení atd. 

32 TLAČÍTKO KONTROLY VYSÍLACÍHO KMITOČTU 

[XFC] (str. 34, 38, 45, 47) 

Při stlačení a podržení monitoruje vysílací kmitočet 

při zapnuté funkci Split. 

• Při stisknutém tlačítku lze měnit vysílací kmitočet ladicím 

knoflíkem, klávesnicí nebo vyvoláním z paměti. 

• Při zapnuté funkci Split uzamčen, stisk [XFC] zruší funkci 

uzamčení ladění. 

33 TLAČÍTKO ZÁPIS DO POZNÁMK. PAMĚTI   [MP-W] 

(str. 54) 

Uloží navolený údaj kmitočtu a druh provozu do 

poznámkové paměti. 

• V paměti zůstává 5 posledních údajů. 

• Vysílací kmitočet se naprogramuje současným stiskem  

[XFC]. 

• Pro vaše pohodlí lze kapacitu poznámkové paměti rozšířit z 5 

na 10 v režimu nastavení. 

34 INDIKACE VYSÍLÁNÍ [TX] 

Během vysílání svítí červeně. 

35 TLAČÍTKO ČTENÍ Z POZNÁMKOVÉ PAMĚTI [MP-R] 

(str. 54) 
Každý stisk vyvolá z poznámkové paměti kmitočet 
a mód. Lze vyvolat 5 (nebo 10) naposled 
naprogramovaných kmitočtů a módů, počínaje tím 
nejčerstvějším. 
• Kapacitu poznámkové paměti lze rozšířit z 5 na 10. 

36 INDIKACE PŘÍJMU [RX] 
Je-li přijímán signál nebo když je skvelč otevřen 
svítí zeleně. 

37 INDIKACE UZAMČENÍ [LOCK] (str. 40) 

Svítí je-li aktivována funkce uzamčení ladění. 

38 TLAČÍTKO PROMLUV [SPEECH] (str. 77) 

Oznámí hlasem údaj navoleného kmitočtu, pokud 

je nainstalován volitelný UT-102. 

39 TLAČÍTKO UZAMYKÁNÍ [LOCK] (str. 40) 
Zapíná/vypíná funkci Uzamčení ladění. 

40 TLAČÍTKO RIT [RIT] (str. 38) 
 Stisk zapíná/vypíná funkci RIT. 
• Pro změnu kmitočtu RIT použijte ovládací prvek [RIT/TX].  

 Stiskem na 2 vteřiny posunete provozní 
kmitočet, přidáte posuv (RIT). 

41 TLAČÍTKO TX [TX] (p. 45) 
 Stisk zapíná/vypíná funkci TX. 

• Pro změnu vysílacího kmitočtu TX použijte ovládací 

prvek [RIT/TX]. 

 Stiskem na 2 vteřiny posunete provozní 
kmitočet, přidáte posuv (TX). 

42 MAZACÍ TLAČÍTKO [CLEAR] (str. 38. 45) 

Smaže posuvy kmitočtu RIT/TX, jestliže stisknete 
na 2 vteřiny. 

43 OVLÁDÁNÍ RIT/TX [RIT/TX] (str. 38, 45) 

Posouvá přijímací, respektive vysílací kmitočet bez 
změny vysílacího, respektive přijímacího kmitočtu 
při zapnuté funkci RIT nebo TX. 

• Otáčením ve směru hodinových ruček kmitočet zvyšujete 

nebo otáčením proti směru ruček kmitočet snižujete. 

• Rozsah posuvu kmitočtu je ±9.999 kHz v krocích 1 Hz (nebo 

±9.99 kHz v krocích 10 Hz). 

44 ŠROUB SEŘÍZENÍ BRZDY (str. 65) 
Nastavuje volnost pohybu ladicího knoflíku. 
• Otáčením ve směru hodinových ruček přibrzdíme; otáčením 

proti směru ruček brzdu povolíme. 

  

POPIS PANELU   1 
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45 ŘÍZENÍ ŠÍŘKY PROPUSTNÉHO PÁSMA [TWIN PBT] 

(str. 41) 
Šířka propustného pásma mezifrekvenčních filtrů  
455 kHz a 9 kHz IF se mění středním, případně 
vnějším knoflíkem. 
• Šířka propustného pásma a střední kmitočet jsou zobrazeny 

na funkčním displeji. 

• Pokud funkci nepoužíváte, nastavte knoflík do střední polohy. 

• Proměnný rozsah závisí na výběru filtru. K dispozici je ±1.29 

kHz v krocích 15 Hz a ±258 Hz v krocích 3 Hz. 

46 PŘEPÍNÁNÍ VFO/PAMĚŤ [V/M] 
 Stiskem přepíná navolený údaj provozního 

režimu mezi VFO a pamětí. 
 Pokud stisknete na 2 vteřiny, přenese se obsah 

paměti do VFO. 

47 TLAČÍTKO VOLACÍ KANÁL [CALL] (str. 51) 
Nastaví volací kanál. 
• Pokud je volací kanál zobrazen, stiskem tlačítka režim 

volacího kanálu opustíte. 

48 TLAČÍTKO ZÁPIS DO PAMĚTI [MW] (str. 51) 

Stiskem na 2 vteřiny uložíte navolený údaj 
kmitočtu a mód do zobrazeného kanálu paměti 

• Tato funkce je dostupná jak v režimu VFO, tak v režimu 

paměti. 

49 TLAČÍTKO MAZÁNÍ PAMĚTI [M-CL] (str. 50) 
V paměťovém režimu stiskem na 2 vteřiny 
smažete vybraný údaj obsahu kanálu paměti. 
• Toto tlačítko není funkční v režimu VFO. 

50 OVLÁDÁNÍ KANÁLŮ PAMĚTI [M-CH] (str.49)       

Volí kanál paměti. 

• Otáčením ve směru hodinových ruček číslo paměťového 

kanálu zvyšujete; otáčením proti směru ruček volíte nižší 

kanál. 

1-2 Zadní panel 

1 POTENCIOMETR KALIBRACE [CAL] 
Slouží ke kalibraci kmitočtu (str. 65). 
• Transceiver byl důkladně seřízen a zkalibrován výrobcem. Za 

normálních okolností není třeba kmitočet znovu kalibrovat. 

2 OVLÁDÁNÍ ÚROVNÌ KOMPRESE [COMP GAIN] 

(str. 46)  

Nastavuje úroveň komprese řeči při SSB. 

 POZNÁMKA: Viz "12-2 Zadní panel" (str. 68) - 

podrobnosti týkající se konektorů zadního panelu 

atd. 

1   POPIS PANELU 
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1-3 Funkční displej 

 

1 INDIKÁTOR ANTÉNNÍHO TUNERU (str. 59, 79) 
 "TUNE" se objeví, když je tuner aktivní; "TUNE" 

se objeví a bliká během ručního ladění. 
 "EXT" se objeví, pokud je volitelný externí 

anténní tuner AH-4 připojen ke konektoru 
[ANT1]. 

2 INDIKÁTOR ANTÉNY (str. 71) 

Indikuje, který anténní konektor je používán pro 

KV/50 MHz. 

3 INDIKÁTOR MÓDU  (str. 7) 
Indikuje navolený druh provozu. 

4 INDIKACE ÚZKÉHO FILTRU (str. 42) 
Objeví se, pokud je vybrán úzký MF filtr. 

5 INDIKACE 1/4 RYCHLOSTI LADĚNÍ (str. 39) 
Objeví se, pokud je knoflík ladění nastaven tak, že 
jedna otáčka je ekvivalentní čtvrtině normální 
otáčky. 

6 ÚDAJ KMITOČTU 

Ukazuje provozní kmitočet. 

7 VÍCEÚČELOVÝ UKAZATEL 

Během příjmu zobrazuje údaj S-metru; pro vysílání 

jsou aktuální údaje ''Po," "ALC" a "SWR“. 

8 INDIKACE RIT/TX (str. 38, 45) 

Objeví se během provozu RIT nebo TX a 

znamená posuv kmitočtu. 

9 INDIKACE VFO/VOLACÍ KANÁL/PAMĚŤ 

Ukazuje zda je vybrán režim VFO A, VFO B, volací 

kanál nebo paměťový režim. 

10 INDIKACE PRÁZDNÉ PAMĚTI (str. 49) 
Objeví se, pokud je vybraný kanál paměti prázdný. 

11 INDIKACE VYBRANÉ PAMĚTI (str. 57) 

Objeví se, pokud navolený kanál paměti je 

„vybraný“ kanál. 

12 INDIKACE KANÁLU PAMĚTI (str. 49) 

Ukazuje vybraný kanál paměti. 

13 INDIKACE TÝKAJÍCÍ SE VYSÍLÁNÍ 

Indikují se funkce vybrané pro vysílání. 

14 INDIKACE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍJMU 

Indikují se funkce vybrané pro příjem. 

15 INDIKACE FUNKCE SPLIT 

Objeví se během split provozu. 

16 INDIKACE FUNKCÍ DSP 

Objeví se, pokud je vybrána funkce DSP. 

17 INDIKACE FUNKČNÍCH TLAČÍTEK (str. 8) 
Ukazuje funkce přiřazené víceúčelovým tlačítkům 
(F1-F5).

 

POPIS PANELU   1 

 



2        VÝBĚR MENU 

Stiskem [MENU] se přepíná mezi uspořádáním menu 1   

(M 1) a uspořádáním menu 2 (M 2) na funkčním displeji. 

V závislosti na režimu a vybrané položce menu se funkce 

víceúčelových tlačítek ([F1 ] až [F5]) mění. 

2-1 Vývojový diagram menu 1   

                      8 

 

RTTY MODE 



2-2 Vývojový diagram menu 2  

                           
9 

VÝBĚR MENU 2 

 

 



3        ZÁKLADY OBSLUHY 

3-1 Než začnete 

A – PŘED ZAPNUTÍM  NAPÁJENÍ 

Než poprvé zapnete napájení, zkontrolujte následující body: 

 Je externí zdroj schopen dodat víc jak 20 A? 
 Je anténa vzadu připojena? 

• [ANT1/2]: anténa KV/50 MHz 
• [144MHz]: anténa 144 MHz 

 Je transceiver vzadu uzemněn? (str. 70) 
 Je externí zařízení, např. lineární zesilovač, řádně 

připojen? (str. 79) 
 Ujistěte se, že přepínače a ovládací prvky jsou nastaveny 

podle připojeného zobrazení. 

 

 Otočte [NR] max. vlevo (proti směru hodinových ruček).  Otočte [MIC GAIN] max. vlevo (proti směru hodinových ruček). 
 Nastavte [APF] do střední polohy.  Otočte [RF PWR] max. vlevo. 
 Nastavte [TWIN PBT] do střední polohy.  Nastavte [CW PITCH] do střední polohy. 
 Otočte [AF] max. vlevo (proti směru hodinových ruček).  Otočte [KEY SPEED] max. vlevo. 
 Nastavte [RF/SQL do střední polohy.  Otočte [COMP GAIN] max. vlevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        10 
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Zapínáte-li transceiver poprvé, je dobré zresetovat 
procesor transceiveru - (viz str. 81) následovně: 

Při stisknutých [F-INP] + [M-CL], zapnout napájení 

[POWER]. 

• Po provedeném resetu CPU, zapnout napájení pouhým stiskem 

[POWER]. 

• Stiskem [POWER] na 1 vteřinu napájení vypnete. 

 POZNÁMKA: Zapínáte-li poprvé napájení nebo 

provozujete-li v chladu, může displej blikat nebo 

zobrazovat mdle. Tento jev je normální, zmizí 

jakmile se transceiver zahřeje. 

 

Otáčejte knoflíkem [AF], abyste dosáhli přimìřené hlasitosti.  

• Pohyb ve směru hodinových ručiček hlasitost zvyšuje a naopak. 
 

 

ZÁKLADY OBSLUHY 3 

 

B - ZAPÍNÁME NAPÁJENÍ 

C - NASTAVENÍ HLASITOSTI 
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3-2 Skvelč  a (VF) citlivost 

Při nastavení jako VF zisk / řízení skvelče 

Nastavuje VF zisk a prahovou úroveň 
umlčovače. Skvelč odstraňuje šum na 
výstupu (v zavřeném stavu), není-li přijímán 
žádný užitečný signál. 
• Skvelč je zvlášt účinný pro FM. Ale je 

k dispozici i pro ostatní módy. 
• Ovládání lze nastavit buť jen jako řízení VF 

(skvelč trvale otevřen) nebo jako řízení skvelče 

(VF zisk je trvale na maximu) v režimu nastavení 

(str. 61). Viz níže vlevo. 
• Pro jakékoli nastavování ovládacího prvku 

[RF/SQL] je doporučená poloha 11 až 12 hodin. 

 

Při nastavení jako VF zisk (skvelč je 
trvale otevřen) 

 
   

 
 

 
 

Nastavení VF zisku (citlivost příjmu)  
Normálnì je [RF/SQL] nastaveno do polohy 
11 hodin. Pro maximální citlivost natočte 
[RF/SQL] do polohy 11 hodin. 
• Otáčení proti směru hodinových ruček z polohy 

maxima citlivost snižuje. 
• Citlivost indikuje S-metr. 

 

 

 

 

 

 

Při nastavení jako skvelč (VF zisk 
trvale na max.) 
 

 

 

Slovníček k obrázkům: 

RF gain range = rozsah VF zisku 

Squelch open = skvelč otevřen 

Noise squelch range = rozmezí umlčovače šumu 

RF gain max. sensitivity = max VF zisk/citlivost 

S-meter squelch range = rozmezí skvelče S-metru 

Minimum RF gain sensitivity = minimální VF zisk/citlivost 

RF gain operating range = provozní rozsah VF zisku 

Max. RF gain = maximální VF zisk 

Max RF gain sensitivity = maximální VF zisk/citlivost 

Squelch open = skvelč otevřen 

Squelch treshold = prahová úroveň umlčovače 

Noise squelch operating range - provozní rozmezí umlčovače 

šumu 

S-meter squelch treshold = práh skvelče S-metru 

S-meter squelch operating range - provozní rozmezí skvelče S-

metru 

 

 
12 

3 ZÁKLADY OBSLUHY 
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3-3 Volba režimu VFO/paměti  Otáčením ladicího knoflíku se volí kmitočty v režimu VFO 
nebo předem naprogramované paměti v paměťovém 
režimu. 

Stiskem [V/M] se přepíná mezi režimy pamětí a VFO. 
• Stisk [V/M] na 2 vteřiny přenese obsah zvoleného paměťového kanálu do 

režimu VFO (str. 50). 
 
 

  
 

 

3-4 Přepínání mezi VFO A/B a 
přenos obsahu 

 
Ve VFO režimu lze vybrat VFO A nebo VFO B. Navíc 
lze přenášet jejich obsahy mezi sebou. 

 Stisk [A/B] přepíná mezi VFO A a VFO B. 
 Stisk [A/B] na 1 vteřinu způsobí přenos obsahu 

zobrazeného VFO do nezobrazeného VFO. 

 

 

 

 

 
           • PŘI PROVOZOVÁNÍ VFO A • PŘI PROVOZOVÁNÍ VFO B 

 
 
 

 
13 

 
 
 

ZÁKLADY OBSLUHY 3 

     • ZOBRAZENÍ VFO (standardní) • ZOBRAZENÍ PAMĚTI (standardní) 
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3-5 Nastavení pásma a kmitočtu 

A - NASTAVENÍ PROVOZNÍHO PÁSMA 

Transceiver má pro pásmo trojnásobný ukládací 

registr. Znamená to, že 3 naposled použité kmitočty 

a druhy provozu jsou na konkrétním pásmu 

automaticky zapamatovány. 

Viz níže uvedená tabulka s přehledem dostupných 

pásem a s předvoleným nastavením každého 

registru. 

 

 

 

POUŽITÍ PÁSMOVÝCH REGISTRŮ [PŘÍKLAD]: 

pásmo 21 MHz 

 

 

 

 Stiskněte [21 [7]], pak zvolte kmitočet a druh 

provozu. 
• Kmitočet a mód se zapamatuje v prvním ukládacím 

registru pásma. 

 Stiskněte znovu [21 [7]], pak zvolte další kmitočet 
a druh provozu. 
• Tento kmitočet a mód se zapamatuje ve druhém 

ukládacím registru pásma. 

 Stiskněte znovu [21[7]], pak zvolte další kmitočet 
a druh provozu. 
• Tento kmitočet a mód se zapamatuje ve třetím 

ukládacím registru pásma  

• Když na pásmu vyberete čtvrtý kmitočet a mód, první 

registr se přepíše. 

3 ZÁKLADY OBSLUHY 
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B NASTAVENÍ KMITOČTU LADICÍM KNOFLÍKEM 

• VAROVNÁ PÍPNUTÍ NA OKRAJÍCH PÁSMA 

• AUTOMATICKÝ LADICÍ KROK 

Kmitočet lze volit knoflíkem ladění nebo přímo 
klávesnicí (str. 17). Při použití ladicího knoflíku se 
kmitočet mění podle nastaveného kroku ladění. 
Tento krok se liší v závislosti na provozním módu jak 
uvedeno dále. 

SSB/CW/RTTY: 10Hz  

AM; 1 kHz  

FM: 10kHz 

 Otáčením knoflíku ladění ve směru hodinových 

ruček se kmitočet zvyšuje; proti směru hodinových 

ruček se snižuje. 

Zvolíte-li kmitočet, který leží mimo specifikovaný 

rozsah pásma, zazní varovné pípnutí. 

Tuto funkci lze v režimu nastavení vypnout (str. 61). 

Krok ladění se automaticky mění podle rychlosti 
otáčení knoflíku ladění. 

• ZMĚNA KROKU LADĚNÍ 

Při pomalém otáčení, jedna úplná otáčka knoflíku 
změní kmitočet o 5 kHz (ladicí krok 10 Hz); při 
rychlém otáčení změní jedna otáčka knoflíku ladění 
kmitočet o 25 kHz (ladicí krok 50 Hz). 

Otáčením knoflíku ladění se bude měnit kmitočet 
v krocích 10 Hz nebo pomocí tlačítek mikrofonu 
[UP]/[DN] v krocích 50 Hz. Obrázek dole ilustruje jak 
změnit krok ladění. 

 

ZÁKLADY OBSLUHY 3 

 

 
momentarily = krátkodobě 
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 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ FUNKCE TS Funkce TS (tuning step – ladicí krok) může být ve 

stavu zapnuto a vypnuto. Když je funkce zapnuta 

(standardní), pak se otáčením ladicího knoflíku mění 

kmitočet po nastavených ladicích krocích. 

 Stiskem [TS] funkci ladicího kroku zapněte, pokud 

již zapnuta není. 
• Objeví se indikace funkce TS "". 

 Otáčením ladicího knoflíku budete měnit kmitočet 
podle nastaveného ladicího kroku. 

 Opětným stiskem [TS] funkci ladicího kroku 
vypnete. 
• Indikace "" zmizí. 

Standardní ladicí kroky jsou: 

SSB/CW/RTTY: 10 Hz 

AM: 1 kHz 

FM:  10 kHz 

 REŽIM PROGRAMOVÁNÍ LADICÍHO KROKU 

 

 

 

 

 

 

 

Při zapnuté funkci TS lze navolit režim programování 
ladicího kroku. V tomto režimu se mění nastavení 
ladicího kroku. 

 Při zapnuté funkci TS (objeví se indikace ""), stiskem 
[TS] na 2 vteřiny do režimu programování ladicího 
kroku vstoupíte. 

 Otáčením ladicího knoflíku požadovaný ladicí krok 
vyberete. 

• Lze zvolit 0.1, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20 a 25 kHz. 

• Ladicí krok lze nastavit individuálně pro každý mód. 

Opětovným stiskem [TS] režim programování 
kroku ladění opustíte. 

 

 

 

Pro náročné ladění lze nastavit krok 1 Hz. 

 Při vypnuté funkci TS (není indikace ""), 

stiskněte na 2 vteřiny [TS]. 

• Na displeji se objeví cifra na místě jednotek Hz. 

 Otáčením ladicího knoflíku budete měnit kmitočet 
po krocích 1 Hz. 

• Při ladění pomocí přepínačů na mikrofonu se bude kmitočet 

měnit krokem 50 Hz, bez ohledu na to, zda je vybráno ladění 1 

Hz nebo ne. 

 Stiskem [TS] na 2 vteřiny (při vypnuté funkci TS) ladicí 
krok 1 Hz vypnete. 

 

3 ZÁKLADY OBSLUHY 

 

 

 
 LADĚNÍ PO 1 Hz 
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C NASTAVENÍ KMITOČTU KLÁVESNICÍ 

 
 
Klávesnici lze použít pro přímé zadání kmitočtu. 

 Stiskněte [F-INP] pro aktivování klávesnice.  

