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Miejsce instalacji

Strojenie anteny

ELITE FIVE

/ PL

190(W) x 120(D) x 31(H) mm

/ 1W FM

10%

3

u

AM: 0.5 uV dla 10dB

FM: 0.5 uV dla 20dB

Zakres obsługiwany przez radio                       24,265 30,105Mhz–
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Strojenie anteny

Uwaga: Poprawnie zestrojona antena powinna mieć SWR: 1.5 lub niższy oraz SWR

powinien być równy lub podobny dla 1 i 40 kanału.

Uwaga: Radio przy źle zestrojonej antenie (przy SWR powyżej 2) może ulec

zniszczeniu.

Aby radio długo i sprawnie służyło należy poprawnie zestroić antenę. Jest wiele typów anten

i uchwytów, tak samo jest wiele metod ich strojenia. Długość anteny jest ściśle powiązana z

częstotliwością na jakiej ma pracować. Kanał 1 potrzebuje dłuższej anten niż kanał 40

ponieważ pracuje na niższej częstotliwości.

- Strojenie polega na dobraniu odpowiedniej długości anteny

- Strojenie polega na odpowiednim przycięciu anteny

- wszystkie drzwi w samochodzie muszą być zamknięte podczas strojenia

- upewnij się czy uchwyt jest uziemiony

- sprawdź przewód koncentryczny (być może uległ uszkodzeniu w miejscu załamania)

- spróbuj ustawić antenę w innym miejscu

- sprawdź czy antena jest ustawiona w pionie

- przestaw samochód w inne miejsce, być może stoi w pobliżu metalowych elementów np.

ogrodzenie, latarnia.

Anteny ze śrubą do regulacji

Anteny do ucięcia

W przypadku problemów z dostrojeniem anteny:
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Tryb A/F

Dimmer (DIM)

: przycisk do przełączania  trybu prac AM lub FM.

: Przycisk służy do ustawienia intensywności podświetlenia

wyświetlacza lub do wyboru koloru podświetlenia.

Wciskaj przycisk aby przełączać się pomiędzy ustawieniami intensywności

podświetlenia: 100%, 70%, 40%, 20%, 10%, 0%

Wciśnij i przytrzymaj 2s przycisk. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Za pomocą gałki

10 lub przycisków up/dow na mikrofonie wybierz jeden z siedmiu dostępnych

kolorów lub auto-loop (kolor będzie się zmieniał automatycznie co 3s). Wciśnij

MEN (6) aby zapisać ustawienie. Wciśnij dowolny przycisk oprócz DIM/MEM,

UP/DOWN aby anulować wybór.

Aby ustawić intensywność podświetlenia:

Aby ustawić kolor podświetlenia:

DUAL WATCH (DW):

SCAN:

MEMORY(MEM):

NB:

Funkcja pozwala monitorować dwa kanały jednocześnie. Podczas

monitoringu gdy na drugim kanale jest odbierany jakiś sygnał, radio automatycznie

przerywa odbiór na pierwszym kanale i przełącza się na drugi kanał. Po 3s od zaniknięcia

sygnału na kanale drugim radio przełącza się z powrotem na kanał pierwszy.

Wciśnij i przytrzymaj 2s przyciski DW następnie wybierz kanał który chcesz monitorować,

wciśnij MEM aby zatwierdzić

Wciśnij ponownie DW

Funkcja ta służy do monitorowania wielu kanałów. Funkcja SCAN sprawdza po

kolei każdy kanał z programu, zatrzymuje się jeżeli na kanale na którym jest sygnał.

Wciśnij SCAN. Funkcja przeszuka zaprogramowane kanały, zatrzyma się na kanale na

którym są prowadzone jakieś rozmowy, aby wyłączyć funkcję wciśnij ponownie SCAN.

Wciśnij SCAN.
Radio przełączy się na kanał na który było ustawione przed włączeniem tej funkcji.

Funkcja służy do programowania kanałów. Do programu możesz

zapisać maksymalnie 16 stacji.

- Wciśnij i przytrzymaj 2s przycisk MEM. Symbol „M” będzie migał na wyświetlaczu z lewej

strony, „PRG” pojawi się na wyświetlaczu. Wybierz kanał który chcesz zapisać do pamięci,

wciśnij „MEM” aby potwierdzić.
- powtórz powyższą procedurę aby dodać kolejne kanały do pamięci.

Wciśnij przycisk MEM. Wybierz kanał który chcesz usunąć. Wciśnij NB aby potwierdzić.

Przycisk do wyboru następujących funkcji: NB, ANL, NB+ANL, OFF. Funkcja NB

eliminuje powtarzalne impulsowe zakłócenia generowane np. przez układ zapłonowy.

Funkcja ANL

(automatyczna eliminacja zakłóceń). NB+ANL powoduje włączenie obu funkcji. Pozycja

OFF wyłącza funkcje.

Aby aktywować funkcję

Aby wyłączyć monitoring

Aby aktywować funkcję:

Aby wyłączyć funkcję:

Aby zapisać kanał do pamięci:

Aby usunąć kanał z pamięci:

.

Uwaga: Przewód mikrofonu nie podlega gwarancji.
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Frequency / clock (F/C)

CHANNEL 9 (CH9):

CHANNEL SELECTOR:

AQL / SOL SQUELCH CONTROL

LCD Display:

ON/OFF VOLUME CONTROL:

: przycisk do zmiany trybu: częstotliwość / zegar. Radio jest

ustawione w tryb wyświetlania częstotliwości. Wciśnij i przytrzymaj 2s F/C aby przełączyć

się w tryb zegara. Wyświetli się A00:00, za pomocą UP/DOWN ustaw godzinę i minuty,

wciśnij MEM aby potwierdzić

przycisk szybkiego wyboru kanału 9

Pokrętło wyboru kanału

: Pokrętło wyciszenia szumów. Wyciszenie może działać

w trybie automatycznym AQL lub ręcznym SQL. Squelch eliminuje tzw. szumy tła gdy nie

ma żadnej transmisji na kanale lub gdy odbierany sygnał jest słaby i jakość jego jest

bardzo niska. Przekręć pokrętło maksymalnie w lewą stronę, następnie pokręcaj powoli

zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu aż szumy zostaną wycięte. Dalsze

przekręcanie gałki zwiększy ilość wycinanych sygnałów i tylko sygnał o najlepszym

sygnale będzie słyszany. Tryb automatyczny AQL automatycznie wycina szumy i sygnały o

słabej jakości.

wyświetla informacje o stanie urządzenia

Włącznik / wyłącznik, pokrętło poziomu dźwięku

.
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Ustawienia częstotliwości

Radio posiada szeroki zakres obsługiwanych częstotliwości: 24,265 - 30,105Mhz.

Aby ustawić radio na europejski standard częstotliwości 26.965 - 27.405Mhz:

- wyłącz radio,

- wciśnij jednocześnie DW + NB + Włącz zasilanie,

- przyciskiem DW wybierz podgrupę „G”.

Użytkownik w trym trybie ma do dyspozycji 13 podgrup od „A” do „M”, po 40 kanałów w każdej
grupie w zakresie częstotliwości: 24,265 - 30,105Mhz.

Aby ustawić radio na polski standard częstotliwości 26.960 - 27.400Mhz:

- wyłącz radio,

- wciśnij jednocześnie SCN + NB + Włącz zasilanie.
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5 Kanał poprzedni

6 Kanał następny

10 11

PODGRUPA  G„ ”

PODGRUPA G„ ” PODGRUPA G„ ”
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/ 1W FM
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