
 1 

IC-R6 
Instrukcja obsługi 

 
Nale�y u�ywa� razem z oryginaln� instrukcj� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tłumaczenie „ICOM POLSKA”, Sopot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

WA�NE 
 
Odnosi si� do strony i oryginalnej instrukcji 
 
Dzi�kujemy za zakup produktu Icom. Odbiornik IC-R6 został 
zaprojektowany i stworzony z wykorzystaniem najnowocze�niejszej 
technologii. 
Przy wła�ciwym u�ytkowaniu, odbiornik powinien pracowa� bez 
usterek przez długie lata. 
Wiele godzin pracy badawczo rozwojowej sp�dzono nad projektem 
IC-R6, kieruj�c si� filozofi� firmy Icom: „przede wszystkim 
technologia” 
 
GŁÓWNE FUNKCJE 

• Pokrycie szerokiego zakresu cz�stotliwo�ci: 0.100-
1309.995MHz* 
*Niektóre zakresy s� wył�czone, zale�nie od wersji.  

• Mo�liwo�� podł�czenia zewn�trznego �ródła zasilania 
• 1300 komórek pami�ci w 22 bankach 
• 150mW* mocy AF ze wzmacniaczem BTL 
*przy zniekształceniu 10% i obci��eniu 16� (gło�nik wew.) 

 
WA�NE 
 
Zapoznaj si� dokładnie z instrukcj� obsługi 
Zachowaj instrukcj� obsługi – zawiera informacje istotne przy 
bie��cej eksploatacji IC-R6 
 
 
 

KATEGORYCZNE OSTRZE�ENIA 
 
 
SŁOWO WYJA�NIENIE 
WARNING 
OSTRZE�ENIE 

Ostrze�enie przed uszkodzeniem ciała, 
niebezpiecze	stwem po�aru, mo�liwo�ci� 
pora�enia pr�dem 

CAUTION 
OSTRO�NIE 

Ostrze�enie przed zniszczeniem 
urz�dzenia 

NOTE 
UWAGA 

Ewentualna niedogodno��. Nie ma 
ryzyka uszkodzenia ciała, 
niebezpiecze	stwa po�aru lub pora�enia 
pr�dem 

 
Odnosi si� do strony ii oryginalnej instrukcji 
 
OSTRZE�ENIA 
 
NIGDY nie u�ywaj odbiornika ze słuchawkami, zestawem 
nagłownym lub innymi audio akcesoriami ustawionymi na wysoki 
poziom gło�no�ci przez dłu�szy czas. Je�eli dzwonienie w uszach 
zredukuj gło�no�� lub przerwij obsług�. 
NIGDY nie obsługuj odbiornika prowadz�c pojazd mechaniczny, 
mo�e to grozi� spowodowaniem wypadku. 
NIGDY nie podł�czaj odbiornika do sieci 220V 
NIGDY nie wrzucaj baterii do ognia, mo�e to grozi� wybuchem. 
UWAGA! NIGDY nie demontuj baterii. Je�eli elektrolit z wn�trza 
baterii dostanie si� do oczu, przemyj je wod� i udaj si� natychmiast 
do lekarza. 
NIGDY nie podł�czaj odbiornika do zasilania wi�kszego ni� 6.3V 
Zwracaj uwag� na polaryzacj�! 
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NIGDY nie wystawiaj odbiornika na działanie deszczu, �niegu czy 
innych płynów. Mo�e to doprowadzi� do zniszczenia odbiornika. 
NIGDY nie dotykaj i nie obsługuj odbiornika wilgotnymi r�kami. 
Mo�e to grozi� pora�eniem pr�dem lub zniszczy� urz�dzenie.  
NIE u�ywaj odbiornika w miejscach bezpo�redniego 
nasłonecznienia lub w temperaturze ni�szej od – 10ºC i wy�szej od 
+60ºC 
NIE stosuj do czyszczenia chemikaliów takich jak benzyna, 
rozpuszczalnik itp. mo�e to zniszczy� powierzchni� odbiornika. 
 
Nawet gdy odbiornik jest wył�czony, niewielki pr�d płynie w 
obwodzie. Usu	 akumulator lub baterie z odbiornika, je�eli nie 
zamierzasz korzysta� z niego przez dłu�szy czas. W innym 
przypadku, zainstalowany akumulator lub baterie ulegn� 
całkowitemu wyczerpaniu. 
 
 
Odnosi si� do str. iii oryginalnej instrukcji 

 
ZASADA DZIAŁANIA ODBIORNIKA 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne o cz�stotliwo�ci 20,000 Hz lub 
wy�ej jest nazywane cz�stotliwo�ci� radiow� (RF), poniewa� jest 
wykorzystywane w transmisjach radiowych. IC-R6 odbiera 
promieniowanie elektromagnetyczne RF w zakresach 0.100-
1309.995 MHz i zamienia je na energi� audio (AF), która przy 
u�yciu gło�nika zamienia j� na fale d�wi�kowe. 
Energia AF posiada zakres 20-20,000 Hz. 
 