 Zadejte požadovaný kmitočet pomocí 

odpovídajících kláves. 
• Zobrazený kmitočet se smaže a zadávaná čísla se na displeji 

začnou objevovat zprava. 

• Zadejte "•" (desetinou tečku) mezi jednotky MHz a kHz. 

• Pro zrušení zadávání a návrat k předchozímu kmitočtu 

stiskněte [F-INP]. 

 Po zadání požadovaného kmitočtu stiskněte 

[144ENT] pro nastavení zobrazeného kmitočtu. 

 

[PŘÍKLADY]: 

Nastavení 7.000000 MHz 
Stiskněte [F-INP] + [21 [7]] + [144ENT] 

Nastavení 14.025000 MHz 
Stiskněte [F-INP] + [1.8 [1]] + [10[4]] + [GENE()] + [50 [0]] 

+ [3.5[2]] + [14[5]] + [144ENT] 

 

Nastavení 145.500000MHz 

Push [F-INP] + [1.8 [1]] + [10 [4]] + [14 [5]] + [GENE ()] + 

[14 [5]]  + [144ENT] 

Nastavení 145.500000 MHz ze 145.360000 MHz Push [F-

INP] + [GENE] + [7[3])] + [18 [7]] + [144ENT] 

 

3-6 Volba druhu provozu 

 

 

 

Každý stisk klávesy druhu provozu (mode key) změní 

provozní kmitočet. Navíc, při CW a RTTY, stisk 

[CW/RTTY] na 2 vteřiny přepíná mezi reverzním a 

normálním provozem. 

SSB provoz 
Nad 10 MHz je automaticky nastaveno USB; pod 
10 MHz je automaticky nastaveno LSB. 

CW provoz 

Použijte reverzní provoz (CW-R), jestliže blízký 

kmitočet BFO způsobuje rušení. 

RTTY provoz 

Je-li připojen TNC pro všechny pruhy provozu, lze 

provozovat  RTTY(FSK). 

  

ZÁKLADY OBSLUHY 3 

 

 
momentary push = krátký stisk 
push for 2 sec. = stisknutí na 2 vteřiny 
toggles between LSB and USB = přepíná mezi LSB a USB 
atd. 



 18 

4    POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHÙ PROVOZU 

4-1 Provoz SSB 

A - PŘÍJEM 

 Stiskněte tlačítko požadovaného pásma.  

 Stiskněte [SSB] pro nastavení LSB či USB. 
• Pod 10 MHz je automaticky nastaveno LSB; nad 10 

MHz je automaticky nastavenoUSB.  

 Stiskem tlačítka zvolte příslušné pásmo. 

 Stiskem [SSB] vyberte LSB nebo USB. 

• Pod 10 MHz se automaticky navolí LSB, nad 10 MHz USB. 

 Knoflíkem [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  

 Ladicím knoflíkem nalaďte požadovaný signál. 
• S-meter indikuje sílu přijímaného signálu. 

  

 Funkce užitečné pro příjem 

  

 Předzesilovač a atenuátor  (str. 38) Předzesilovač zesiluje přijímaný signál přímo na 

vstupu, aby se zlepšil poměr signál/šum a citlivost. 

Atenuátor zabraňuje zkreslení požadovaného 

signálu při velmi silném signálu v blízkosti 

požadovaného kmitočtu nebo při velmi silném 

elektrickém poli, jaké se vyskytuje např. poblíž 

rozhlasového vysílače. 

Používá se k eliminaci rušení pulzní povahy 
způsobené např. zapalováním motorových vozidel a 
kliksy od silných CW signálů na blízkých kmitočtech.

Funkce omezení šumu omezuje šumové složky a 
„vytahuje“ užitečný signál, který je v šumu „utopen“. 
Tato funkce digitálně transponuje přijímané audio 
složky, aby z nich vytvořila požadovanou NF 
charakteristiku v MF stupni. 

Automatický výřezový (notch) filtr automaticky 
zeslabuje víc jak 3 zázněje, signály ladící se stanice, 
atd., dokonce i v případě, že se tyto kmitočtově 
posouvají. 

 Dvojité ladění pásmové propusti (str. 41) Funkce ladění pásmové propusti elektronicky zužuje 
šířku propustného pásma mezifrekvence přijímače 
pro omezení vlivu rušení. Otočení obou knoflíků 
[TWIN PBT] do stejné polohy celou mezifrekvenci 
posune.

 

 AGC – automatické řízení zisku (str. 39) 

 

AGC řídí zisk přijímače tak, aby audio výstup měl 

stálou úroveň, dokonce i v případě kolísání síly 

přijímaného signálu únikem apod. 

  

 
 
 
 

 Potlačovač šumu (str. 39) 

 

 Omezení šumu (str. 40) 

  
 Automatický výřezový filtr (str. 40) 
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Před vysíláním si poslechněte vybraný provozní 
kmitočet, abyste se ujistili, že vaše vysílání nebude 
rušit ostatní stanice na stejném kmitočtu. 

 Připojte mikrofon do konektoru [MIC].  

 Stiskem tlačítka zvolte požadované pásmo. 
 Stiskem [SSB] vyberte LSB nebo USB.  
 Otáčením [RF PWR] zvolte výstupní výkon.  

 Pro vysílání stiskněte [TRANSMIT] nebo [PTT]. 
• Do mikrofonu hovořte normální hlasitostí. 

• Pokud je třeba, seřiďte zisk mikrofonu pomocí [MIC GAIN] 

tak, aby se údaj ALC indikátoru nedostal mimo ALC zónu (viz 

vlevo). 

  Pro návrat na příjem stiskněte znovu [TRANSMIT] 

nebo pusťte [PTT].

 

 NASTAVENÍ TÓNU VYSÍLANÉHO SIGNÁLU 

• Menu ovládání tónu 

 

Tón (zvuk) vysílaného signálu lze upravit podle 

vašeho vkusu. Navíc můžete použít funkci řečového 

procesoru (str. 46) pro zvýšení průraznosti. 

 Stiskem [SSB] vyberte LSB nebo USB. 
 Stiskem [MENU] navolte M1. 
 Stiskem [F4] zobrazíte menu ovládání tónu. 
 Stiskem [MONI] zapnete funkci monitorování. 

• Objeví se ''MONI“. 
 Stiskněte [PTT] a mluvte do mikrofonu, otáčením 

ladícího knoflíku budete měnit tón vysílaného 
signálu. 
• Otáčení ve směru hodinových ruček ton zvyšuje; otáčení 

opačným směrem tón snižuje.  

 Stiskem [MENU] se vrátíte do M1. 

  

 Funkce užitečné při vysílání 

  

 Kompresor řeči (str. 46) Řečový kompresor komprimuje audio vstup vysílače 
pro zvýšení průměrné úrovně audio výstupu. Zvýší se 
tudíž průraznost hovoru. Tato funkce je účinná při dx 
provozu nebo při špatných podmínkách šíření. 
 

 VOX (vysílání aktivované hlasem) (str. 43) Funkce VOX iniciuje vysílání promluvením do 
mikrofonu bez nutnosti mačkat [TRANSMIT] nebo 
[PTT]; když mluvit přestanete, automaticky se přepne 
zpátky na příjem. 
 

 Monitorování kvality vysílání (str. 45) Tato funkce umožňuje monitorovat kvalitu vámi 

vysílaného signálu. 

 

B - VYSÍLÁNÍ 
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4-2 Provoz CW 

A - PŘÍJEM 

 Stiskem příslušného tlačítka pásma vyberte 

požadované pásmo.  

 Stiskem [CW/RTTY] vyberte CW nebo CW-R. 
• Stisk [CW/RTTY] na 2 vteř iny přepíná mezi módy 

CW and CW-R. 
 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost. 

 Otáčením ladicího knoflíku laďte signál a 

současně jeho tón. 
• S-metr indikuje sílu přijímaného signálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REVERZNÍ CW MÓD 

 

Reverzní CW mód přijímá CW signály z opačné 

strany nosné, tak jako LSB a USB módy. Použijte 

tento způsob jestliže rušící signály jsou blízko 

požadovaného signálu a chcete změnit tón rušení. 

 ŠPIČKOVÝ AUDIO FILTR Špičkový audio filtr mění citlivost na přijímaný 
kmitočet vyzdvižením určitého kmitočtu pro lepší 
čtení přijímaných CW signálů. Kmitočet vrcholu lze 
nastavit ručně od 300 do 900 Hz. Šířka zdůraznění 
kmitočtú múže být 80, 160 nebo 320 Hz. 

 Stiskem [APF/ANF] filtr zapnete. 
 Stiskem [APF/ANF] na 2 vteřiny, jednou nebo vícekrát, 

zvolíte šířku filtru.  

• W=320 Hz, M=160 Hz, N=80 Hz. 
 Otáčením knoflíku [APF] nastavíte střední 

kmitočet špičkového filtru. 
 
 

 OVLÁDÁNÍ VÝŠKY TÓNU CW 

 

Výšku tónu přijímaného a monitorovaného CW lze 

nastavit, aby vyhovovala (300 až 900 Hz v krocích 3 

Hz) beze změny provozního kmitočtu. 

Otáčením [CW PITCH] ve směru hodinových ruček 

výšku tónu zvyšujete; proti směru hodinových 

ruček snižujete. 

 POZNÁMKA: Seřizujete-li výšku tónu při 
zapnutém špičkovém filtru, budete muset asi 
znovu nastavit střední kmitočet filtru. Jinak se 
může stát, že nic neuslyšíte. 
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 Funkce užitečné pro příjem 
  

 

 Předzesilovač a atenuátor (str. 38) 

 

Předzesilovač zesiluje přijímané signály přímo na 

vstupním obvodu pro zlepšení poměru signál/šum a 

citlivosti. Atenuátor zabraňuje zkreslení 

požadovaného signálu při velmi silných signálech na 

sousedních kmitočtech nebo při příjmu ve velmi 

silném elektrickém poli, např. v blízkosti 

rozhlasových vysílačů. 

Potlačovač šumu se používá k omezení vlivu rušení 

pulzní povahy způsobovaném zapalovacími systémy 

vozidel a kliksy od silných CW signálů na sousedních 

kmitočtech. 

Tato funkce omezuje složky šumu a „vytahuje„ 

užitečný signál „utopený„ v šumu. Digitálně 

transponuje přijímané audio složky, aby vytvořila 

požadovanou NF charakteristiku v MF stupni. 

 Dvojitá laděná pásmová propusť (str. 41) Tato funkce zužuje šířku přijímaného MF 
propustného pásma pro omezení vlivu rušení. 
Pootočení obou knoflíků [TWIN PBT] do stejné 
polohy mezifrekvenci posune. 

 

 AGC (automatické řízení zisku) (str. 39) 

 

AGC ovládá zisk přijímače, aby úroveň audio výstupu 

zůstávala stálá i při měnící se síle signálu, např. 

vlivem úniku apod. 

Normálně jedné otáčce ladicího knoflíku odpovídá 
změna kmitočtu o přibližně 5 kHz (při 10 Hz ladicím 
kroku). Použití funkce 1/4 nastaví ladění tak, že 
jedna otáčka změní kmitočet přibližně o 1.25 kHz (při 
10 Hz kroku). To je užitečné při potřebě jemného 
ladění v některých situacích. 

 

 Potlačovač šumu (str. 39) 

 
 Omezení šumu (str. 40) 

 Funkce 1/4 (str. 39) 
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Před vysíláním si poslechněte zvolený provozní 

kmitočet, abyste se ujistili, že nebudete rušit jiné 

stanice na stejném kmitočtu. 

 Připojte elektronický klíč nebo pastičku do 

konektoru [ELEC-KEY] na zadním panelu 

transceiveru (str. 68). 
 Stiskem příslušného tlačítka pásma zvolte 

požadované pásmo. 
 Stiskem [CW/RTTY] nastavte CW nebo CW-R. 

• Stiskem [CW/RTTY] na 2 vteřiny se přepíná mezi CW 

a CW-R.  

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  
 Stiskem [TRANSMIT] přepněte tcvr  na vysílání.  
 Pomocí elektronického klíče nebo pastičky klíčujte 

CW signál. 
• Měřič Po indikuje sílu vysílaného signálu. 

Rychlost vnitřního elektronického klíčovače lze 

nastavit v rozmezí od 6 to 60 wpm. 

 Otáčením [KEY SPEED] ve směru hodinových 
ruček rychlost klíčování zvýšíte; otáčením v 
opačném směru snížíte. 

 

 

 FUNKCE PŘÍPOSLECHU CW 

 
 
 
 
 
 
Je-li transceiver na příjmu (a funkce BK je vypnuta-
str. 44), můžete poslouchat tón vlastního CW signálu, 
aniž byste skutečnì vysílali. To umožňuje přizpůsobit 
vlastní vysílaný signál přesně signálu protistanice, 
což je velice užitečné v telegrafní praxi. Úroveň 
příposlechu CW lze nastavit v režimu nastavení  (set 
mode - str. 27). 
 
 

  

 Funkce užitečné pro vysílání 

  

Funkce BK (break-in) automaticky přepíná 
transceiver při provozu CW na vysílání a příjem. Lze 
nastavit úplný BK provoz a částečný BK provoz. 

 

 

B - VYSÍLÁNÍ 

 

 RYCHLOSTI KLÍČOVÁNÍ 

Funkce BK (str. 44) 
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(1) Menu nastavení paměť. klíčovače 

Transceiver má řadu šikovných funkcí pro 

elektronický klíčovač, jsou přístupné v menu 

paměťového klíčovače. 

 

 Stiskem [CW/RTTY] vyberte režim CW. 

 Stiskem [MENU] navolte M1 
 Stiskem [F4] vyberte menu paměťového klíčovače. 
 Stiskem jednoho z funkčních tlačítek ([F1] až [F5]) 

vyberte příslušnou položku menu paměťového 
klíčovače. Viz vývojový diagram. 

 

C – FUNKCE ELEKTRONICKÉHO KLÍČOVAČE 

 V REŽIMU CW 
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(2) Menu odesílání paměti klíčovače 

 VYSÍLÁNÍ 

Pomocí menu odesílání (send menu) z paměti 

klíčovače je možné odesílat přednastavené znaky. 

Obsahy pamětí klíčovače se nastaví pomocí menu 

editace (edit menu). 

 Stiskem [TRANSMIT] přepněte tcvr na vysílání 
nebo zapněte funkci BK (break-in - str. 44). 

• Je-li transceiver na příjmu, krok  monitoruje obsah 

paměťového klíčovače, ale nevysílá jej.  

 Stiskněte jednu z funkčních kláves ([F1] až [F4]) 
pro odvysílání obsahu paměti klíčovače. 
• Aktuální aktivní obsah paměti je označen 

trojúhelníčkem. 
• Stisk funkční klávesy na 2 vteřiny opakovaně vysílá 

obsah; stisk libovolné funkční klávesy vysílání zruší. 
• Obsah číselného čítače nad [F5] se s každým 

odvysíláním zvýší o jedničku. 
• Vybavování čísla spojení v závodě lze nastavit v menu 

čísla soutěžního spojení  (contest number menu). 
• Stiskem [F5] číslo soutěžního spojení zvýšíte ručně.  

 Stiskem [MENU] 2krát se vrátíte do M1. 
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(3) Menu editace pamětí klíčovače Obsahy pamětí klíčovače lze nastavit v menu editace 

– paměťový klíčovač si umí zapamatovat a poté 

vysílat 4 nečastěji používané telegrafní věty, čísla 

spojení atd. Celková kapacita klíčovače je 50 znaků 

na  jeden paměťový kanál. 

 PROGRAMOVÁNÍ OBSAHÙ  Stiskem [F1 ] M1 vyberte paměť k editování. 
 Otáčením ladicího knoflíku vyberte příslušný znak.  

• Lze použít všechna velká písmena abecedy a rovněž "/"?" 

"
^
"".""," a "*". 

 Stiskem [F2] nebo [F3] posunujte kurzor podle 
potřeby vzad nebo vpřed. 

 Opakujte kroky  a  pro zadání požadovaných 
znaků. 

 Stiskem [MENU] 2 krát se vrátíte k normální 
obsluze. 

 POZNÁMKA: Znak "
^
" se používá pro odvysílání 

následujícího slova bez mezer, např. AR. Dáte-li 
před textový řetězec "

^
", např. 

^
AR, pak bude 

skupina AR odvysílána bez mezery. 

 POZNÁMKA: Znak "*" se používá pro vložení 

čísla CW spojení. Číslo spojení se automaticky 

načítá o 1. Tato funkce je k dispozici pouze pro 

jeden paměťový kanál současně. Standardně 

používá "*" kanál M2. 

Naprogramované obsahy pamětí 

 

    

 
 
 

• Příklad zobrazení displeje během zadávání 

 

K obsahu M2 

Když zadáte hvězdičku, čítač 

bude narůstat o 1. 
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(4) Menu čísla spojení Toto menu se používá pro nastavení (pořadového) 
čísla spojení a kanálu, který bude načítání ovládat, 
atd. 

 Stiskem [F1] nebo [F2] zvolte nastavení obsahu.  

 Otáčením ladícího knoflíku nastavte příslušný 

stav. 

• Podrobnosti viz níže.  

 Stiskem [MENU] 2krát se vrátíte k normální 

obsluze (M1). 

  

POLOŽKA NASTAVENÍ A STANDARDNÍ STAV 
  

Tato položka nastavuje numerický systém použitý 
pro (pořadová) čísla spojení – normální nebo 
zkrácený tvar. 
• Normal: nepoužívá zkrácená morse čísla (standardně). 
• 190AND: nastavuje 1 jako A, 9 jako N a 0 jako O. 
• 190ANT: nastavuje 1 jako A, 9 jako N a 0 jako T. 
• 90NO: nastavuje 9 jako N a 0 jako O. 
• 90NT: nastavuje 9 jako N a 0 jako T. 
 
  

Tato položka nastavuje kanál, který ovládá (spouští) 

načítání čísla spojení.  

• Lze nastavit kanál M1, M2, M3 nebo M4. 

 

 
  

Tato položka ukazuje aktuální číslo pro výše 
nastavený načítací kanál. 

• Otáčením ladícího knoflíku číslo změníte, nebo 

stiskněte [F3](CLR) na 2 vteřiny pro smazání čísla a 

nastavení 001. 

 

POPIS 
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Toto menu se používá pro nastavení tónu 

příposlechu CW, času opakování paměťového 

klíčovače, délky čárky, specifikace ovládací 

pastičky, typu klíče, atd. 

 Stiskem [F1] nebo [F2] zvolte nastavení 

obsahu.  

 Otáčením ladícího knoflíku nastavte 

požadovaný stav. 

• Podrobnosti viz níže.  

 Stiskem [MENU] 2krát se vrátíte k normální 

obsluze (M1). 
  

POLOŽKA NASTAVENÍ A STANDARDNÍ STAV 
  

Tato položka nastavuje úroveň příposlechu 

CW.  

• Lze nastavit 0 až 100% po 1 % krocích. 

 
  

Tato položka nastavuje limit úrovně 

příposlechu. Jestliže vytočíte hlasitost [AF] nad 

specifikovanou úroveň, příposlech se nezesílí. 

• OFF: úroveň příposlechu CW není omezena. 

• ON: úroveň příposlechu CW je omezena. 
  

Jestliže při vysílání CW použijeme časovač opakování, pak 

tato položka umožní nastavit čas mezi opakováním vysílání.  

• Lze zvolit 1, 2, 10 nebo 30 vteřin. 
  

Tato položka nastavuje poměr čárka/tečka. 
• Lze nastavit 1:1:2.8 až 1:1:4.5 (v krocích 0.12). 

 
  

Tato položka nastavuje polaritu pastičky. 
• Lze zvolit normální nebo reverzní polaritu. 

 
  

Tato položka určuje typ klíče/klíčovače. 
• Elektronický, bug nebo normální klíč. 

 
  

Tato položka umožňuje nastavit spínače 

mikrofonu [UP]/[DN] jako kontakty pastičky. 

• ON: Spínaèe [UP]/[DN] lze použít pro CW. 

• OFF: Spínaèe [UP]/[DN] nelze pro CW použít. 

 POZNÁMKA: Jestliže zvolíte zapnuto - "ON", 

nelze pak pomocí spínačů [UP]/[DN] měnit 

kmitočet ani paměťový kanál. 
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(5) Menu nastavení CW klíčovače 

 

POPIS 
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4-3 Provoz RTTY (FSK) 
Před provozováním RTTY se důkladně seznamte 
s manuálem vašeho TNC. 

 Připojte TNC podporující RTTY a PC nebo RTTY 
terminál (str. 68) 

 Stiskem tlačítka zvolte požadované pásmo. 
© Stiskem [CW/RTTY] vyberte RTTY. 
 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost. 
 Otáčením ladícího knoflíku nastavte požadovaný 

kmitočet. 
• S-meter indikuje sílu přijímaného signálu. 
• Pokud nelze přijímaný signál „dešifrovat„, zkuste 

přepnout do reverzního módu RTTY-R. 

 REVERZNÍM RTTY PROVOZ 

Přijímané znaky jsou někdy zkomolené (nesmyslný 
text), jestliže je v přijímaném signálu prohozena 
značka (MARK) a mezera (SPACE). Toto prohození 
může být způsobeno nesprávným připojením TNC, 
nastavením, příkazy, atd. Pro bezchybný příjem 
takového signálu zvolte reverzní režim RTTY-R. 

  

 Funkce užitečné pro příjem 

  

 Předzesilovač a atenuátor (str. 38) Předzesilovač zesiluje přijímaný signál přímo na 
vstupu, aby se zlepšil poměr signál/šum a citlivost. 
Atenuátor zabraňuje zkreslení požadovaného 
signálu při velmi silném signálu v blízkosti 
požadovaného kmitočtu nebo při velmi silném 
elektrickém poli, jaké se vyskytuje např. poblíž 
rozhlasového vysílače. 

Používá se k eliminaci rušení pulzní povahy, 

způsobené např. zapalováním motorových vozidel a 

kliksy od silných CW signálů na blízkých kmitočtech. 

Funkce omezení šumu omezuje šumové složky a 
„vytahuje“ užitečný signál, který je v šumu „utopen“. 
Tato funkce digitálně transponuje přijímané audio 
složky, aby z nich vytvořila požadovaný 
nízkofrekvenční průběh v MF stupni. 

 Dvojité ladění pásmové propusti (str. 41) Funkce ladění pásmové propusti elektronicky zužuje 
šířku propustného pásma mezifrekvence přijímače 
pro omezení vlivu rušení. Otočení obou knoflíků 
[TWIN PBT] celou mezifrekvenci posune. 

 AGC – automatické řízení zisku (str. 39) 
AGC řídí zisk přijímače tak, aby audio výstup měl 
stálou úroveň, dokonce i v případě kolísání síly 
přijímaného signálu únikem apod. 

  

 

 

A - PŘÍJEM 

 Potlačovač šumu (str. 39) 

 
 Omezení šumu (str. 40) 

Normálně změní jedna otáčka ladicího knoflíku 

kmitočet asi o 5 kHz (při 10 Hz ladícím kroku). 

Pomocí této funkce dosáhnete toho, že jedna otáčka 

ladícího knoflíku bude odpovídat asi 1.25 kHz (při 

kroku 10 Hz). To je v některých situacích užitečné. 

 Funkce 1/4 (str. 39) 
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Než začnete vysílat, poslechněte si zvolený provozní 

kmitočet, abyste se ujistili, že nebudete rušit jiné 

stanice na stejném kmitočtu. 

 Připojte vhodný TNC a počítač nebo RTTY terminál 

(str. 68)  

 Stiskem tlačítka pásma zvolte požadované pásmo.  

 Stiskem [CW/RTTY] vyberte RTTY nebo RTTY-R. 

• Stiskem [CW/RTTY] na 2 vteřiny se přepíná mezi módy RTTY 

a RTTY-R.  

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  

 Stiskem [TRANSMIT] uvedete transceiver do stavu 

vysílání nebo vyšlete signál SEND z TNC. 

• Po meter indikuje sílu vysílaného RTTY signálu.  

 Obsluhou připojeného PC nebo TNC (terminálu) 

vysílejte signály RTTY (FSK). 

Značku (Mark) a kmitočtový zdvih, stejně jako druh 

klíčování, lze nastavit. 

 Stiskem [F4] (RTY) vyberte RTTY menu. 

 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte požadovanou 

položku menu. 

 Otáčením ladicího knoflíku vyberte požadovaný 

stav. 

• Viz tabulka dole.  

 Stiskem [MENU] 2 krát se vrátíte k normální 

obsluze. 
  

POLOŽKY REŽIMU NASTAVENÍ A JEJICH 

STANDARDNÍ STAV 
  

Nastavte kmitočet značky (mark) pro RTTY 

provoz.  

• Lze vybrat 1275, 1615 a 2125 Hz. 

  

Nastavte zdvih RTTY provozu.  

• Lze vybrat 170, 200 a 425 Hz. 

  

Nastavte polaritu klíčování RTTY provozu. 

• NORMAL:  rozepnuto=značka (mark)  

   sepnuto=mezera (space) 

• REVERSE:  rozepnuto=mezera (space)  

sepnuto=znaèka (mark) 
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A - VYSÍLÁNÍ 

B – NASTAVENÍ PRO RTTY 

 

POPIS 
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4 POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHÚ PROVOZU 

 Stiskem tlačítka zvolte požadované pásmo.  
 Stiskem [AM/FM] vyberte AM. 

• Mačkáním [AM/FM] se přepíná mezi AM a FM. 

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  
 Otáčením ladícího knoflíku nastavte požadovaný 

kmitočet. 
• S-metr indikuje sílu přijímaného signálu. 

• Standardní krok ladění pro AM je 1 kHz; lze ho změnit 

pomocí režimu programování ladícího kroku (str. 16). 

  

 Funkce užitečné pro příjem 

  

 Pøedzesilovač a atenuátor (str. 38) Předzesilovač zesiluje přijímaný signál přímo na 
vstupu, aby se zlepšil poměr signál/šum a citlivost. 
Atenuátor zabraňuje zkreslení požadovaného 
signálu při velmi silném signálu v blízkosti 
požadovaného kmitočtu nebo při velmi silném 
elektrickém poli, jaké se vyskytuje např. poblíž 
rozhlasového vysílače. 

Používá se k eliminaci rušení pulzní povahy 
způsobené např. zapalováním motorových vozidel 
nebo kliksy od silných CW signálů na blízkých 
kmitočtech. V některých případech může tato funkce 
způsobit zkreslení audio signálu. V tom případě 
potlačovač vypněte. 

Funkce omezení šumu omezuje šumové složky a 

„vytahuje„ užitečný signál, který je v šumu „utopen„. 

Přijímaný audio signál je konvertován do digitální 

podoby a pak je požadovaný signál oddělen od 

šumu. 

Automatický výřezový filtr automaticky zeslabuje víc 
jak 3 zázněje, signály ladící se stanice atd., dokonce 
i v případě, že se tyto kmitočtově posouvají. 

 Dvojité ladění pásmové propusti (str. 41) Funkce ladění pásmové propusti elektronicky zužuje 
šířku propustného pásma mezifrekvence přijímače 
pro omezení vlivu rušení. Otočení obou knoflíků 
[TWIN PBT] do stejné polohy celou mezifrekvenci 
posune. 

 AGC – automatické řízení zisku (str. 39) 
AGC řídí zisk přijímače tak, aby audio výstup měl 
stálou úroveň, dokonce i v případě kolísání síly 
přijímaného signálu únikem apod. 

 

 

4-4 Provoz AM 
 

A - PŘÍJEM 

 Potlačovač šumu (str. 39) 

 
 Omezení šumu (str. 40) 

 
 Automatický výřezový filtr (str. 40) 
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Než začnete vysílat, poslechněte si zvolený provozní 

kmitočet, abyste se ujistili, že vaše vysílání nebude 

rušit jiné stanice pracující na stejném kmitočtu. 

 Mikrofon připojte do konektoru [MIC]. 

 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadované 

pásmo. 

 Stiskem [AM/FM] vyberte AM. 

• Mačkáním [AM/FM] se přepíná mezi AM a FM. 

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost. 

 Stiskem [TRANSMIT] nebo stiskem a přidržením 

[PTT] vysílání zapnete, pak mluvte do mikrofonu. 

• Mìřič Po indikuje sílu vysílaného AM signálu. 

 Stiskem [TRANSMIT] nebo uvolnìním [PTT] se 

vrátíte na příjem. 

 

 
  

 Funkce užitečné pro vysílání 
  

Řečový kompresor komprimuje audio vstup vysílače 

pro zvýšení průměrné úrovně audio výstupu. Tím se 

zvýší průraznost hovoru. Tato funkce je účinná při 

DX komunikaci nebo při špatných podmínkách 

šíření. 

 VOX (str. 43) Funkce VOX (voice activated transmit - vysílání 

aktivované hlasem) iniciuje vysílání bez nutnosti 

mačkat tlačítka Transmit nebo PTT mluvením do 

mikrofonu; když mluvit přestanete, automaticky se 

vrátí na příjem. 

 

 Monitor kvality vysílání (str. 45) Tato funkce umožňuje monitorovat kvalitu vlastního 

vysílaného signálu. 
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B - VYSÍLÁNÍ 

 Kompresor řeči (str. 46) 
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4 POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHÚ PROVOZU 

 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadované 
pásmo.  

 Stiskem [AM/FM] zvolte FM. 
• Mačkání [AM/FM] přepíná mezi AM a FM provozem.  

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  
 Otáčejte [SQL] do polohy, kde šum právě zmlkne. 
 Otáčením ladícího knoflíku nastavte požadovaný 

kmitočet. 
• S-metr indikuje sílu přijímaného signálu. 

• Standardní ladící krok je pro FM režim 10 kHz; lze jej změnit 

pomocí programovacího režimu ladícího kroku (str. 16). 

 TÓNOVÝ SKVELČ 

 
 
 
 
 
Provoz s tónovým skvelčem je metoda komunikace 
pomocí selektivního volání. Pouze přijímaný signál 
s odpovídajícím tónem skvelč otevře. Než lze pomocí 
tohoto způsobu komunikovat, musí se všichni 
členové skupiny dohodnout na kmitočtu použitého 
tónového skvelče. 

 Jste-li v FM módu, stiskem [MENU] navolte menu 

1. 

 Stiskem [F1] (TSQ) na 2 vteřiny se dostanete do 

menu nastavení kmitoètu tónového umlčovače. 

 Otáčením ladícího knoflíku nastavte požadovaný 

kmitočet. 

 Krátkým stiskem [F1] (TSQ) funkci tónového 

umlčovače zapnete nebo vypnete. 
• Pokud je funkce zapnuta, objeví se na displeji "TSQL". 

 Pak lze komunikovat obvyklým způsobem. 

• Použitelné kmitočty tónového skvelče (Hz) 

 

 

 SKENOVÁNÍ TÓNU 
 
 
 

 Zobrazení během skenování 

Stiskem [F1](SCN) se startuje/zastavuje skenování. 

 
 
Monitorováním vysílaného signálu na vstupu 
převáděče lze určit kmitočet tónu potřebný pro 
otevření převáděče. 

 Nastavte provoz s tónovým umlčovačem, jak je 

popsáno ve výše uvedených krocích  a . 

 Mačkání [F1] (SCN) zapíná a vypíná skenování 

tónu. 

• Objeví se "Tone SQL SCAN". 

 V okamžiku nalezení odpovídajícího tónu se ozve 

pípnutí a kmitočet tónu se naprogramuje do 

zvoleného módu. 

• Při detekování kmitočtu tónu se skenování zastaví. 
 

4-5 Provoz FM 

 

A - PŘÍJEM 
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 Funkce užitečné pro příjem 
  

 

 Předzesilovač a atenuátor (str. 38) 

 
Předzesilovač zesiluje přijímané signály přímo na 
vstupu pro zlepšení poměru signál/šum a citlivosti. 
Atenuátor zabraňuje zkreslení požadovaného 
signálu při silném signálu na sousedním kmitočtu 
nebo v silném elektrickém poli např. poblíž 
rozhlasového vysílače. 

Tato funkce omezuje šumové složky a „vytahuje“ 

užitečný signál „utopený“ v šumu. Přijímané NF 

signály jsou konvertovány do digitální podoby a pak 

je požadovaný signál od šumu oddělen. 

Notch filtr automaticky zeslabuje víc jak 3 zázněje, 

ladicí signály apod., a to i v případě, že se 

kmitočtově posouvají. 

Než začnete vysílat, poslechněte si zvolený provozní 

kmitočet, abyste se ujistili, že nebudete rušit jiné 

stanice pracující na stejném kmitoètu. 

 Mikrofon připojte do konektoru [MIC]. 

 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadované 
pásmo. 

 Stiskem [AM/FM] vyberte FM. 
• Mačkáním [AM/FM] se přepíná mezi AM a FM. 

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost. 
 Stiskem [TRANSMIT] nebo stiskem a přidržením 

[PIT] zapnete vysílání, pak mluvte do mikrofonu. 
 Stiskem [TRANSMIT] nebo uvolněním [PTT] se 

vrátíte na příjem. 

 VOX (str.43) 

 Monitorování kvality vysílání (str. 45) 

 

 

 

 
VOX (voice activated transmit - vysílání aktivované hlasem) 
iniciuje vysílání bez mačkání tlačítek Transmit nebo PTT když 
promluvíte do mikrofonu; Když mluvit přestanete, automaticky 
se vrátí na příjem. 

Tato funkce umožňuje monitorovat kvalitu vlastního vysílaného 
signálu. 
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 Omezení šumu (str. 39) 

 
 Automatický výřezový filtr (str. 40) 

 

B - VYSÍLÁNÍ 

 Funkce užitečné pro vysílání 
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4-6 Převáděčový provoz 
Převáděč zesiluje přijímaný signál a znovu jej vysílá 
na odlišném kmitočtu. Při provozu přes převáděč je 
vysílací kmitočet posunut vůči kmitočtu přijímacímu 
o tzv. odskok (offset). Převáděč lze použít pomocí 
split provozu s posuvem kmitočtu nastaveným podle 
odskoku kmitočtů převáděče. 

 Stiskem [A/B] zvolíte VFO A. 
 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadované 

pásmo. 
 Stiskem [AM/FM] přepněte na provoz FM. 

• Mačkáním [AM/FM] se přepíná mezi AM a FM.  

 Otáčením ladícího knoflíku nastavte vysílací 
kmitočet převáděče.  

 Jestliže jste v menu 1, stisknìte jednou nebo 
vícekrát [F2](DUP) pro nastavení směru odskoku 
kmitočtu. 
• Odskok je přednastaven v režimu nastavení (set mode). 

 Jestliže jste v menu 1, stiskem [F3](TON) zapnete 
nebo vypínete nahazovací tón převáděče.  

 Pak už lze normálně komunikovat. 

 

 FUNKCE NA JEDEN DOTYK 

 POZNÁMKA: Směr odskoku a jeho velikost 

nastavte předem (str. 60, 61), stejně jako 

nahazovací tón převáděče (viz níže). 

Tato funkce umožňuje nastavit převáděčový provoz 

stiskem jediného tlačítka. 

 Pro nastavení transceiveru pro převáděčový 

provoz pomocí funkce na jeden dotyk se řiďte 

výše uvedenými kroky, ale místo kroků  a  

stiskněte na 2 vteřiny [AM/FM]. 

 

 MONITOROVÁNÍ VSTUPU PřEVÁDĚČE Možná budete schopni poslouchat signál protistanice 
přímo, bez nutnosti použít převáděč. Tato funkce 
vám umožní to ověřit („podívat se na vstup 
převáděče„). 

 Když jste na příjmu, stiskněte [XFC], abyste se 

podívali, jestli můžete protistanici přijímat přímo. 

 

 NAHAZOVACÍ TÓNY Standardně má tcvr nastaven nahazovací tón 88.5 

Hz. Lze jej změnit podle potřeby. 

 Jestliže jste v menu 1, stiskem [F3](TON) na 1 
vteřinu zvolíte menu nahazovacího tónu. 

 Otáčením ladícího knoflíku zvolíte požadovaný 
kmitočet tónu (viz tabulka vlevo). 
• Navíc je k dispozici tón 1750 Hz pro provoz evropských 

převáděčů. 

 Stiskem [MENU] se vrátíte do menu 1. 

 Menu nahazovacího tónu převáděče 
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 FUNKCE PŘEVÁDĚČ AUTOMATICKY 

 POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u 
verze pro USA. 

Tato funkce automaticky aktivuje převáděčové 
nastavení (DUPLEX nebo DUPLEX a tónový kóder 
zapnut/vypnut) v okamžiku, kdy provozní kmitočet 
padne do běžného rozsahu výstupního kmitočtu 
převáděče a deaktivuje je když jsou mimo tento 
rozsah. 

Předem se nastavuje tato funkce ON-1 nebo ON-2 v 
režimu nastavení. (str. 62) Jestliže je zapnuta, 
automaticky se aktivuje převáděčové nastavení podle 
níže uvedené tabulky. 

ON-1 automaticky nastavuje duplex a ON-2 

automaticky nastavuje duplex a tónový kóder. 

Rozsah kmitočtu a směr odskoku 

 

 ULOŽENÍ NESTANDARDNÍHO PŘEVÁDĚČE  U americké verze nejprve vypněte funkci převáděč 
automaticky v režimu nastavení. (str. 62). 

 Zapněte funkci split v režimu nastavení. (str. 61)  
 Stiskem [AM/FM] vyberte režim FM. 

• Mačkání [AM/FM] přepíná mezi AM a FM. 

 Stiskem [A/B] vyberte VFO A. 
 Otáčením ladícího knoflíku nastavte kmitočet 

výstupu převáděče. 
• Podle potřeby nastavte ladicí krok. 

 Stiskem [A/B] vyberte VFO B. 
 Otáčením ladícího knoflíku nastavte kmitočet vstupu 

převáděče. 
 Stiskem [A/B] vyberte VFO A. 
 Stiskem [SPLIT] zapněte funkci split. 
 Stiskem [F3](TON) zapněte již dříve nastavený 

tónový kóder. 
(11) Stiskem [MW] na 2 vteřiny zapíšete obsah do 

zvoleného paměťového kanálu. 
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4-7 Paket 
Než začnete paket (AFSK) provozovat, přečtěte si 

manuál, dodaný s TNC. 

 Připojte TNC a počítač (str. 68).  
 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadovené 

pásmo.  
 Stiskem tlačítka druhu provozu zvolte příslušný 

mód. 
• Obecně se na KV pásmech používá LSB a na VKV pásmech 

se používá FM provoz. 

 Otáčením [AF] nastavte přiměřenou hlasitost.  
 Otáčením ladícího knoflíku nalaďte požadovaný 

signál. 
• Sílu přijímaného signálu indikuje S-metr.

B - VYSÍLÁNÍ 

 

 POZNÁMKA: Při připojení TNC přes konektor 

ACC na zadní straně transceiveru stáhněte [MIC 

GAIN] úplně proti směru hodinových ruček a 

odpojte mikrofon z konektoru [MIC]. 

 

 
 
 
 
Než začnete vysílat, poslechněte si zvolený 
kmitočet, abyste se ujistili, ze vaše vysílání 
nezpůsobí rušení jiným stanicím. 

 Propojte TNC a počítač (str. 68).  
 Stiskem tlačítka pásma vyberte požadované 

pásmo.  
 Stiskem tlačítka druhu provozu zvolte příslušný 

mód. 
• Obecně se na KV pásmech používá LSB a na VKV pásmech 

se používá FM provoz. 

 Otáčením [RF PWR] nastavte výstupní výkon 
• Relativní sílu vysílaného signálu indikuje ukazatel Po ve 

chvíli kdy TNC vysílač zaklíčuje. 

• Při provozu SSB nastavte výstupní výkon tak, aby údaj ALC 

metru zůstával v ALC zóně. 

 Pomocí klávesnice PC vysílejte AFSK signál.

INDIKACE KMITOČTU PŘI AFSK Při provozu AFSK v SSB módu znamená indikovaný 
údaj kmitočet nosné. 
 

[PŘÍKLAD]: KV pásmo, LSB, tóny 2125/2325 Hz [PŘÍKLAD]: VKV pásmo, FM, tóny 1200/2200 Hz 

 

 

 

A - PŘÍJEM 
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FUNKCE PRO PŘÍJEM 5 

5-1 Skenování jednoho pásma Skenování pásma umožňuje vizuálně zkontrolovat 
stav pásma kolem konkrétního kmitočtu. Funkci 
skenování lze použít nejen na FM, ale také při 
provozu na KV pásmech. 

  

  

  

Za stavu kdy skenování probíhá, objeví se " "; je-li zastaveno, objeví se " ". 

Během skenování pásma je potlačen audio výstup. 
  

Indikuje relativní sílu signálů a jejich umístění ve vztahu ke střednímu kmitočtu. Síla 
signálu je vztažena k úrovni S-metru, S1 až S9, s každou tečkou vertikálně rovnou 
jednomu stupni S. Signálová aktivita je měřena v ±30 stupních od středního kmitočtu. 
Krok odpovídá zvolenému kroku skenování. 
  

Po skenování ukazuje relativní polohu zvoleného kmitočtu. Jestliže je zvolený kmitočet 
mimo skenovaný rozsah, indikátor bliká. Po změně kmitočtu stiskněte [F3] pro 
automatický návrat na střední kmitočet. 
  

Indikuje zvolený krok skenování 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 nebo 25 kHz. Každá tečka odpovídá 

přibližně zvolenému kroku skenování. 
  

Skenování pásma podá přehled o přijímaných 

signálech konkrétního pásma na obou stranách od 

zvoleného kmitočtu, jak v režimu VFO, tak 

v paměťovém režimu. 

 Při zobrazeném menu 1 stiskněte [F5](SCP) pro 
výběr menu skenování pásma.  

 Otáčením ladícího knoflíku nastavte kmitočet.  
 Jedním nebo více stisky [F5](STEP) vyberte krok 

skenování. 
• Během skenování se objeví na displeji " " a přijímaný 

signál nebude slyšet. 

• Je-li na pásmu příliš šumu, vypněte předzesilovač a zapněte 

atenuátor, abyste omezili úroveň vstupního signálu a zlepšili 

čitelnost skenování.  

 Když otáčením ladícího knoflíku najdete signál, se 
kterým chcete komunikovat, prostě normálně 
komunikujte. 
• Jestliže se chcete vrátit na předchozí kmitočet (před 

odladěním knoflíkem), stiskněte [F3] na 2 vteřiny.  

 Jste-li na příjmu, a chcete znovu zjistit stav pásma 
pomocí zvoleného kroku skenování, stiskněte [F1]. 
• Každým stiskem [F1] startujete a zastavujete skenování. 

 

 

DISPLEJ POPIS 

SWEEP 

BAND SCOPE 

INDICATOR 

FREQUENCY 

INDICATOR MARK 

SWEEP STEP 

 

 

Start/stop skenování Volba kroku skenování 

Indikace probíhajícího  skenování 
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5-2 Předzesilovač a atenuátor 
Předzesilovač zesiluje přijímaný signál přímo na 
vstupu, aby se zlepšil poměr signál/šum a citlivost. 
Při příjmu slabých signálů zařaďte předzesilovač 
(preamp 1 nebo preamp 2). Atenuátor zabraňuje 
zkreslení požadovaného signálu při velmi silném 
signálu blízko přijímaného kmitočtu nebo při příjmu 
ve velmi silném elektrickém poli, např. vedle 
rozhlasových vysílačů. Obě funkce lze nastavit na 
každém pásmu nezávisle na sobě. 

 Jedním nebo více krátkými stisky [P.AMP/ATT] 
nastavte předzesilovač vypnut, zapnut preamp 1 
nebo zapnut preamp2. 
• Je-li předzesilovač zapnut, objeví se na displeji buď preamp 

1 nebo preamp2. 

• Při provozu na pásmu 144 MHz lze předzesilovač jen 

zapnout nebo vypnout, jiná volba není. 

• Preamp 1 aktivuje předzesilovač 10 dB pro pásma 1.8 až 54 

MHz; preamp2 aktivuje předzesílení 16 dB pro rozsah 21 až 

60 MHz; preamp aktivuje VHF předzesilovač pro pásmo 144 

až 146 MHz (v US verzi 108 až 174). 

 Stiskem [P.AMP/ATT] na 2 vteřiny jednou nebo 2 
krát zapnete nebo vypnete atenuátor. 
• Při zapnutém atenuátoru se na displeji objeví "ATT“. 

 

 

RIT (z anglického receiver incremental tuning) 

posunuje přijímací kmitočet až o ±9.99 kHz v 10 Hz 

krocích bez současného posunutí vysílacího 

kmitočtu. To je užitečné pro přesné naladění stanic, 

které vás volají mimo kmitočet nebo když dáváte 

přednost trochu odlišnému zabarvení hlasu apod. 

 Stiskem [RIT] funkci RIT zapnete nebo vypnete. 
• Při zapnutém RITu se na displeji objeví kmitočet RITu.  

 Otáčením [RIT/TX] nastavte posuv přijímacího 
kmitočtu. 
• Stiskem [CLEAR] na 2 vteřiny nastavíte RIT posuv na nulu. 
• Stiskem [RIT] na 2 vteřiny přidáte posuv k provoznímu 

kmitočtu. 

 

 FUNKCE MONITOROVÁNÍ RITu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zapnutém RITu vám stisk a přidržení [XFC] 

umožní přímo monitorovat provozní kmitočet (RIT je 

dočasně zrušen). 
 

 

 

 

5-3 Funkce RIT 
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AGC (z anglického auto gain control) řídí zisk 

přijímače, aby úroveň audio výstupu zůstávala stálá i 

když síla přijímaného signálu kolísá, např. únikem 

apod. 

 Jste-li v menu 1, jedním nebo více stisky 

[F1](AGC) vyberte rychlé (fast) nebo pomalé (slow) 

AGC. 
• Na displeji se objeví odpovídající indikace. 

• Pomalé AGC slow nelze navolit v FM režimu. 

 Stiskem [F1](AGC) na 2 vteřiny funkci AGC vypnete. 

• Normálně by mělo být nastaveno AGC fast pro CW a RTTY 

provoz a AGC slow pro SSB a AM. 

• AGC vypněte při příjmu velmi slabého signálu vedle signálu 

silného. 

 POZNÁMKA: Při vypnuté funkci AGC nefunguje 

S-metr. 

Přepíná AGC zapnuto/vypnuto      Indikace AGC 

5-5 Funkce 1/4 

Zapíná funkci 1/4           Indikace funkce 1/4 

Při zapnuté funkci 1/4 odpovídá jedné úplné otáčce 
ladicího knoflíku změna kmitočtu o 1.25 kHz 
(normálně jedna otáčka změní kmitočet o 5 kHz). To 
je výhodné v některých mezních příjmových 
podmínkách a je k dispozici pouze v režimech CW a 
RTTY. 

 Stiskem [CW/RTTY] zvolte CW nebo RTTY.  

 Jste-li v menu 1, mačkáním [F3](1/4) se přepíná 

stav funkce 1/4 - zapnuto/vypnuto. 
• Je-li funkce zapnuta, objeví se na displeji „1/4“. 

• Lze nastavovat nezávisle pro CW a RTTY provoz. 

• Je-li zapnuta funkce TS, pak má TS prioritu. 

NB (noise blanker) omezuje šum pulzní povahy, jaký 
generují zapalovací systémy automobilů. Tato funkce 
není funkční při AM a FM, nebo při nepulzním rušení. 

 Mačkáním [NB] se funkce potlačení šumu zapíná a 

vypíná. 

• Při zapnuté funkci NB v režimu AM a při silném přijímaném 

signálu může dojít ke zkreslení audio signálu. V takovém případě 

potlačení šumu vypněte. 
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5-4 Funkce AGC 

 

 

5-6 Funkce potlačení šumu NB   
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5 FUNKCE PRO PŘÍJEM 

5-7 Omezení šumu NR 
Funkce NR (noise reduction) omezuje šumové 
složky a „vytahuje„ požadovaný signál, který je 
v šumu „utopený„. Přijímaný NF signál se konvertuje 
do digitální podoby a pak se užitečný signál odděluje 
od šumu. 

 Mačkáním [NR] se omezení šumu zapíná a 
vypíná. 
• Na displeji se objeví "NR", když je funkce zapnuta.  

 Otáčejte knoflíkem [NR] pro získání požadovaného 

stupně omezení šumu. 
• Otáčení ve směru hodinových ruček stupeň omezení šumu 

zvětšuje; otáčení v opačném směru omezení šumu snižuje. 

 

5-8 Automatický výřezový filtr 

 

 

 

 

Funkce ANF automaticky zeslabuje víc jak 3 

zázněje, ladící signály, atd., a to i v případě, kdy se 

tyto signály kmitočtově posouvají. Tato funkce je 

k dispozici pouze při SSB, AM a FM provozu. 

 Stiskem tlačítka módu vyberte SSB, AM nebo FM.  

 Mačkáním [APF/ANF] se notch filtr zapíná a 

vypíná. 
• Na displeji se objeví "ANF", když je funkce zapnuta. 

 

 

5-9 Uzamykání ladění 

Svítí při uzamčeném ladění 

 

 

 

 

 

 

Tato funkce zabraňuje náhodným změnám kmitočtu 
při neúmyslném pootočení ladicím knoflíkem. 
Elektronicky zamyká ladicí knoflík. 

 Mačkáním [LOCK] se zapíná a vypíná funkce 

uzamčení ladění. 
• Je-li ladění uzamčeno, indikace [LOCK] svítí červeně. 

 

 

 

 

 

[LOCK] 
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Tato funkce (PBT) elektronicky zužuje šířku 

propustného pásma mezifrekvence přijímače pro 

omezení vlivu rušení. Pohybem obou knoflíků [TWIN 

PBT] do stejné polohy se MF posune. 

 Otáčením knoflíků [TWIN PBT] se tato funkce 

nastavuje. Viz ilustrace níže. 
• Normálně (když není žádné rušení) by měl být ovládací 

prvek [TWIN PBT] nastaven do střední polohy. 
• Při použití PBT se může audio signál měnit. 
• PBT nemusí fungovat s některými kombinacemi MF 

filtrů. 
• Při FM provozu není k dispozici. 

 
Grafické zobrazení laděné propusti 

PŘÍKLADY PRÁCE S LADÌNÍM PÁSMOVÉ PROPUSTI 

střed mezifrekvence propustné pásmo              propustné pásmo                         posuv  

 
střední kmitočet MF               rušení    požadovaný signál     rušení požadovaný signál    střední kmitočet MF  rušení 
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5-10 Dvojitě laděná pásmová propust 
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5 FUNKCE PRO PŘÍJEM 

5-11 Volba MF filtrú 
V MF stupni IC-746 lze instalovat volitelné filtry (str. 

78). K dispozici jsou MF filtry 9 MHz i 455 kHz. 

Pokud jsou volitelné filtry osazeny, proveďte jejich 

nastavení pomocí programovacího režimu filtrú (viz 

níže). Filtry lze volit nezávisle pro každý provozní 

režim. 

 
  

  

 

  

  

 PROGRAMOVACÍ REŽIM NASTAVENÍ FILTRU 

[FILTER] 

 
 Stiskem [FILTER] na 2 vteřiny vyberete programovací 

režim filtru. 
 Stiskem tlačítka módu zvolte provozní režim, pro 

který chcete filtr nastavit. 
 Stiskem [FILTER] nastavte stav filtru - normální 

nebo úzký (narrow) 
• Je-li zvolen úzký, objeví se na displeji "NAR". 

 Jedním nebo více stisky [F2](9M) nebo [F4](455k) 
vyberete 9 MHz filtr, případně 455 kHz filtr. 

 Pokud je třeba, opakujte kroky  až  pro 
nastavení filtrů pro další módy. 

 Stiskem [MENU] menu opustíte a vrátíte se k 
normální obsluze. 

 POZNÁMKA: Viz str. 78 – o aktivaci osazených 

volitelných filtrů. 

           Volí 9 MHz pásmový filtr     Volí 455 kHz pásmový filtr 

 

USPOŘÁDÁNÍ FILTRÚ 
9 MHz MF filtr 455 kHz MF filtr 

 

• Volitelné filtry 455 kHz 

FL-53A (250 Hz)  

FL-52A (500 Hz)  

FL-222 (1.8 kHz)  

FL-96 (2.8 kHz)  

FL-257 (3.3 kHz) 

 POZNÁMKA:  

Lze osadit jeden  

volitelný 455 kHz 

filtr, případně dva 

9 MHz filtry. 

• Volitelné filtry 9 MHz 

FL-101 (250 Hz) 

FL-232 (350 Hz) 

FL-100 (500 Hz) 

FL-223 (1.9 kHz) 

FL-103 (2.8 kHz) 
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FUNKCE PRO VYSÍLÁNÍ 6 

6-1 VOX 

[MENU] [VOX/BK-IN]    Tuning dial 

Funkce VOX iniciuje vysílání bez nutnosti mačkat 
tlačítko TRANSMIT nebo PTT tím, že promluvíte do 
mikrofonu; když mluvit přestanete,  automaticky se 
vrátí na příjem. Tato funkce je k dispozici pro SSB, 
AM a FM provoz. Před použitím VOXu proveďte níže 
uvedené kroky. 

 Zvolte fonický provoz (SSB, AM, FM). 
 Stiskem [VOX/BK-IN] se VOX zapíná a vypíná. 

• Při zapnutém VOXu se na displeji objeví "VOX".  

 Stiskem [VOX/BK-IN] na 2 vteřiny se dostanete do 
programovacího režimu VOXu. 

 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte položku VOX Gain. 
 Mluvte do mikrofonu a současně otáčejte ladicím 

knoflíkem až do polohy, kde transceiver vysílá 
nepřerušovaně. 

• Dejte pozor, aby toto nastavení neovlivnil jiný zvuk než váš 

hlas. 

 Stiskem [MENU] nebo [VOX/BK-IN] se vrátíte do 
menu 1. 

 

 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte položku Anti VOX.  

 Mluvte do mikrofonu a současně otáčejte ladicím 
knoflíkem až dosáhnete nejčitelnějšího signálu.  

 Stiskem [MENU] nebo [VOX/BK-IN] se vrátíte do 
menu 1. 

  

 

 

 

 SEŘÍZENÍ ZPOŽDĚNÍ VOXu 

 

 
 
 
 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte položku VOX 

Delay. 
 Mluvte do mikrofonu a současně otáčejte ladicím 

knoflíkem až dosáhnete nejvhodnějšího intervalu 
pro přepnutí z vysílání na příjem. 

 Stiskem [MENU] nebo [VOX/BK-IN] se vrátíte do 
menu 1. 
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 SEŘÍZENÍ ZISKU VOXu 

Nastaví položku    nahoru/dolů 

 

 
 

 SEŘÍZENÍ ANTI-VOXu 

Nastaví položku    nahoru/dolů 

 

Nastaví položku     nahoru/dolů 
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6 FUNKCE PRO VYSÍLÁNÍ 

6-2 BK provoz 
Funkce break-in (BK) se využívá při CW provozu k 
automatickému přepínání transceiveru z vysílání na 
příjem během klíčování. IC-746 umí plný a částečný  
BK provoz. 

[KEY SPEED]     [VOX/BK-IN]  Tuning dial 

A - ČÁSTEČNÝ BK PROVOZ 

Indikace BK 

Při částečném BK provozu transceiver začne vysílat 
když zaklíčujete, pak se automaticky vrátí na příjem 
po předem nastaveném čase, když klíčovat 
přestanete. 

 Stiskem [CW/RTTY] vyberte CW nebo CW-R 

provoz.  

 Jedním nebo více stisky [VOX/BK-IN] zvolte 

částečný BK. 
• Částečný BK indikuje "BK-IN" na displeji.  

 Nastavte čas zpoždění BK (zpoždění přechodu z 
vysílání na příjem). 
 Stiskem [VOX/BK-IN] na 2 vteřiny se dostanete 

do programovacího režimu BK. 
 Otáčením ladicího knoflíku nastavte 

požadované zpoždění. 

 Stiskem [MENU] nebo [VOX/BK-IN] se vrátíte 

do menu 1. 

 POZNÁMKA: Používáte-li pastičku, otáčejte 

knoflíkem [KEY SPEED] pro nastavení rychlosti 

klíčování. 

 

 

 

B – PLNÝ BK PROVOZ 

 

 
 
 
 
Při plném BK provozu transceiver automaticky 
přepíná na příjem, jestliže během klíčování detekuje 
přijímaný signál. 

 Stiskem [CW/RTTY] vyberte CW nebo CW-R 

provoz.  
Jedním nebo více stisky [VOX/BK-IN] zvolte plný 
BK. 

• Plný BK indikuje "F BK-IN" na displeji. 

 POZNÁMKA: Používáte-li pastičku, otáčejte 

knoflíkem [KEY SPEED] pro nastavení rychlosti 

klíčování. 

 

 

 

 
Indikace plného BK 
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6-3 Funkce  TX 

 

 
 

 FUNKCE MONITOROVÁNÍ TX 
 
 
 
 
 
6-4 Funkce monitorování 

                [MENU]      [MONITOR]  Tuning dial 

 
 

Funkce TX posouvá vysílací kmitočet až o +/-9,99 
kHz po 10 Hz krocích beze změny přijímacího 
kmitočtu. 

 Stiskem TX se funkce TX zapíná a vypíná. 

• Při zapnuté funkci se na displeji objeví „TX“. 

 Otáčením knoflíku RIT/TX nastavte 

požadovanou změnu kmitočtu TX. 

• Stiskem CLEAR nastavíte diferenci TX na 
nulu. 

 Pro zrušení funkce TX stiskněte znovu TX. 

• Indikace „TX“ zmizí. 

• Pro přidání nebo odečtení diference TX k/od 

zobrazeného kmitočtu stiskněte TX na 2 vteřiny. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Při zapnuté funkci TX lze stiskem a přidržením 

XFC monitorovat přímo provozní kmitočet (TX se 

dočasně zruší). 

 

 

 

Funkce monitorování umožňuje upravit kvalitu 

vlastního vysílaného signálu na maximální čitelnost. 

 Stiskem [MONITOR] se funkce zapíná a vypíná. 

• Je-li funkce zapnuta, objeví se na displeji "MONI". 

 Nastavte úroveň monitorování. 
 Stiskem [MONITOR] na 2 vteřiny vyberete režim 

programování monitoru. 
 Otáčením ladicího knoflíku při současném stisku 

[PTT] a mluvení do mikrofonu se snažte najít 
nejčistší audio signál . 

 Stiskem [MENU] nebo [MONITOR] se vrátíte do 
menu 1. 
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6-5 Kompresor řeči Komprese řeči zvyšuje průměrný výstupní VF výkon, 

zlepšuje sílu signálu a jeho čitelnost při fonickém 

provozu SSB a AM. 

 Stiskem [SSB] nebo [AM/FM] vyberte příslušný 

mód. 

 Jestliže jste v menu 1 , stiskem [F3](CMP) 

kompresor zapnete. 
• Při zapnutém kompresoru se na displeji objeví 
"COMP".  

 Nastavte [MIC GAIN] do polohy 9 až 12 hodin. 

 Mluvte do mikrofonu a seřiďte zisk kompresoru 

[COMP GAIN] na zadním panelu tak, aby údaj 

ALC měřiče zústával uvnitř ALC zóny, ať mluvíte 

potichu nebo nahlas.  

 Použijte fukce monitorování (viz předchozí strana) 

ke kontrole, zda zkreslení vysílaného audio 

signálu je minimální. 
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6-6 Split provoz 

             Svítí během split provozu    [SPLIT] 

Provoz na dvou kmitočtech (split – dělený) 

umožňuje vysílat a přijímat ve stejném módu 

na dvou různých kmitočtech, jednom podle 

VFO A, dalším podle VFO B. 

 

 • Stav před krokem  
S
t
i
s
k
e
m
 
[
S
P
L
I
T
]
 
z
o
brazíte obsah VFO B 

• Volba VFO B 

 

[PŘÍKLAD]: Split provoz s VFO A 

nastaveném pro příjem na 7.06200 

MHz/LSB; VFO B nastaveno pro vysílání na 

7.07500 MHz/LSB. 

 Nastavte VFO A na 7.06200 MHz/LSB 
mód. 
 Stiskem [SPLIT] použití děleného provozu 
zapnete. 
• Objeví se indikace "SPLIT" a rozsvítí se [SPLIT]. 

• Při zapnutém split provozu ukazuje displej vysílací 

kmitočet.  

 Nastavte VFO B na 7.07500 MHz/LSB. 

 Při zobrazeném VFO A, stiskněte a 

podržte [XFC], pak otáčením ladicího 

knoflíku nastavte kmitočet. 

• Při stisknutém [XFC] lze podle potřeby změnit 

provozní pásmo a mód. 

• Při stisknutém [XFC] je monitorován vysílací kmitočet. 

 POZNÁMKA: Je možný také split provoz na 

dvou různých pásmech (cross band split), ale 

není zaručen. 

  

 

[XFC] Ladicí knoflík 

• Stav před krokem  
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6-7 Rychlý split provoz 

• Nastavení kmitočtu při stisknutém [XFC] 

Stisknete-li [SPLIT] na 2 vteřiny, zapne se provoz na 
děleném kmitočtu a VFO B se automaticky změní 
podle +/- posuvu kmitočtu naprogramovaného v 
režimu nastavení (set mode) (str. 61) nebo se 
srovná, jestliže je jako posuv kmitočtu 
naprogramováno 0 kHz. Funkce rychlého split 
provozu je standardně zapnuta, ale lze ji v režimu 
nastavení vypnout (str. 61). 

 Stiskem [SPLIT] na 2 vteřiny se provoz na děleném 

kmitočtu zapne. 
• VFO A a VFO B se srovnají.  

 Pøi stisknutém [XFC] otáčejte ladicím knoflíkem 
pro nastavení kmitočtového posuvu mezi 
vysíláním a příjmem. 
• Uvolníte-li [XFC], zobrazí se přijímací kmitočet. 

Indikuje rozdíl mezi TX/RX kmitočty 

 NASTAVENÍ SPLIT ODSKOKU  Nastavíte-li často používaný kmitočtový odskok split 

provozu předem, můžete navolit split provoz stiskem 

jediného tlačítka – tzv. rychlý split provoz. 

Nastavte odskok předem v režimu nastavení (str. 61, 
položka 12). Z příkladu vlevo je zřejmé, že je 
nastaven odskok (split offset) +0.013 MHz. 

 Stiskem [SPLIT] na 2 vteřiny rychlý split provoz 
aktivujete. 
• Přijímací kmitočet bude posunut proti vysílacímu o 

odskok nastavený v režimu nastavení . 

Indikuje přijímací kmitočet při split provozu 

 UZAMČENÍ FUNKCE SPLIT Tato funkce přináší pohodlí – budeme měnit pouze 
vysílací kmitočet. Když se split provoz nepoužívá, 
uvolníte-li náhodně [XFC] při otáčení ladicím 
knoflíkem, změní se i přijímací kmitočet. Funkce 
uzamčení (split lock) je standardně zapnut, ale lze ji 
v režimu nastavení vypnout. 

 Je-li zapnut split provoz, stiskem [LOCK] 
aktivujete uzamčení split provozu (split lock).  

 Při stisknutém  [XFC],  otáčejte ladicím 
knoflíkem pro změnu vysílacího kmitočtu. 
• Jestliže neúmyslně uvolníte [XFC] při otáčení ladicím 

knoflíkem, přijímací kmitočet se NEZMĚNÍ. 

 

 

 

 

 



 49 

PAMĚŤOVÉ KANÁLY           7 

7-1 Obecně 
Transceiver má 101 paměťových kanálú (plus 1 volací kanál). 
Paměťový režim je užitečný pro rychlou změnu často 
používaných kmitočtú. 

Všech 101 paměťových kanálú je laditelných, což znamená, že 

naprogramovaný kmitočet lze dočasně přeladit i v paměťovém 

režimu ladicím knoflíkem. 

 
  

  

  

  

  

Jeden kmitočet a jeden provozní mód 
v každém paměťovém kanálu jako 
hranice skenování pro programové 
skenování. 

  

  

  

7-2 Volba paměťového kanálu 

A - V REŽIMU VFO 

 Stiskem [V/M] zvolte režim VFO, pokud již není 
navolen, pak otáčením [M-CH] vyberte èíslo 
paměťového kanálu. 
• Lze vybírat ze všech kanálú, včetně prázdných. 

• Jestliže v kanálu není naprogramována žádná informace, 

objeví se "BLANK" (prázdný).  

 Stiskem [V/M] vyberte paměťový režim. 

• Objeví se indikace „MEMO" a obsah paměťového kanálu. 

 

• Vybrán paměťový kanál 2 v režimu VFO, pak 

navolen paměťový režim 

 
                 Zmizí, je-li kanál naprogramován 

 

PAMĚŤOVÝ 
KANÁL 

MAZÁNÍ ČÍSLO 
PAMĚŤ. 
KANÁLU 

PŘENOS 

DO VFO 

PŘEPIS 
VLASTNOST 

Normální  
(split paměť) 

Nezávislé vysílací a přijímací 
kmitočty  a jeden mód v každém 
paměťovém kanálu. 

Navíc lze uložit pro převáděčový 
provoz tónové kmitočty (nebo 
nahazovací tón 1750 Hz). 

Ano Ano 1-99 Ano 

Hranice 

skenování 

Ano Ano Ne P1, P2 

Volací kanál 
Stejné jako u normálních. Ne Ano Ne C 

 
• Vybrán režim VFO 
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 Stiskem [V/M] vyberte paměťový režim (memory 
mode). 

 Otáčením [M-CH] zvolte kanál paměti (memory 
channel). 
• Lze navolit všechny kanály paměti, včetně prázdných. 

• Paměťové kanály lze navolit také pomocí tlačítek na 

mikrofonu [UP]/[DN] - nahoru/dolů. 

7-3 Přenos paměti do VFO 

Obsahy kanálů paměti (kmitočet, mód, atd.) lze 

přenést do VFO režimu. 

 Stiskem [V/M] vyberte režim VFO, pokud už není 

navolen. 

 Otáčením [M-CH] zvolte číslo paměťového kanálu, 

který má být přenesen. 

 Stiskem [V/M] na 2 vteřiny obsah zvoleného 

kanálu přenesete do VFO režimu. 

• Po přenosu obsahu kanálu 5 paměti do VFO 

 

7-4 Vymazání paměti Libovolné nepotřebné paměťové kanály lze vymazat. 
Smazáním se z nich stanou prázdné kanály. Krajní 
kanály P1 a P2 a volací kanál smazat nelze. 

 Stiskem [V/M] vyberte paměťový režim, pokud už 

není navolen.  

 Otáčením [M-CH] zvolte paměťový kanál, který má 

být smazán.  

 Stiskem [M-CL] na 2 vteřiny zvolený kanál 

smažete. 
• Obsah paměti se smaže a na displeji se objeví "BLANK" 

(prázdný). 

• Po vymazání obsahu kanálu 5 paměti 

 

7 PAMĚŤOVÉ KANÁLY 

 

B – V PAMĚŤOVÉM REŽIMU 

 

 

 



 
  PAMĚŤOVÉ KANÁLY  7 
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7-5 Volba volacího kanálu 

 

• Po volbě volacího kanálu 

Standardně je do volacího kanálu předprogramováno 

145.00000 MHz/FM. Kmitočet lze změnit, aby 

vyhovoval vašim provozním zvyklostem (str. 52). 

 Stiskem [CALL] vyberete volací kanál. 

• Objeví se "C".  

 Opětným stiskem [CALL] se vrátíte do 

předchozího režimu. 

 POZNÁMKA: Jestliže vyberete volací kanál 
pomocí tlačítka [CALL], NELZE kmitočet změnit 
pomocí ladicího knoflíku, tlačítky pásem ani 
zadáním na klávesnici. Ale, jestliže volací kanál 
vyberete v paměťovém režimu pomocí [M-CH], 
kmitočet změnit LZE. 

 

7-6 Programování paměti 

• Po naprogramování paměťového kanálu 10 

 

Paměťové kanály 1 až 99 (stejně tak volací kanál) lze 
naprogramovat nezávislými kmitočty pro vysílání a a 
příjem. Říká se jim split (dělené) kmitočty a jsou 
uloženy ve VFO A a VFO B. Navíc lze uložit mód, 
nastavení MF filtrú, kmitočty tónu a jména paměti. 

[PŘÍKLAD]: naprogramování 7.06200 MHz/LSB jako 

přijímacího kmitočtu a 7.07500 MHz/LSB jako 

kmitočtu vysílacího do paměťového kanálu M-CH 10. 
 Nastavte kmitočet a mód jako při split provozu (str. 

47). 
• Jestliže je v režimu nastavení split provoz vypnut (stav OFF) 

(str. 61), pak lze do paměti uložit pouze zobrazené kmitočty 

VFO. 

 Otáčením [M-CH] vyberte příslušný kanál M-CH 10. 
• Zvolte režim paměti pro potvrzení obsahu kanálu, pokud 

chcete. 

• Jestliže je vybraný paměťový kanál prázdný (nemá žádný 

obsah), objeví se "BLANK". 

 Stiskem [MW] na 2 vteřiny naprogramujte 
zobrazený kmitočet a mód do paměťového kanálu. 
• Pro kontrolu naprogramovaného obsahu stiskněte [V/M] pro 

navolení paměťového režimu. 

 POZNÁMKA: Pro nastavení kmitočtú VKV 
převáděče naprogramujte kmitočty vstupu/výstupu 
do VFO A a B. U americké verze je k dispozici 
funkce převáděče pro automatické nastavení 
duplexu. 

 

 
 

 

 



           7  PAMĚŤOVÉ KANÁLY 
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7-7 Uložení volacího kanálu 
Volací kanál se programuje stejným způsobem jako 

normální paměťové kanály. Užitečné je 

naprogramovat do volacího kanálu nejčastěji 

používaný kmitočet pro jeho rychlé vyvolání. Jako 

paměťové kanály, i volací kanál může obsahovat 

kmitočty pro split provoz. 

 Otáčením knoflíku [M-CH] vyberte volací kanál. 
• Objeví se "C". 

 Zvolte kmitočet a mód pro naprogramování do 
volacího kanálu. 

 Stiskem [MW] na 2 vteřiny zobrazený kmitočet a 
mód do volacího kanálu naprogramujete. 

 

 
• Po provedených krocích  až  

• Po provedených krocích  až  

 

 

Paměťové kanály P1 a P2 představují programované 
okraje skenování. Používají se k zadání horního a 
dolního kmitočtu pro programové skenování (str. 56). 
Standardně je P1 naprogramován hodnotou 0.50000 
MHz a P2 hodnotou 29.99999 MHz. Pokud by v obou 
kanálech P1 i P2 byly stejné kmitočty, programové 
skenování se neprovede. 

[PŘÍKLAD]: Do kanálu P1 zadejte 14.00000 MHz a do 
kanálu P2 14.350000 MHz. 

 Otáčením knoflíku [M-CH] zvolte okraj skenování 
P1. 

 Otáčením ladicího knoflíku nastavte 14.00000 MHz 
jako dolní kmitočet.  

 Stiskem [MW] na 2 vteřiny hodnotu 14.00000 MHz 

uložíte do okraje skenování P1. 
 Otáčením knoflíku [M-CH] zvolte okraj skenování 

P2.  
 Otáčením ladicího knoflíku nastavte 14.35000 MHz 

jako horní kmitočet. 

 Stiskem [MW] na 2 vteřiny hodnotu 14.35000 MHz 

uložíte do okraje skenování P2. 

• Pokud bude programové skenování aktivováno (str. 55), bude 

hledat signály na kmitočtech mezi 14.00000 MHz a 14.35000 

MHz. 

  

 

 

 

 
 

 

7-8 Programování okrajů skenování 

• After steps ® to @ 
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7-9 Přiřazení jmen paměti 

• Po dokončení kroku  

• Po dokončení kroku  

Každému paměťovému kanálu lze přiřadit jméno. 

Jméno paměti může být dlouhé až 9 znakú - lze 

použít libovolný znak ze 127 standardních ASCII 

znakú (jako na klávesnici PC). 

[PŘÍKLAD]: Naprogramování názvu "DX spot" do 
paměťového kanálu 99. 

 Stiskem [V/M] vyberte paměťový režim, pokud již 
není navolen. 

 Otáčením [M-CH] nastavte paměťový kanál 99. 
 Stiskem [MENU] zvolte menu 2. 
 Stiskem [F2](MEM) vyberte menu jména paměti. 
 Stiskem [F1](EDT) vyberte menu editace paměti. 
 Jedním nebo více stisky [F1](ABC) vybírejte znaky, 

které chcete zadat. 
• "ABC" vkládá velká písmena A až Z. 
• "abc" vkládá malá písmena a až z .  

• "etc" se používá pro vložení jiných znakù, například 

interpunkčních. 

• Číslice "0" až "9," zadejte na klávesnici, včetně desetinné 

tečky. 

 Otáčením ladicího knoflíku vyberte první znak, 

který se má vložit.  

 Stiskem [F3]() nebo [F2]() přesunete kurzor 

dopředu nebo zpátky. 

• [F5](SPC) vkládá mezeru a [F4](DEL) znak vymaže.  

 Opakujte kroky  až  pro zadání celého názvu. 

 Stiskem [MENU] jméno paměti uložíte a vrátíte se 

do menu jména paměti. 

• Stiskem [MENU] 2 krát se vrátíte do menu 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Po dokončení kroku  

• Po dokončení kroku  

• Po dokončení kroku  
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Transceiver má poznámkovou paměť k ukládání 
kmitočtu a módu pro jejich snadné vyvolání. Tato 
paměť je oddělena od paměťových kanálú. 
Standardní počet poznámek je 5, ale lze jej zvýšit 
v režimu nastavení na 10. 

A - ZÁPIS KMITOČTÚ A PROVOZNÍCH 

MÓDÚ DO POZNÁMKOVÉ PAMĚTI 

 Stiskem [MP-W] uložíte zobrazený kmitočet a mód do 

paměti.  

• Každým stiskem [MP-W] ukládáte kmitočet a mód do další 

dostupné paměti; čili když budete zapisovat 6tý (nebo 11tý) 

kmitočet a mód, automaticky se vymaže nejstarší záznam 

kmitočtu a módu, aby udělal místo novému nastavení. 

 POZNÁMKA: Každá poznámková paměť musí mít 

jedinečnou kombinaci kmitočtu a módu; identické 

nastavení se podruhé nezapíše. 

• Zobrazený kmitočet a mód 

V tomto případě stisk [MP-W] vloží FM 145.3600.00 MHz do 

nejhořejší paměti a vymaže nejstarší záznam. 

• Ukládání do následující paměti   

B - VYVOLÁNÍ POZNÁMKOVÉ PAMĚTI  Stiskem [MP-R] zápisníkovou paměť vyvoláte.  

• Každým stiskem [MP-R] vyvoláte paměť, počínaje 

nejčerstvějším záznamem. 

 

 

7 PAMĚŤOVÉ KANÁLY 

7-10 Poznámková paměť 

 

 
paměť vymazána 

• Zápisníkové paměti • Režim VFO nebo paměťový režim 
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SKENOVÁNÍ              8 

  

  

PROGRAMOVANÉ SKENOVÁNÍ 

Opakovaně skenuje mezi dvěma hraničními kmitočty 

(paměťové kanály skenovacích mezí P1 a P2). 

 SKENOVÁNÍ F 

Opakovanì skenuje oblast vymezenou F. 

  

Toto skenování funguje v režimu VFO i režimu paměti . 

  

SKENOVÁNÍ PAMĚTI 

Opakovaně skenuje všechny naprogramované paměťové kanály. 

 

SELEKTIVNÍ PAMĚŤOVÉ SKENOVÁNÍ 

Opakovaně skenuje všechny vybrané paměťové kanály 

  

 

Toto skenování funguje v paměťovém režimu. Toto skenování funguje v paměťovém režimu. 

 
  

  

Při otevřeném skvelči probíhá skenování dokud není 
ručně zastaveno - na detekovaných signálech 
nepauzíruje. Při zavřeném skvelči se skenování 
zastavuje na detekovaných signálech, další 
pokračování záleží na nastavených podmínkách. 
Rychlost skenování a pokračovací podmínky lze 
nastavit pomocí menu nastavení skenování. 

 Stiskem [MENU] vyberte M2, pokud již není 
navoleno. 

 Stiskem [F1 ] vyberte menu skenování. 
 Stiskem [F5] vyberte menu nastavení skenování. 
 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte požadovanou 

položku. 
 Otáčením ladicího knoflíku nastavte požadovaný 

stav zobrazené položky (viz níže). 
 Stiskem [MENU] 3 krát se vrátíte do M1. 

Rychlost skenování může být LOW nebo HIGH. 
• LOW: skenování je pomalejší. 
• HIGH: skenování je rychlejší. 

Pokračovací podmínka může být OFF nebo ON. 
• OFF: při detekování signálu se skenování nezastaví. 
• ON: při detekování signálu vyčká 10 vteřin, pak pokračuje. 

Pokud signál zmizí, skenování se obnoví po 2 vteřinách. 
 

8-1 Druhy skenování 

Počáteční kmitočet 

 
 

Hranice skenování 
P1 nebo P2 

Hranice skenování 
P1 nebo P2 kmitočet -F kmitočet +F  

Skok 

Toto skenování funguje v režimu VFO. 

PRÁZDNÝ PRÁZDNÝ 

 
 

• PŘED SKENOVÁNÍM 

 

 

[MENU] Tuning dial 
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8-2 Programové a jemné programové skenování 

[MENU] Tlačítka módú   Ladicí knoflík 

Programové skenování hledá signály v rozsahu 

daném paměťovými kanály hranic skenování P1 a 

P2. Standardní kmitočty pro tyto paměti jsou 

0.500000 MHz a 29.99999 MHz. Viz str. 56 - 

programování hranic skenování. 

 Stiskem [V/M] vyberte režim VFO, pokud již není 
navolen. 

 Stiskem tlačítka módu vyberte požadovaný druh 
provozu. 
• Druh provozu lze zvolit i během skenování. 

 Stiskem [TS] vyberte krok ladění. 
• Ladicí krok lze zvolit i během skenování. 

 Stiskem [MENU] vyberte M2. 
 Stiskem [F1] vyberte menu skenování. 
 Stiskem [F1] zahájíte/zastavíte programové 

skenování. 
• Během skenování blikají desetinné tečky MHz a kHz. 

• Otočením ladicího knoflíku probíhající skenování zrušíte. 

Stiskem [F-1] vyberte menu skenování. 

  

 

  

• O JEMNÉM PROGRAMOVÉM SKENOVÁNÍ 

Mačkání [F3] přepíná mezi programovým a jemným 

programovým skenováním. 
 

Jestliže je během programového skenování přijat 
signál, skenování pokračuje, ale ladicí krok se 
dočasně nastaví na 10 Hz. 

 Pro spuštìní programového skenování proveřte 

výše uvedené kroky  až . 

 V průběhu programového skenování přepíná stisk 

[F3] mezi programovým skenováním a 

skenováním F. 
 Stiskem [F1] skenování zastavíte. 

 

8 SKENOVÁNÍ 

 

 

Menu 2 

Menu skenování 

 

Stisk [F-1] startuje/zastavuje skenování. 
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 8-3 Paměťové skenování 

[MENU] Tuning dial   [V/M] 

Menu skenování 

Paměťové skenování hledá signály podle  

paměťových kanálú 1 až 99. Prázdné paměťové 

kanály (nenaprogramované) jsou přeskakovány. 

 Stiskem [V/M] zvolte paměťový režim, pokud již 
není navolen. 

 Stiskem [MENU] vyberte M2. 
 Stiskem [F1] vyberte menu skenování. 
 Stiskem [F1] zahájíte/zastavíte paměťové 

skenování. 
• Během skenování blikají desetinné tečky mezi MHz a kHz. 

• Aby bylo paměťové skenování možné, musí být 

naprogramovány alespoň 2 paměťové kanály. 

• Otočením ladicího knoflíku probíhající skenování zrušíte.

. 

 

Stisk [F-1] zahajuje/zastavuje paměťové skenování. 

8-4 Výběr pro paměť. skenování 

[MENU] Tuning dial     [V/M] 

Výběr paměťového skenování hledá paměťové 

kanály nastavené jako "select" (vybrán) pro 

skenování. Viz níže o nastavení/mazání vybraných 

paměťových kanálú. 

 Spusťe paměťové skenování provedením výše 
uvedených krokú  

 Stisk [F3] v průběhu paměťového skenování 
přepíná mezi paměťovým skenováním a výběrem 
paměťového skenování. 

 Stiskem [F1] skenování zastavíte. 
• Aby bylo paměťové skenování možné, musí být 

naprogramovány alespoň 2 paměťové kanály. 

• Otočením ladicího knoflíku probíhající skenování zrušíte. 

Menu skenování Indikace výběru 

 

Stisk [F-3] přepíná mezi paměťovým skenováním a 

výběrem pro paměťové skenování. 

 NASTAVENÍ/MAZÁNÍ VYBRANÝCH 

PAMĚŤOVÝCH KANÁLÚ  

Pro paměťové skenování lze vybrat všechny 
paměťové kanály kromě hranic skenování (P1, P2). 

Při navoleném menu skenování stisk [F3] přepne do 

nastavení výběru paměťových kanálú. 

• Je-li kanál vybrán, objeví se indikace "SEL". 
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SKENOVÁNÍ 8 
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8-5 Skenování F a jemné F. 

Klávesnice  [V/M] 

[MENU] Tuning dial        [M-CHj 

Skenování F hledá signály na obou stranách 
zobrazeného paměťového kanálu nebo kmitočtu. 
Frekvenční rozsah prohledávání na každou stranu od 
středního kmitočtu (paměťového kanálu) je 
specifikován rozpětím. 

 Stiskem [V/M] vyberte paměťový nebo VFO režim 
podle přání. 

 Stiskem [MENU] vyberte M2. 
 Stiskem [F1] zvolte menu skenování. 
 Jedním nebo více stisky [F4] vyberte požadovanou 

hodnotu rozpětí F. 
• Volitelné jsou hodnoty ±5 kHz, ±10 kHz, ±20 kHz. ±50 kHz, 

±100 kHz, ±500 kHz a ±1 MHz. 

 Ve VFO režimu nastavte střední kmitočet pomocí 
klávesnice nebo ladicího knoflíku; v paměťovém 
režimu otáčejte knoflíkem [M-CH] pro nastavení 
středního kmitočtu pro paměťové kanály. 

 Stiskem [F2] skenování F spustíte/zastavíte. 
• Během skenování desetiná tečka mezi MHz a kHz bliká. 

• Otočením ladicího knoflíku probíhající skenování zrušíte. 

Stiskem [F-1] vyberte menu skenování. 

  

 

Stisk [F-3] přepíná mezi skenováním F a jemným F. 

 JEMNÉ SKENOVÁNÍ F 

Menu skenování 

To je totéž co skenování F, s tím rozdílem, že při 
detekování signálu se změní ladění skenování na 10 
Hz. 

 Proveřte výše uvedené kroky  až  pro spuštění 

skenování F. 

 Během skenování F mačkání [F3] přepíná mezi 

skenováním F a jemným F. 

 Stiskem [F2] skenování zrušíte. 

Stisk [F-3] přepíná mezi skenováním F a jemným F. 

8 SKENOVÁNÍ 

 

 

Menu 2 

Menu skenování 
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VESTAVĚNÝ ANTÉNNÍ TUNER       9 

9-1 Než začnete 

[TUNER] 

 

Interní anténní tuner přizpůsobuje transceiver anténě 
automaticky. Jakmile tuner anténu přizpúsobí, úhly 
natočení proměnných kapacit se zapamatují jako bod 
nastavení pro každý kmitočtový rozsah (kroky 100 
kHz). Tudíž, změníte-li kmitočtový rozsah, proměnné 
kapacity se automaticky nastaví dle pamatovaného 
bodu. (Viz str. 62-19 Automatické ladění.) 

9-2 Obsluha tuneru  
 Přesvědčte se, že výstupní výkon na KV pásmech 

je vyšší než 8 W; na 50 MHz pásmu vyšší než 15 
W. 

 Stiskem [TUNER] interní anténní tuner zapněte. 
(Viz str. 3-15 ŘÍZENÍ VF VÝKONU.) 
• Anéna je automaticky doladěna, pokud je PSV vyšší než 

1.5:1. 
• Zapnutý tuner je indikován, na displeji se objeví "TUNER".

Při SSB provozu při slabší úrovni hlasu nemusí tuner 

ladit správně. V takových případech pomůže ruční 

ladění. 

 Stiskem [TUNER] na 2 vteřiny ruční ladění 
zahájíte. 
• V průběhu ručního ladění bliká "TUNE". 

• Jestliže tuner není schopen ani po 20 vteřinách ladění snížit 

PSV pod 1.5:1, indikace [TUNE] zmizí a navolí se stav 

"through" (průchozí). 

 POZNÁMKY 

• Interní anténní tuner umí ladit jen KV a 50 MHz 
pásma - pásmo 144 MHz naladit neumí. 

• Jestliže nemáte ke konektorům [ANT1] nebo 
[ANT2] připojenou žádnou anténu - NEVYSÍLEJTE. 

• Jestliže máte připojeny antény dvě, vyberte anténu, 
které má být použita pomocí přepínače [ANT]. 

• Jestliže je při odladění větším než 100 kHz 
PSV větší než 1.5:1, stiskněte na 2 vteřiny 
[TUNER] pro zahájení ručního ladění. 

• Interní anténní tuner nemusí být schopen ladit při 
AM provozu. V takových případech stiskněte na 2 
vteřiny [TUNER] pro ruční naladění. 

 JESTLIŽE TUNER NENÍ SCHOPEN ANTÉNU 

DOLADIT 

• Zkontrolujte nezměněné PSV (menší než 3:1 pro 
KV pásma; menší než 2.5:1 pro pásmo 50 MHz). 

• Zopakujte ruční ladění několikrát. 
• Laďte s 50  umělou zátěží a znovu zkuste ladit 

anténu. 
• Vypněte a znovu zapněte napájení. 
• Upravte délku anténního kabelu (to v některých 

případech pomůže na vyšších kmitočtech). 
• Některé antény, zvláště pro nižší pásma, mají 

úzkou šířku pásma. Takové antény nemusí jít 
naladit na okrajích pásma, pak laďte takové antény 
následovně: 

[PŘÍKLAD]: Předpokládejme anténu, která má na 
3.55 MHz PSV 1.5:1 a na 3.8 MHz 3:1. 
 Stiskem [TUNER] anténní tuner zapněte. 
 Vyberte CW mód. 
 Funkci BK vypněte (str. 44). 
 Stiskem [TRANSMIT] zapněte vysílání. 

 Nastavte 3.55 MHz a zaklíčujte. 
 Nastavte 3.8 MHz a odklíčujte. 
 Stiskem [TRANSMIT] vrátíte na příjem. 

 

 RUČNÍ LADĚNÍ 
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10   REŽIM NASTAVENÍ 

10-1 Volba režimu nastavení 

Režim nastavení se používá pro naprogramování 

nepříliš často měněných hodnot  nebo stavú funkcí. 

 Stiskem [MENU] vyberte M2, pokud už není 
navoleno. 

 Stiskem [F5] do režimu nastavení vstoupíte. 
 Stiskem [F1] nebo [F2] změňte vybranou položku. 

• Stisk a přidržení [F1] nebo [F2] způsobí cyklování dostupných 

položek režimu nastavení.  

 Otáčením ladicího knoflíku nastavte požadovaný 
stav vybrané položky.  

 Stiskem [MENU] 2 krát režim nastavení opustíte a 
dostanete se do menu M1. 

 

[MENU] Tuning 
dial 

  

10-2 Položky režimu nastavení 
  

1. BeeP  

Tato položka nastavuje úroveň audio výstupu pro 

potvrzovací pípnutí (roger peep). Úroveň může být 

nastavena od 0% do 100% v 1% krocích. Pokud 

jsou pípnutí  (položka 7) vypnuta, nemá toto 

nastavení žádný vliv. 
  

2. BeeP Level - lmt  
Tato položka umožňuje nastavit maximální hlasitost 
potvrzovacích pípnutí. Roger peep je provázán s 
ovládáním [AF] dokud není dosaženo specifikované 
úrovně hlasitosti - další kroucení knoflíku [AF] 
hlasitost roger peepu nezvýší. 
  

3. CAL. Marker 
Tato položka je použita pro jednoduchou kontrolu 
kmitočtu transceivru. Viz str. 65 - postup kalibrace. 

 POZNÁMKA: Po zkontrolování kmitočtu 

transceivru kalibrační značku vypněte - OFF. 
  

4. Filter (9MHz-1) 
Pokud je instalován volitelný filtr v objímce 9 MHz 

(1), je tato volba nezbytná, jinak nelze filtr vybrat. 

Lze vybrat  filtry FL-103, FL223. FL-100. FL-232 
nebo FL-101. Podrobnosti viz str. 42. 

 

 

 Stiskem [F-5] zvolíte režim nastavení. 
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5. Filter (9MHz-2)  

Pokud je v objímce 9 MHz (2) instalován volitelný 

filtr, je tato volba nezbytná, jinak nelze filtr vybrat. 

Lze použít filtry FL-103, FL223, FL-100, FL-232 
nebo FL-101. Podrobnosti viz str. 42. 
  

6. F i l t e r  (455kHz)  

Pokud je v objímce 455 kHz instalován volitelný filtr, 
je tato volba nezbytná, jinak nelze filtr vybrat. 

Lze použít filtry FL-257, FL-96, FL-222, FL-52A nebo 

FL-53A. Podrobnosti viz str. 42. 
  

7. BeeP 
Pípnutí zazní pokaždé pro potvrzení, když je tlačítko 
stisknuto. Tuto funkci lze vypnout (OFF) pro tichý 
provoz. Viz položka 1 pro nastavení hlasitosti. 
  

8. Band Edge Beep 
Pípnutí zazní pokaždé, když provozní kmitočet 
zasáhne nebo opustí amatérské pásmo. Tato funkce 
je nezávislá na nastavení potvrzovacího pípnutí 
(uvedeno výše). Viz položka 1 pro nastavení 
hlasitosti. 
  

9. RF/SQL VR TyPe  

Ovládací prvek [RF/SQL] může být nastaven pro 

řízení VF/skvelč (standardně), pouze VF zisku 

(skvelč je trvale otevřen) nebo pouze s řízením 

skvelče (VF zisk trvale na maximum). 
  

10. Meter Peak hold 

Tato položka zapíná a vypíná funkci měření a 

podržení špiček. Pokud je zapnuta, je údaj měřiče 

špiček zobrazen asi 0.5 vteřiny. 
  

11. Quick SPLIT 
Pokud je tato funkce ve stavu ON, stisk [SPLIT] na 2 
vteřiny aktivuje funkci rychlý split provoz (str. 48). 
  

12. SPLIT Offset  
Tato položka nastavuje odskok (rozdíl mezi 
vysílacím a přijímacím kmitočtem) při funkci rychlý 
split provoz. Odskok lze nastavit od -4 MHz to +4 
MHz v 1 kHz krocích. 
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13. SPLIT LOCK 
Je-li tato položka ve stavu ON, lze použít ladicí 
knoflík k seřízení vysílacího kmitočtu během 
stisknutí tlačítka [XFC] i ve chvíli kdy je funkce 
uzamňení aktivována. Viz str. 47 - podrobnosti o split 
provozu. 
  

14. DUP O f f s e t  HF 
Tato položka nastavuje odskok (rozdíl mezi 
vysílacím a přijímacím kmitočtem) pro funkci rychlý 
split provoz v módu FM pouze pro KV. Tento údaj 
bude použit jako odskok převáděče na KV pásmu. 
Lze nastavit v rozmezí od -4 MHz do +4 MHz v 1 
kHz krocích. 
  

15. DUP Offset 50M 
Tato položka nastavuje odskok (rozdíl mezi 
vysílacím a přijímacím kmitočtem) pro funkci rychlý 
split provoz v módu FM pouze pro 50 MHz. Tento 
údaj bude použit jako odskok převáděče na 50 MHz 
pásmu. Lze nastavit v rozmezí od -4 MHz do +4 MHz 
v 1 kHz krocích. 
  

16. DUP Offset 144M 
Tato položka nastavuje odskok (rozdíl mezi 
vysílacím a přijímacím kmitočtem) pro funkci rychlý 
split provoz v módu FM pouze pro 144 MHz. Tento 
údaj bude použit jako odskok převáděče na 144 
MHz pásmu. Lze nastavit v rozmezí od -4 MHz do 
+4 MHz v 1 kHz krocích. 
  

17. One Touch RPtr 

Tato položka zapíná a vypíná funkci převáděč na 

jeden dotyk (+duplex nebo -duplex). Viz str. 34 

s podrobnostmi, týkajícími se této funkce. 
  

18. Auto RePeater                                 (pouze v USA)  

Tato položka zapíná automatickou funkci převáděče 

ON-1 (nastavení automatického duplexu), ON-2 

(nastavení automatického duplexu a aktivace 

tónového kóderu), nebo ji vypíná. Viz str. 35 

s podrobnostmi, týkajícími se této funkce. 
  

19. Auto Tune 

Vnitřní anténní tuner má schopnost automatického 

startu, která začne fungovat, jestliže SWR na KV 

pásmech je vyšší než 1.5-3. 

Pokud je zvolen stav "OFF", tuner nezačne ladit ani 
při špatném SWR (1.5-3). Je-li zvolen stav "ON", 
automatické ladění se spustí dokonce i při vypnutém 
tuneru. 
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20. PTT Tune 
Ladění externího anténního tuneru lze spustit 
automaticky ve chvíli stisku PTT poté, co se 
provozní kmitočet změnil (o více než 1% proti 
naposled laděnému kmitočtu). 
  

21. ANT Select  

Lze nastavit automatický výběr anténního konektoru, 

ruční, případně žádný výběr (když používáte pouze 

jednu anténu). 

Je-li zvoleno "AUTO", je anténní přepínač aktivován 

a paměť pásma si zapamatuje vybranou anténu. 

Podrobnosti viz str. 71. 

Je-li zvolen "MANUAL“, je anténní přepínač 

aktivován a anténa se vybírá ručně. 

Je-li ve stavu "OFF", anténní přepínač aktivován 

není, nefunguje. V tomto případě je vždy vybrán 

konektor [ANT1]. 
  

22. SPEECH Language 

Je-li instalován volitelný HLASOVÝ SYNTETIZÉR UT-102, 

máte na výběr angličtinu a japonštinu. Instalace této 

jednotky viz str. 77. 
  

23. SPEECH Speed 
Je-li instalován volitelný HLASOVÝ SYNTETIZÉR UT-102, 
můžete si vybrat rychlý (high) nebo pomalý výstup 
syntetizéru. Instalace této jednotky viz str. 77. 
  

24. SPEECH S-Level 
Je-li instalován volitelný HLASOVÝ SYNTETIZÉR UT-102, 
máte k dispozici hlášení kmitočtu, provozního módu 
a úrovně signálu. Hlášení úrovně signálu lze vyřadit. 
Instalace této jednotky viz str. 77. 
  

25. Memory Pad Ch  

Tato položka nastavuje počet kanálú poznámkové 

paměti, které jsou k dispozici. Lze nastavit 5 nebo 

10. 
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26. MIC U/D Speed 
Tato položka nastavuje rychlost, s jakou se mění 
kmitočet při stlačení a přidržení tlačítek na 
mikrofonu [UP]/[DN] . Lze vybrat vysokou (high) 
nebo nízkou (low) rychlost změny. 
  

27.CI-V Baud Rate 

Tato položka nastavuje přenosovou rychlost dat. 

K dispozici je 300,1200, 4800, 9600,19200 bps a 

"AUTO". 

Je-li zvoleno "AUTO", rychlost přenosu (baud rate) 
se nastaví automaticky podle připojeného nebo 
vzdáleného kontroléru. 
  

28. CI-V Address  

Pro rozlišení zařízení má každý CI-V transceiver 

svou vlastní standardní adresu v hexadecimálním 

kódu. Pro IC-746 je to 56h. 

Pokud jsou 2 nebo více transceiverú IC-746 
přpojeny k volitelnému konvertoru úrovní (CT-17 
LEVEL CONVERTER), zvolte otáčením ladicího knoflíku 
odlišné odresy pro každý z nich v rozsahu 01h až 
7Fh. 
  

29. CI—V Transceive 

Je možný transceiverový provoz s IC-746 

propojeným s jinými KV transceivery nebo přijímači 

firmy Icom. 

Je-li zvoleno "ON",  provedená změna kmitočtu, 
módu, atd. na IC-746 se automaticky promítne na 
připojených transceiverech (nebo přijímačích) a 
naopak. 
  

30. CI-V 731 Mode 
Při propojení IC-746 s IC-735 pro výše uvedený 
(tcvr) provoz, je nutno změnit délku dat provozního 
kmitočtu na 4 bajty. 
• Tato položka musí být nastavena na "ON" pouze při 

provozování tcvr provozu s IC-735. 
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SEŘIZOVÁNÍ             11 

11-1 Brzda ladicího knoflíku 
Volnost otáčení ladicího knoflíku lze seřídit, aby vám 
vyhovovala . 

Šroub seřízení brzdy je umístìn po pravé straně 
ladicího knoflíku. Viz obrázek vlevo. 
Otáčením seřizovacího šroubu brzdy ve směru 

nebo proti směru hodinových ruček docílíte 
vhodné vúle při současném plynulém a 
rovnoměrném pohybu ladicího knoflíku jedním 
směrem  

 

 

11-2 Kalibrace kmitočtu 

[APF/ANF      SSB [TWIN PBT1 

 [RF/SQL]   [AF]   [P.AMP/ATT] [RIT] [TX] 

 

Nastavení kalibrační značky 

 

 

 

 

 

 

Ke kalibraci kmitočtu transceiveru je zapotřebí velice 
přsný čítač. Nicméně, pro hrubou kontrolu múže 
postačit příjem stanice WWV, nebo jiného signálu 
kmitočtového normálu. 

 POZOR: Váš transceiver byl před expedicí 

dúkladně seřízen a kontrolován v továrně. Neměl 

byste kmitočty kalibrovat, leda z nějakých 

zvláštních vážných důvodú. 

 Stiskem [SSB] zvolte USB mód. Ujistěte se, že 
ovládání [TWIN PBT] je ve střední poloze a není 
aktivována funkce RIT/TX 

 Nastavte kmitočet na stanici kmitočtového 
normálu mínus 1 kHz. 
• Při příjmu stanice WWV (10.000.00 MHz) jako normálu, 

nastavte provozní kmitočet na 9.999.00 MHz. 

• Lze použít i jiné stanice s normálovým kmitočtem.  

 V režimu nastavení (str.60) zvolte [CAL. Marker]  a 
nastavte na ON. 

 Kalibračním potenciometrem [CAL] na zadní 
straně transceiveru seříďte přijímaný normálový 
signál na nulový zázněj. 
• Nulový zázněj znamená, že dva signály mají přesně stejný 

kmitočet. 

 Po skončené kalibraci nastavte opět v režimu 
nastavení [CAL. Marker] na OFF, 
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11-3 Měření SWR (PSV) 

 

IC-746 má vestavěný obvod pro měření PSV antény 
při SSB módu. Není třeba žádné externí zařízení 
nebo speciální nastavování. 

Přesvědčte se, že anéna, jejíž PSV chcete měřit je 

připojena, že výstupní výkon je nastaven na 30W 

nebo více a že [TUNER] je vypnutý - OFF.  

 Při stisknutém [PTT], prostě mluvte s vyrovnanou 

intonancí do mikrofonu. 

• Zmíňené PSV se objeví na displeji. 

• Pokud je údaj PSV vyšší než 1.5, potřebuje anténa nastavit. 

  

 

11-4 Nastavení LCD displeje 
Podsvícení displeje a jeho kontrast lze seřídit tak, 
aby vám vyhovovalo a poskytovalo optimální čitelnost 
za proměnných světelných podmínek. 

 Stiskem [MENU] zvolte menu 2. 
 Stiskem [F3](LCD) vyberte LCD menu. 
 Stiskem [F1] nebo [F2] vyberte položku, kterou 

chcete nastavit. 
 Otáčením ladicího knoflíku nastavte požadovaný 

stav . 
 Stiskněte 2 krát [MENU] pro návrat do menu 1. 

  

  

 

           Stiskem [F-3] vyberte LCD menu. 

LCD kontrast lze nastavit od 0% (nejnižší) do 100% 

(nejvyšší) v krocích po 1%. 

• Standardně je 50%. Viz obrázek vlevo. 

Podsvícení LCD displeje lze nastavit od 0% 
(nejtmavší) do 100% (nejjasnější) v krocích po 1%. 
• Standardně je 50%. Viz obrázek vlevo. 

 

11 SEŘIZOVÁNÍ 

 

Měřič SWR (PSV) 

 
 

 
[MENU] Ladicí knoflík 

Menu 2 
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             INSTALACE A PROPOJENÍ         12 

  

  

  

 

Při použití elektronického klíčovače připojte pastičku. 

  

 

  

  

 

ZAPOJENÍ KONEKTORU (pohled na přední panel) 

 

12-1 Přední panel 

ELEKTRONICKÝ KLÍČOVAČ SLUCHÁTKA 

  

 
 

MIKROFONY NOŽIČKY TRANSCEIVERU 
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12 INSTALACE A PROPOJENÍ

  

 

SS ZDROJ (str. 69) 

 

 
Anténa 144 MHz (str. 70) 

 

Připojte VHF (60-144 MHz) 

anténu; impedance: 50 . 

 
Anténa KV/50 MHz (str. 70) 

[ANT2] 

 
Připojte anénu KV/50 MHz; 

impedance: 50 . 

ELEKTRONICKÝ KLÍČOVAČ 

 

Použijte pastičku pro aktivaci vestavěného 

elektronického klíčovače. 

Anténa KV/50 MHz (str. 70) 

[ANT1] 

 

Připojte anénu KV/50 MHz; 

impedance: 50 . 

  

TUNER (str. 80) 
Pro ovládací kabel z 

volitelného AH-4HF 

AUTOMATICKÉHO 

ANTENNÍHO TUNERU. 

KONEKTORY ACC 1/2 (str. 72) 
Umožňuje propojení  

s externími zařízeními, např 

TNC pro datovou 

komunikaci. 

OVLÁDÁNÍ 

KOMPRESE (str.46) 

 

ZEMĚ (str. 70) 

Tuto svorku uzemněte, abyste 

předešli úrazu el.proudem, rušení 

TV a rozhlasu (TVI, BCI) a dalším 

problémům. 

 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (str. 74) 

 
Vstup pro signály dálkového ovládání. 

  

 

VNĚJŠÍ REPRODUKTOR 

Volitelný SP-20 

Impedance: 4-8  

12-2 Zadní panel 

 
 

ALC JACK (str. 79) 
Připojte k výstupnímu  

ALC konektoru PA, 

který není od fy Icom. 

Vstup ALC: 0-4 V. 

 JACK VYSÍLÁNÍ 
(str. 79) 
Při vysílání se přizemní 

– ovládání externích 

lineárů. 
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INSTALACE A PROPOJENÍ 12 

12-3 Volba umístění Vyberte takové umístění transceiveru, které dovolí 
přiměřenou cirkulaci vzduchu, místo bez extrémního 
horka, chladu, vibrací a vzdálené od TV přijímačů, 
TV antén, radiopřijímačů a dalších zdrojů elektro-
magnetického záření. 

12-4 Připojení napájení Při provozu ze střídavé sítě použijte volitelný ss zdroj 
ICOM PS-85 nebo vhodný ss zdroj jiné firmy. Viz 
obrázek. 

POZOR: Před připojením kabelu ss zdroje 
zkontrolujte následující důležité věci. Ujistěte se, 
že: 
• Spínač [POWER] je v poloze OFF (vypnuto). 
• Výstupní napětí ss zdroje je 12-15 V, pokud 
používáte zdroj jiné firmy než lcom. 

• Polarita kabelú ss zdroje je správná.  
 Červený:    kladná svorka 
  Černý:        záporná svorka 

  

  

 

  

PŘIPOJENÍ VOZIDLOVÉ BATERIE 

  

  

 

PŘIPOJENÍ K PS-85 

 

 
 

 

Pozn.: Použijte 

kabelové svorky. NIKDY nepřipojujte 

24 V baterii. 
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12 INSTALACE A PROPOJENÍ 

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, rušení 
televize (TVI), rozhlasu (BCI) a dalším problémům, 
uzemněte transceiver pomocí svorky GROUND 
(zem) na zadním panelu. 

Pro získání nejlepšího výsledku propojte drát nebo 
pás důkladného průřezu s hluboce do země 
zaraženou měděnou tyčí. Vzdálenost mezi zemnící 
svorkou a zemí by měla být co možná nejkratší. 

 POZOR: NIKDY nepřipojujte zemnící svorku k 
plynovému potrubí nebo k elektrickému vedení, 
mohlo by to být příčinou výbuchu nebo úrazu 
elektrickým proudem. 

Připojujte anténu s odpovídající impedancí 50  a 
odpovídajícím napáječem. Napájecí vedení by mělo 
být z koaxiálního kabelu. Pro požadované pásmo je 
doporučen PSV 1,5:1 nebo lepší. 

Při použití jedné antény ji zapojte do konektoru 
[ANT1]. 

 POZOR: Chraňte transceiver bleskojistkou. 

PSV ANTÉNY 
Každá anténa je laděna pro určitý kmitočtový 
rozsah a mimo tento rozsah se obvykle PSV 
zhoršuje. Když je vyšší než asi 2:1, výkon 
transceiveru klesá, aby se chránily koncové 
tranzistory. V tom případě je užitečný anténní tuner 
pro přizpůsobení antény k transceiveru. Nízké PSV 
umožňuje vysílat plným výkonem i při připojeném 
anténním tuneru. IC-746 má měřič PSV (SWR 
meter) pro průběžné monitorování PSV antény. 
 

  

PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ KONEKTORU PL-259 

  

  

 

12-5 Uzemnění 

12-6 Anténa 

 
 

Nasuňte převlečný kroužek. 

Stáhněte obal kabelu a 

s citem pocínujte opletení. 

Nasuňte konektor a 

propájejte. 

 

 

Upravte konec kabelu 

podle obrázku. 

Pocínujte střední vodič. 

Našroubujte převlečný 

kroužek na tělo konektoru. 
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 FUNKCE VÝBĚR ANTÉNY (viz str. 63) IC-746 má 2 anténní konektory pro pásma KV/50 

MHz, [ANT1] a [ANT2], a 1 anténní konektor pro 

pásmo 144 MHz; čili celkem 3 konektory. 

Pro každé provozní pásmo, které IC-746 pokrývá 
existuje pásmová paměť, která si umí pamatovat zde 
vybranou anténu. Když změníte provozní kmitočet do 
jiného pásma, vybere se automaticky zde dříve 
použitá anténa (viz dále). Tato funkce je velice 
užitečná, používáte-li více jak 1 anténu. 

 

 
  

FUNKCE VÝBĚR ANTÉNY: "Auto" Jakmile byla anténa pro použití na příslušném 
pásmu jednou vybrána stiskem [ANT], je tato 
anténa automaticky vybrána kdykoli na toto pásmo 
vstoupíte. 

[PŘÍKLAD]: Anténa 3.5/7 MHz je připojena ke 
konektoru [ANT1], anténa 21/28/50 MHz je 
připojena ke konektoru [ANT2]. Pokud je funkce 
výběru antény nastavena na "Auto“, vybere se při 
změně pásma automaticky příslušná anténa. 

FUNKCE VÝBĚR ANTÉNY: "Manual" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při volbě "Manual" (ručně) můžete použít anténní 

přepínače [ANT1]/[ANT2], ale pásmová paměť 

nefunguje. V tomto případě musíte příslušnou 

anténu vybrat ručně. Nicméně, anténa 144 MHz 

bude stále vybírána automaticky. 

[PŘÍKLAD]: Volitelný externí anténní tuner a KV 
anténa jsou připojeny ke konektoru [ANT1] a anténa 
50 MHz je připojena ke konektoru [ANT2]. 

FUNKCE VÝBĚR ANTÉNY: "OFF" 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě lze použít pouze anténní konektory 

[ANT1] a 144 MHz. [ANT2] nefunguje. 
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12-7 Datová komunikace IC-746 lze propojit se zařízeními AMTOR/PAKET 
nebo AFSK RTTY přes ACC konektory na zadním 
panelu nebo pomocí konektoru [MIC] na panelu 
předním. Při použití takových terminálů postupujte 
podle příslušných manuálů. 

 
  

  

 

ACC (1) ŠPIČKA NÁZEV POPIS PARAMETRY 

 

1 RTTY Ovládá klíčování RTTY. 

Úroveň „HIGH„: Více než 2,4 V 

Úroveň „LOW„ : Méně než 0,6 V 

Výstupní proud : Méně než 2 mA 

 2 GND Zem. Propojeno paralelně se špičkou 2  ACC (2) 

 

3 HSEND 

Vstup/výstup (pouze pro KV/50 MHz). 

Při vysílání se přizemní. 

Při přizemnění se vysílá. 

Úroveň nuly (země) : -0,5 V až 0,8 V 

Výstupní proud : Méně než 20 mA 

Vstupní proud (Tx) : Méně než 200 mA 

Propojeno paralelně se špičkou 3  ACC (2) 

 
4 MOD 

Vstup modulace. 

Propojeno na modulátor. 

Vstupní impedance : 10 k 

Vstupní úroveň : asi 100 mV 

 
5 AF 

Výstup NF detektoru. 

Stálá úroveň bez ohledu na polohu AF. 

Výstupní impedance : 4,7 k 

Výstupní úroveň : 100 až 300 mV 

 
6 SQLS 

Výstup (stavu) skvelče. 

Při otevřeném skvelči se přizemní. 

Skvelč otevřen : Méně než 0,3 V/5 mA 

Skvelč zavřen : Více než 6 V/100 A  

 
7 13,8 V Výstup 13,8 V při zapnutém napájení. 

Výstupní proud : Max. 1A 

Propojeno paralelně se špičkou 7  ACC (2) 

 

8 ALC Vstup napětí ALC. 

Ovládací napětí : -4 až 0 V 

Vstupní impedance : Víve než 10 k 

Propojeno se špičkou 5  ACC (2) 

 

ACC (2) ŠPIČKA NÁZEV POPIS PARAMETRY 

 

1 
8 V Regulovaný výstup 8 V. 

Výstupní napětí : 8 V +/-0,3 V 

Výstupní proud : Méně než 10 mA 

 2 GND Stejné jako špička 2  ACC (1) 

 3 HSEND Stejné jako špička 3  ACC (1) 

 
4 BAND 

Výstupní napětí pásma. 

(Mění se s amatérským pásmem). 
Výstupní napětí : 0 až 8 V 

 5 ALC Stejné jako špička 8  ACC (1) 

 

6 VSEND 

Vstup/výstup (pouze pro 144 MHz). 

Při vysílání se přizemní. 

Při přizemnění se vysílá. 

 

Úroveň nuly (země) : -0,5 V až 0,8 V 

Výstupní proud : Méně než 20 mA 

 7 13,8 V Stejné jako špička 7  ACC (1) 

 

 

 

 

• Při připojení k ACC(1) 

Pohled 
na 
zadní 
panel 

AMTOR • PAKET 

• Při připojení k [MIC] 

Pohled 
na 
zadní 
panel 

* Při propojení linky umlčovače se řiďte nezbytným manuálem (TNC atd.) 
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12-8 Propojení pro RTTY 
Při provozu RTTY nutno připojit dálnopisný stroj a 
konvertor podle obrázků. Konvertor zpracovává audio 
výstup – tóny 2125 Hz (nebo 1275 nebo 1615) a 
kmitočtový posuv - zdvih 170 Hz (nebo 200 nebo 425 
Hz). Viz str. 29 – jak změnit přijímané tóny nebo zdvih. 

 
  

• Při použití polarizovaného relé 
RTTY DEMODULATOR = RTTY konvertor  
LOOP CURRENT POWER SUPPLY = proudový zdroj smyčky 
TTY MACHINE = dálnopisný stroj 
POLAR RELAY = polarizované relé 

KONEKTOR ACC(1) 

 

• Při použití převodníku úrovní 
RTTY DEMODULATOR = RTTY konvertor  
LOOP CURRENT POWER SUPPLY = proudový zdroj smyčky 
TTY MACHINE = dálnopisný stroj 
LEVEL CONVERTER = převodník úrovní (proud smyčky/napětí) 
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12-9 Konektor dálkového ovládání 

 PŘÍKLAD PROPOJENÍ CI-V 

Transceiver lze přes volitelný převodník úrovní CT-17 

propojit s počítačem (PC) vybaveným  sériovým 

portem RS-232C. Komunikační interfejs Icom 

(Communications Interface-V, zkráceně CI-V) ovládá 

následující funkce transceiveru. 

K počítači lze propojit až 4 Icom CI-V transceivery 

nebo přijímače. Viz str. 64 – nastavení 

komunikačního interfejsu CI-V v režimu nastavení. 

 FORMÁT DAT 
Systém CI-V používá následující datové formáty. 
Formáty dat se liší počtem příkazů. Pro některé 
příkazy je přidána datová oblast nebo vnořený příkaz. 

OK ZPRÁVA do KONTROLÉRU 

 

 

FE - hlavička (pevně) 
56 – standardní adresa transceiveru 
E0 – standardní adresa kontroléru 
Cn – číslo příkazu (viz tabulka dále) 
Sc – číslo vnořeného příkazu (viz tabulka 
Data area – data pro vstup kmitočtu nebo 
čísla paměti (BCD kód) 
FD – konec zprávy (pevně) 
 

 

FE - hlavička (pevně) 
56 – standardní adresa transceiveru 
E0 – standardní adresa kontroléru 
FB – kód OK (pevně) 
FD – konec zprávy (pevně) 
 
 
 
 
 
NG ZPRÁVA do KONTROLÉRU 

 

 
FE - hlavička (pevně) 
56 – standardní adresa transceiveru 
E0 – standardní adresa kontroléru 
Cn – číslo příkazu (viz tabulka dále) 
Sc – číslo vnořeného příkazu (viz tabulka 
Data area – data pro vstup kmitočtu nebo 
čísla paměti (BCD kód) 
FD – konec zprávy (pevně) 

  

 

KONTROLÉR do IC-746 

  

IC-746 do KONTROLÉRU 

 FE – hlavička (pevně) 
56 – standardní adresa transceiveru 
E0 – standardní adresa kontroléru 
FA – kód NG (pevnì) 
FD – konec zprávy (pevnì) 
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 TABULKA PŘÍKAZŮ 

 

Cn Sc Popis  Cn Sc Popis 
00  Nastavuje kmitočet (vysílání)  10 00 Nastavuje ladicí krok 10 Hz

*2
 

01 xx Nastavuje mód (vysílání)   01 Nastavuje ladicí krok 100 Hz 

02  Čte kmitočet okraje pásma   02 Nastavuje ladicí krok 1 kHz 

03  Čte zobrazený kmitočet   03 Nastavuje ladicí krok 5 kHz 

04  Čte zobrazený mód   04 Nastavuje ladicí krok 9 kHz 

05  Nastavuje kmitočet   05 Nastavuje ladicí krok 10 kHz 

06 00 Nastavuje mód LSB   06 Nastavuje ladicí krok 12,5 kHz 

 01 Nastavuje mód USB   07 Nastavuje ladicí krok 20 kHz 

 02 Nastavuje mód AM   08 Nastavuje ladicí krok 25 kHz 

 03 Nastavuje mód CW  11
*3

 xx Přepíná PTT (0=OFF, 20=ON) 

 04 Nastavuje mód RTTY  12 01 Vybírá anténní konektor ANT1 

 05 Nastavuje mód FM   02 Vybírá anténní konektor ANT2 

 07 Nastavuje mód CW-R  13 00 Nastavuje UT-102 pro úroveň S metru+kmitočet+mód 

 08 Nastavuje mód RTTY-R   01 Nastavuje UT-102 pro úroveň S metru+kmitočet 

07  Volí VFO provoz   02 Nastavuje UT-102 pro mód 

 00 Nastavuje VFO A  14 01 Nastavuje úroveň NF (0 až 255) 

 01 Nastavuje VFO B   02 Nastavuje VF zisk (0=úplně stažen, 255=poloha 11 hodin) 

 A0 Nastavuje VFO A=B   03 Nastavuje skvelč (0=poloha 11 hodin, 255=max.vpravo) 

 B0 Vyměňuje VFO A a B   05 Nastavuje úroveň APF (0 až 255) 

08  Volí provoz podle paměti   06 Nastavuje úroveň NR (0 až 255) 

 xx Nastavuje kanál paměti (P1=0100/P2=0101/C=0102)   07 Nastavuje TWIN PBT (vnitřní) 0=zužuje horní stranu 

09  Zapisuje do paměti   08 Nastavuje TWIN PBT (vnější) 255=zužuje dolní stranu 

0A  Přenáší obsah z paměti do VFO   09 Nastavuje úroveň CW PITCH (0 až 255) 

0B  Maže kanál paměti   0A Nastavuje RF PWR (0 až 255) 

0C  Čte kmitočet odskoku pro duplex   0B Nastavuje úroveň MIC GAIN (0 až 255) 

0D  Nastavuje odskok kmitočtu pro duplex   0C Nastavuje úroveň KEY SPEED (0 až 255) 

0E 00 Zastavuje skenování  15 01 Čte stav skvelče (otevřený/zavřený) 

 01 Spouští programové/paměťové skenování    02 Čte úroveň skvelče S-metru 

 02 Spouští programové skenování  16
*3

 02 Nastavuje předzesilovač (0=OFF, 1=P.AMP1, 2=P.AMP2) 

 03 Spouští F skenování    12 Nastavuje AGC (0=OFF, 1=AGC-F, 2=AGC-S) 

 12 Spouští jemné programové skenování   22 Nastavuje NB (0=OFF, 1=ON) 

 13 Spouští jemné F skenování   32 Nastavuje APF (0=OFF, 1=ON) 

 22 Staruje paměťové skenování   40 Nastavuje NR (0=OFF, 1=ON) 

 23 Spouští volbu paměťového skenování   41 Nastavuje ANF (0=OFF, 1=ON) 

 Ax Nastavuje rozsah F skenování
*1

   42 Nastavuje TONE (0=OFF, 1=ON) 

 B0 Vypíná nastavení „select„ (volba)   43 Nastavuje TSQL (0=OFF, 1=ON) 

 B1 Zapíná nastavení „select„   44 Nastavuje COMP (0=OFF, 1=ON) 

 D0 Vypíná pokračování skenování   45 Nastavuje MONITOR (0=OFF, 1=ON) 

 D3 Zapíná pokračování skenování   46 Nastavuje VOX (0=OFF, 1=ON) 

0F 00 Vypíná split provoz   47 Nastavuje BK-IN (0=OFF, 1=část.BK-IN, 2=úplné BK-IN) 

 01 Zapíní split provoz  19 00 Čte identifikační kód transceiveru (ID) 

 10 Volí simplexní provoz  1A
*3

 00 Nastavuje obsah paměťového kanálu 

 11 Volí –duplexní provoz   01 Nastavuje obsah poznámkové paměti pásma 

 12 Volí +duplexní provoz   02 Nastavuje obsah paměťového klíčovače
*4

 

   03 Čte nastavení MF filtru 

  1B 00 Nastavuje tónový kmitočet pro převáděč 

   01 Nastavuje tónový kmitočet pro tónový skvelč 

  1C 00 Střídá vysílání a příjem (0=Rx, 1=Tx) 

 
*1

 K dispozici je 7 intervalů skenování (A1 až A7): +/-5 kHz, +/-10 kHz, +/-20 kHz, +/- 50 kHz, +/-100 kHz, +/-500 kHz a +/-1 MHz. 
*2

 1 Hz při nastaveném jemném ladění. 
*3

 Nezapisují-li se data, je možné také čtení. 
*4

 Před vložením čítače maže ostatní kanály čítačů. 
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13-1 Otevření skříně transceiveru 

Pokud chcete doinstalovat další vybavení nebo 

seřídit něco uvnitř, řiďte se postupy pro otevření 

skříně a krytů. 

 POZOR: Před prováděním libovolného zásahu do  
transceiveru ODPOJTE napájecí kabel. Jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem anebo 
poškození zařízení. 

 

 Vyšroubujte 2 šrouby na levé straně transceiveru, 
aby se dalo sejmout držadlo pro přenášení. 

 Vyšroubujte 6 šroubů na horní straně a 6 šroubů 
na bocích, pak zvedněte horní kryt. 

 Vyšroubujte 11 šroubů ze stínícího krytu a dva 
šrouby z reproduktoru. 

 Vyšroubujte 6 šroubů ze spodku transceiveru a 
sejměte spodní kryt. 

  

  

  

  

  

 

 Držadlo 

 

Horní kryt 

Stínící kryt 

Spodní kryt 

Šrouby stínícího krytu 

 

Šrouby reproduktoru 



 77 

VOLITELNÉ INSTALACE 13 

13-2 HLASOVÝ SYNTETIZÉR UT-102 
UT-102 oznamuje dosažený údaj kmitočtu, mód atd. 
(případně úroveň S-metru – str.63) jasným, 
elektronicky generovaným hlasem, v angličtině (nebo 
japonštině). 

 Sejměte horní a stínící kryty. 
 Odstraňte ochranný papír ze spodku UT-102, aby 

se odkyl lepivý proužek. 
 Zasuňte UT-102 do konektoru J701 na hlavní 

desce (MAIN UNIT) podle obrázku vlevo. 
 Vraťte horní a stínící kryty na své původní místo. 

13-3 VYSOCE STABILNÍ KRYSTAL. JEDNOTKA 

CR-282 

Zde připojte čítač a seřiďte  

Kmitočet  60.00000 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalováním CR-282 se celková kmitočtová stabilita 

transceiveru zlepší. 

 Sejměte spodní kryt podle obrázku na předchozí 

straně. 
 Převraťte transceiver vzhůru nohama. Vyšroubujte 

8 šroubů z PLL jednotky, odpojte konektory J121 a 
J151, pak PLL jednotku vyjměte. 

 Odstraňte osazený krystal a nahraďte jej 
krystalovou jednotkou CR-282. 

 Pomocí čítače seřiďte referenční kmitočet. 

 Vraťte PLL jednotku a spodní kryt na své původní 

místo. 
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13-4 Volitelné MF filtry 

Pro IC-746 je k dispozici několik filtrú. Lze osadit 2 

filtry pro MF 9 MHz a 1 filtr pro MF 455 kHz. Vyberte 

si vhodný filtr podle vašich provozních potřeb. 

9 MHz volitelné filtry: 
FL-101 CW ÚZKÝ FILTR 250 Hz/-6 dB 
FL-232 RTTY/CW ÚZKÝ FILTR 350 HZ/-6 dB 
FL-100 CW ÚZKÝ FILTR  500 HZ/-6 dB 
FL-223 SSB ÚZKÝ FILTR 1.9 kHz/-6 dB 
FL-103 SSB ŠIROKÝ FILTR 2.8 kHz/-6 dB 

455 kHz volitelné filtry: 
FL-53A CW ÚZKÝ FILTR 250 Hz/-6 dB 

FL-52A RTTY/CW ÚZKÝ FILTR 500 HZ/-6 dB 
FL-222 SSB ÚZKÝ FILTR  1.8 kHz/-6 dB 
FL-96 SSB ŠIROKÝ FILTR  2.8 kHz/-6 dB 
FL-257 SSB ŠIROKÝ FILTR  3.3 kHz/-6 dB 

 

 INSTALACE 

 Sejměte spodní kryt (str. 76). 
 Převraťe transceiver vzhúru nohama. Osaďte 

požadovaný filtr podle obrázku dole. 
• Na směru osazení filtru nezáleží. 

 Namontujte spodní kryt. 

Režim programování filtru 

Volí 9 MHz filtr Volí 455 kHz filtr 

Při volbě úzkého filtru 

 

 POUŽITÍ FILTRŮ 

 Instalovaný filtr vyberete v režimu nastavení (str. 
60, 61). 

 Stiskem [FILTER] na 2 vteřiny se dostanete do 
režimu programování filtru. 

 Stiskem klávesy módu vyberte požadovaný 
provozní režim. 

 Stiskem [FILTER] nastavte stav vybraného filtru 
(normální nebo úzký). 

 Jedním nebo více stisky [F-2] vyberte požadovaný 
filtr 9 MHz. 

 Jedním nebo více stisky [F-4] vyberte požadovaný 
filtr 455 kHz. 

 Opakujte kroky  až  pro nastavení filtrů pro 
další požadované módy. 

 
 
 
 
 

  

OSAZENÍ 9 MHz FILTRŮ OSAZENÍ 455 kHz FILTRŮ 
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13-5 Připojení lineárního zesilovače               

Příslušné informace naleznete v manuálu, dodávaném s lineárem IC-PW1
. 

PŘIPOJENÍ IC-PW1 

 

 VAROVÁNÍ: 

Nastavte výstupní výkon transceiveru a úroveň výstupu ALC lineárního zesilovače podle manuálu zesilovače. 
Úroveň ALC musí být v rozmezí 0 až -4 V. Transceiver neakceptuje kladná napětí ALC. Neodpovídající 
nastavení ALC a VF výkonu může vést k vzplanutí nebo zničení lineárního zesilovače. 
 
 

 POZNÁMKA: 

Napájení vysílacího relé je 16 Vss/2A. Pokud je třeba více, je nutno použít robustnější externí relé.  

POZNÁMKA: Při ladění tuneru IC-PW1 vypněte anténní tuner transceiveru. 

PŘIPOJENÍ LINEÁRNÍHO ZESILOVAČE JINÉ FIRMY 
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13-6 Připojení externího anténního tuneru 

  

  

 

 POZNÁMKA: Tuner AH-4 musí být připojen ke konektoru [ANT1]. 

  

 PROVOZOVÁNÍ TUNERU AH-4 

 Propojte anténní tuner AH-4 s transceiverem podle 
obrázku.  

 Transceiver zapněte stiskem [POWER]. 
• Na displeji se objeví "EXIT". 

• Interní anténní tuner přejde automaticky do stavu "through" 

(průchozí). 

 Stiskněte [TUNER] na 2 vteřiny. 
• Transceiver automaticky zvolí CW mód a výstupní výkon 10 

W; pak automaticky připojenou anténu doladí. 

• Během ladění bliká „TUNE". 

 Po skončeném ladění se automaticky vrátí do 
předchozího provozního módu. 
• Jestliže je ladění antény neúspěšné, „TUNE" z displeje zmizí 

a tuner AH-4 se nastaví do stavu "through" (průchozí).  

 Při změně provozního kmitočtu nebo pásma 

anténní tuner doladíte stiskem [TUNER] na 2 

vteřiny. 

Jestliže je [TUNER] zapnut a funkce PTT tune v 

režimu nastavení zapnuta (ON), pak transceiver 

automaticky ladí KV pásma když poprvé zavysíláme 

(stiskneme PTT). 

Viz str. 63 – nastavení funkce PTT tune. 
 

PŘIPOJENÍ AH-4 

 

 

 FUNKCE PTT TUNE  

    - nalaď při stisku PTT  
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14-1 Výměna pojistky 

Jestliže se přepálí pojistka a transceiver přestane 

fungovat, zkuste najít příčinu a vyměňte pojistku za 

novou o stejné hodnotě. 

 POZOR: Kabel ss napájení při výměně pojistky od 

transceiveru ODPOJTE. 

lC-746 má 2 druhy pojistek. 
• Pojistky ss napájecích kabelů.................. FGB 20 A 
• Pojistka obvodú........................................ FGB 5 A 

VÝMĚNA POJISTKY NAPÁJECÍHO KABELU 

   

VÝMĚNA POJISTKY OBVODÚ 

13.8 V ss z napájecích kabelú zásobuje všechny 
obvody transceiveru (kromě koncového stupně) 
přes pojistku obvodú. Tato pojistka je umístěna v 
koncovém stupni (PA). 

 Sejměte vrchní kryt a stínící plech PA podle 
obrázku na str. 76. 

 Vyměňte pojistku podle obrázku vpravo. 
 Stíníci plech PA a vrchní kryt vraťte na své místo. 

  

  

14-2 Reset procesoru 

[POWER] [F-INP]   [M-CL] 
r i 

 

Když poprvé uvádíte transceiver do provozu 

(zapínáte napájení) nebo když se zdá, že funkce 

zobrazují chybné údaje, proveďte reset CPU 

následovně: 

 Ujistěte se, že je transceiver vypnut. 
 Při současném stisknutí [F-INP] a [M-CL], zapněte 

napájení stiskem [POWER]. 

• Vnitřní procesor se zresetuje. 

• Po skončeném resetu zobrazí displej transceiveru původní 

kmitočet VFO. 
 

 

Fuse 

 POZNÁMKA: Resetování VYMAŽE v paměťových 
kanálech všechny naprogramované obsahy a vrátí 
je na hodnoty standardní pro režim nastavení. 
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14-3 Problémy a jejich odstranění 
 
Následující tabulka by vám měla pomoci napravit 
problémy se špatnou funkcí zařízení. 

 
Jestliže nebudete schopni příčinu problému lokalizovat 
nebo potíže pomocí těchto postupů vyřešit, kontaktujte 
nejbližšího dealera Icom nebo servisní středisko. 

 

NAPÁJECÍ ZDROJ    

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ VIZ 

Napájení po stisku 

POWER nefunguje 
 Ss napájecí kabel není správně 

připojen. 

 Pojistka  je přepálena. 
 
 
 

 Baterie je vybitá (při napájení z 
12 V baterie). 

 Zapojte kabel znovu a správně 
  

 Pátrejte po příčině, pak pojistku vyměňte 
za náhradní. 

 (Pojistky jsou umístěny na dvou místech. Jedna je 
ve ss napájecím kabelu, druhá v PA stupni.) 

 Zkontrolujte napětí baterie při stisknutém 

tlačítku POWER.) 

str.68 
 

str.81 
 
 
 

- 

    

PŘÍJEM    

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ VIZ 

Z reproduktoru žádný 
zvuk. 

 Hlasitost je stažena. 
  

 Skvelč je uzavřen. 
  

 Transceiver je ve stavu 
Vysílání. 

  
  

 Je připojen externí reproduktor 
nebo sluchátka. 

 

 Otáčením AF ve směru hodinových 
ruček nastavte přiměřenou hlasitost. 

 Otáčením SQL proti směru hodinových 
ruček skvelč otevřete. 

 Uvolněte PTT na mikrofonu, stiskněte 

TRANSMIT nebo zkontrolujte linku 
externího zařízení SEND, pokud je nějaké 
připojeno). 

 Zkontrolujte připojení/konektor externího 
reproduktoru nebo sluchátek. 

 Používáte-li volitelný reproduktor SP-20, 
zkontrolujte přepínač reproduktoru A/B,. 

str.12 
 

str.3 
 

- 
 
 
 

str.67 
 

- 
 

Citlivost je malá.  Anténa není správně připojena. 

 Anténní svod je přerušen nebo 
má zkrat. 

 Je vybrána anténa určená pro 
jiné pásmo. 

 

 

 Anténa není správně doladěna. 
 

 Je aktivován atenuátor. 

 Připojte znovu anténní konektor. 

 Zkontrolujte anténní svod a odstraňte 
případné závady. 

 Vyberte anténu vhodnou pro daný 
kmitočet. 

Přesvědčte se, že konektor ANT1 je 

použit pro kmitočty do 60 MHz a ANT2 
pro kmitočty 60 MHz a více. 

 Stiskněte TUNE pro ruční doladění 
antény. 

 Stiskem ATT atenuátor vypněte. 

- 

- 
 

str.71 
 
 
 
 

str.59 
 

str.38 
 

Přijímaný audio signál 
je zkreslen. 

 Není správně vybrán provozní 
mód. 

 RIT je nastaven mimo střed. 

 Vyberte vhodný provozní mód. 
 

 Nastavte RIT do střední polohy. 

str.17 
 

str.38 

Přijímaný signál je 
zkreslen silnými 
signály. 

 Je aktivován potlačovač šumu. 

 Je aktivován předzesilovač. 

 Stiskem NB potlačovač šumu vypněte. 

 Stiskem P.AMP předzesilovač vypněte. 

str.39 

str.38 
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VYSÍLÁNÍ    

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ VIZ 

Vysílání není možné.  Provozní kmitočet nastaven 
mimo amatérské pásmo. 

 Je zapnut split kmitočet 
s odlišnými pásmy ve VFO A a 
VFO B. 

 Nastavte kmitočet do amatérského 
pásma. 

 Vypněte split kmitočet. 

str.84 
 

str.47 

Výstupní výkon je příliš 
malý. 

 Je nastaven nižší než 
maximální výkon. 

 Je nastaven příliš nízký zisk 
mikrofonu. 

 Anténa není řádně připojena. 

 Anténní svod je přerušen nebo 
má zkrat. 

 Je vybrána anténa určená pro 
jiné pásmo. 

 Anténa není správně doladěna. 

 Nastavte výstupní výkon na maximum. 
 

 Nastavte zisk mikrofonu pomocí MIC 

GAIN. 

 Připojte znovu anténní konektor. 

 Zkontrolujte anténní svod a odstraňte 
případné závady. 

 Vyberte anténu vhodnou pro daný 
provozní kmitočet. 

 Pokud používáte externí anténní tuner, 

stiskněte TUNE pro ruční doladění 
antény. 

str.3 
 

str.3 
 

- 

- 
 

str.71 
 

str.59 

Nelze navázat spojení 
s jinými stanicemi. 

 Je aktivován RIT. 

 Je aktivován split provoz. 

 Stiskem RIT funkci vypněte. 

 Stiskem SPLIT funkci vypněte. 

str.38 

str.47 

Nelze nahodit 
převáděče. 

 Není aktivován split provoz. 

 Je nastaven nesprávný vysílací 
kmitočet. 

 Převáděč vyžaduje nahození 
tónem a kóder subtónů je 
vypnut. 

 Subtóny jsou špatně 
naprogramovány. 

 Stiskem SPLIT funkci zapněte. 

 Nastavte správné kmitočty do VFO A a B 
nebo do paměťových kanálů. 

 Pomocí TON v menu 1 vyberte tónový 
provoz. 

 

 Naprogramujte požadované kmitočty tónů 
pomocí menu kmitočtů převáděčových 
tónů. 

str.47 

str.84 
 

str.34 
 
 

str.34 
 
 

Vysílaný signál je 
zkreslený. 

 Nastaven příliš vysoký zisk 
mikrofonu. 

 COMP GAIN je vytočen příliš 
ve směru hodin.ruček při 
zapnutém kompresoru řeči. 

 Stáhněte MIC GAIN - proti směru 
hodin.ruček. 

 Nastavte COMP GAIN do vhodné 
polohy. 

str.3 
 

str.46 
 

DISPLEJ    

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ VIZ 

Zobrazovaný kmitočet 
se správně nemění. 

 Je aktivována funkce uzamčení 
ladění. 

 Procesor funguje chybně. 

 Stiskem LOCK funkci vypněte. 
  

 Zresetujte CPU. 
(Při stisknutých F-INP a M-CL zapněte napájení 

stiskem POWER). 

str.40 
 

str.81 

SKENOVÁNÍ    

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ VIZ 

Programové skenování 
se nezastavuje. 

 Skvelč je otevřen.  Nastavte polohu prahové úrovně skvelče. str.12 

Programové skenování 
se nespouští. 

 Byl naprogramován stejný 
kmitočet pro oba paměťové 
kanály P1 a P2. 

 Do krajních paměťových kanálů P1 a P2 
naprogramujte různé kmitočty. 

str.56 

Paměťové skenování 
se nespouští. 

 Nebyly nyprogramovány 2 nebo 
více paměťových kanálů. 

 Naprogramujte 2 nebo více paměťových 
kanálů. 

str.57 

Skenování vybrané 
paměti se nespouští. 

 Nebyly určeny 2 nebo více 
paměťových kanálů. 

 Určete 2 nebo více kanálů pro selektivní 
skenování. 

str.57 
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1 5   PARAMETRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

15-1 Parametry 

OBECNÉ 
• Kmitočtové pokrytí :                            v MHz 

Příjem                        0.030-   60.000
*1

 

                               108.000- 174.000
*1

 

Vysílání                       1.800-      1.999*
2 

                                                       
3.500-      3.999*

2 

                                                       
7.000-      7.300*

2 

                                                    
10.100-    10.150 

                                  14.000-    14.350 

                                  18.068-    18.168 

                                  21.000-    21.450 

                                  24.890-    24.990 

                                  28.000-    29.700 

                                  50.000-    54.000*
2 

                                              
144.000- 148.000*

2 

*1
 Kromě některých kmitočtových úseků. 

*
2 
Podle verze. 

• Módy : USB, LSB, CW, RTTY, AM, 

FM 
• Počet paměťových kanálů : 102 (99 normálních, 2 pro okraje 

skenování a 1 volací) 

• Anténní konektor          : SO-239x3 (2 pro KV/50 MHz a 1 pro 

144 MHz; 50 ) 

• Teplota okolí               : -10°C - 60C 
• Kmitoětová stabilita    : Lepší než ±7 ppm od 1 min. 

do 60 min. po zapnutí. Poté 
je stabilita lepší než ±1 
ppm/hod. při +25°C. Při 
změně teploty 0C-+50C 
menší než ±5 ppm. 

• Rozlišení kmitočtu            : 1 Hz 

• Napájení 13.8 V ss ±15% (záporná zem) 

 
• Odebíraný proud 

Vysílání max. výkon        20.0 A 

Příjem                       standby              1.8 A 

                                 při max. NF výstupu        2.0 A 
• Rozměr                             : 287(Š)x120(V)x316.5(H) mm 

 
• Hmotnost :8.9kg 

• Konektor proCI-V : 2-vodiče  3.5 mm 

VYSÍLAČ 
• Výstupní výkon : 

USB, LSB, FM 5-100 W 

AM 5-40 W 
• Systém modulace : 

USB, LSB, AM Balanční modulátor 
FM Modulace proměnnou 
 reaktancí 

• Nežádoucí vyzařování : Méně než -50 dB (KV) 
                                   Méně než -60 dB (50/144 MHz) 
• Potlačení nosné : 40 dB 
• Potlačení nežádoucího postranního pásma 
 : 50 dB 
• Rozsah rozladění TX : ±9.999 kHz 
• Mikrofonní konektor : 8-špièek (600 ) 

PŘIJÍMAČ 
• Citlivost (typicky)    : 

USB, LSB, AM, RTTY    0.16 V
*1

 (1.8-29.990 MHz) 
(10 dB S/N) 0.13 V*

2 
(50 MHz) 

0.11 V*
3
 (144 MHz) 

AM (10 dB S/N) 13 V (0.5-1.799 MHz) 
2.0  V*

1
 (1.8-29.990 MHz) 

1.0 V*
2
*

3
 (50/144 MHz) 

FM (12 dB SINAD) 0.5 V
*1

 (28-29.990 MHz) 

0.25 V*
2
 (50 MHz) 

0.18V*
3 

(144MHz) 
*1

 Preamp-1 ON, *
2
 Preamp-2 ON, *

3 
Preamp ON 

• Selektivita : 
USB, LSB, CW, RTTY   > než 2.1 kHz/-6 dB 

< než 4.0 kHz/-60 dB 
AM, FM-N > než 9.0 kHz/-6 dB 

< než 20.0 kHz/-40 dB 
FM > než 12 kHz/-6 dB 

< než 30 kHz/-50 dB 
• Citlivost skvelče            : 

USB, LSB, CW, RTTY    < než 5.6 V 

FM < než 1.0 V 
• Potlačení nežádoucích a zrcadlových kmitočtů: (kromě 

MF na 50 MHz) 

> než 70 dB 
> než 60 dB (144 MHz) 

• Rozsah změny RIT       : ±9.999 kHz 
• Výstupní výkon NF       : > než 2.0 W (při 13.8 V 

ss a 8  zátìži) 

Všechny udávané parametry podléhají změnám bez ohlašování 

nebo nějakých závazků firmy. 

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

                                                                        Počet 
 Ss napájecí kabel (OPC-025A). . . . . . . . . . 1 
 Mikrofonní souprava (HM-36). . . . . . . . . . . 1 
 Náhradní pojistky (FGB 20A). . . . . . . . . . . . 2 
 Náhradní pojistka (FGB 5A). . . . . . . . . . . . . 1 
 Konektor CW klíčovače (AP-330). . . . . . . . . 1 
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IC-PW1 KV + 50 MHz 1 kW LINEÁRNÍ ZESILOVAČ EX-627 AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ 

VOLIČ 

 

Automaticky vybere anténu pro 

zvolené amatérské KV pásmo. 

 • Max. vstupní výkon: 1000W PEP 
  

AH-4 KV AUTOMATICKÝ ANTÉNNÍ 

TUNER 

  

AH-2b ANTÉNA 

2.5 m dlouhá anténa 

pro mobilní 

komunikaci ve 

spolupráci s tunerem 

AH-4.  

• Kmitočtové pokrytí:  

s AH-4  

- pásma 3.5-28 MHz   

PS-85 NAPÁJECÍ ZDROJ 

 

Stabilizovaný spínaný výkonový 

zdroj o malé hmotnosti. 

• Výstupní napětí: 13.8 V ss 

• Max. výstupní proud: 20 A 
  

SM-20 STOLNÍ MIKROFON 

 
Směrový elektretový mikrofon pro provoz 

na základnové stanici. Obsahuje přepínače 

[UP]/[DOWN] a funkci ořezání hloubek. 

FILTRY 9 MHz FL-100, FL-101, FL-

103, FL-223 a FL-232  

• FL-100: 500 H2/-6 dB (CW/RTTY úzký) 
• FL-101: 250 Hz/-6 dB (CW úzký) 
• FL-103: 2.8 kHz/-6 dB (SSB široký) 
• FL-223: 1.9 kHz/-6 dB (SSB úzký) 
• FL-232: 350 Hz/-6 dB (RTTY/CW úzký) 

• FL-52A: 500 Hz/-6 dB (CW/RTTY úzký) 

• FL-53A: 250 Hz/-6 dB (CW úzký) 

• FL-96: 2.8 KHZ/-6 dB (SSB široký) 

• FL-222: 1.8 kHz/-6 aB (SSB úzký) 

• FL-257: 3.3 kHz/-6 dB (SSB široký)

  

SM-8 STOLNÍ MIKROFON 

Elektretový (kondenzátorový) mikrofon včetně 

2 propojovacích  kablíkú pro současné 

připojení ke dvěma transceiverům. Obsahuje 

přepínače [UP] a [DOWN]. 

CT-16 SATELITNÍ INTERFEJS 

Při propojení s jiným VHF/UHF transceiverem 

Icom snadné ladění pro okamžitou družicovou 

komunikaci. 

CT-17 PØEVODNÍK ÚROVNÍ Cl-V 

(komunikační interfejs) 

Pro dálkové ovládání transceiveru pomocí 

PC. Lze měnit kmitočet, provozní mód, 

paměťové kanály atd. 

SP-21 VNĚJŠÍ REPRODUKTOR 

Navržen pro provoz na základnové stanici.  

Vstupní impedance 8  

Max. příkon: 5 W 

CR-282 VYSOCE STABILNÍ KRYSTALOVÁ 
JEDNOTKA 
Obsahuje termostat a krystalovou jednotku 

pro zlepšenou stabilitu kmitočtu. 

• Kmitočtová stabilita: ±0.5 ppm 

UT-102 HLASOVÝ SYNTETIZÉR 

Oznamuje provozní kmitočet, mód a úroveň 

S-metru. 

 

15-2 Na přání 

 

  

  

FILTRY 455 kHz FL-52A, FL-53A, FL-

96, FL-222 a FL-257  


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf
	044.pdf
	045.pdf
	046.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062.pdf
	063.pdf
	064.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf
	069.pdf
	070.pdf
	071.pdf
	072.pdf
	073.pdf
	074.pdf
	075.pdf
	076.pdf
	077.pdf
	078.pdf
	079.pdf
	080.pdf
	081.pdf
	082.pdf
	083.pdf
	084.pdf
	085.pdf
	086.pdf
	087.pdf