 

UWAGI ROBOCZE 
 
IC-R6 mo�e odbiera� własne cz�stotliwo�ci paso�ytnicze, czego 
rezultatem jest brak odbioru lub tylko odbiór szumów na niektórych 
cz�stotliwo�ciach.  
 
IC-R6 mo�e odbiera� zakłócenia ze strony bardzo silnych sygnałów 
na innych cz�stotliwo�ciach lub, gdy u�ywana jest zewn�trzna 
antena o du�ym zysku. 
 
 
Odnosi si� do str. iv-v oryginalnej instrukcji 
 
SPIS TRE�CI 
 
WST�P…………………………….………………………………..i 
WA�NE..............................................................................................i 
KATEGORYCZNE OSTRZE�ENIA.............................................i 
OSTRZE�ENIA...............................................................................ii 
ZASADA DZIAŁANIA ODBIORNIKA.......................................iii 
UWAGI ROBOCZE.......................................................................iii 
SPIS TRE�CI...............................................................................iv-v 
DOSTARCZONE AKCESORIA....................................................v 
 
INSTRUKCJA SKRÓCONA....................................................I-VII 
    Przygotowanie.................................................................................I 
    Pierwsze skanowanie....................................................................III 
    Programowanie pami�ci...............................................................IV 
    Skanowanie programowane...........................................................V 
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   Wybór banku pami�ci....................................................................21 
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   Programowanie kraw�dzi skanowania……....………….……….30 
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    D�WI�KOWA.....................................................................41-44 
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   kodu DTCS...................................................................................41 
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10. POZOSTAŁE FUNKCJE..........................................   .....57-63 
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   Funkcja automatycznego wył�czania zasilania............................58 
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DOSTARCZONE AKCESORIA 
 
Nast�puj�ce akcesoria dostarczone s� w zestawie z odbiornikiem: 

1. Antena 
2. Pasek na r�k� 
3. Klips do paska  
4. Akumulatorki Ni-MH (2 szt.)* 
5. Zasilacz AC* 

 
*nie s� dostarczane z niektórymi wersjami 

str. I-VII 
 
INSTRUKCJA SKRÓCONA 
 
PRZYGOTWANIE 
 
INSTALACJA AKUMULATORKÓW 

1. Zdejmij pokryw� akumulatora umieszczona na tylnej �cianie 
2. Włó� dwa akumulatorki Ni-MH rozmiaru AA (LR6) lub 

dwie baterie alkaiczne. 
• Zwró� uwag� na prawidłow� polaryzacj�. 
• Naładuj akumulatorki przed u�yciem (patrz str.II) 

 
Utrzymuj styki w czysto�ci, raz w tygodniu je przeczy��. 
 
KLIPS DO PASKA 
Wygodnie mocuje odbiornik przy pasku. 
 
Aby przymocowa� klips: 
Wsu	 klips do plastikowej p�tli na tylnej �cianie odbiornika. 
 
Aby zdj�� klips: 
Wci�nij zakładk� i wysu	 klips w dół (patrz ilustracja na str.I 
instrukcji oryginalnej) 
 
ANTENA 
Załó� anten� na gniazdo antenowe i dokr��. 
 
NIGDY nie przeno� odbiornika trzymaj�c za anten�. 
Gdy nie u�ywasz gniazda akcesoriów trzymaj je zakryte nakładk�, 
chroni�c zł�cze przed wod� i kurzem. 
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Informacja! 
Anteny innych producentów mog� korzystnie wpłyn�� na prac� 
odbiornika. W wyposa�eniu opcjonalnym, dost�pna jest 
przej�ciówka na zł�cze typu BNC: AD-92SMA. 
 
PASEK NA R�K� 
Dla wygody u�ytkownika zaproponowane korzystanie z paska na 
r�k�. Nale�y do przeple�� przez otwór w klipsie do paska. 
 
ŁADOWANIE AKUMUALTORÓW 
 

1. Włó� akumulatorki Ni-MH 
2. Podł�cz ładowark� do gniazdka AC 
3. Włó� wtyk ładowarki do gniazda [DC4.5V] w odbiorniku 

• Na wy�wietlaczu ukazuje si� komunikat 
 
UWAGA! Nigdy nie próbuj ładowa� baterii alkalicznych. 
UWAGA! Je�eli w ci�gu 10 sek. nie jest wykonana �adna operacja, 
odbiornik automatycznie pomija te ustawienia, a odbiornik nie mo�e 
ładowa� akumulatorków. W takim przypadku, wyjmij akumulatorki 
na ponad 2 sek. i rozpocznij ponownie od kroku 1. 
 
 

4. Obracaj�c [DIAL] wybierz „Y” a nast�pnie wci�nij [BAND] 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� potwierdzenie  

5. Obracaj�c [DIAL] wybierz „Y” a nast�pnie wci�nij 
[BAND], aby rozpocz�� ładowanie akumulatorów 

• Podczas ładowania zmienia si� widok ikony 
akumulatora 

• Po całkowity naładowaniu oba segmenty ikony 
akumulatora migaj� 

 

PIERWSZE SKANOWANIE 
 
Teraz, gdy odbiornik IC-R76 jest przygotowany, pora na 
rozpocz�cie nasłuchiwania. Poni�ej przedstawione s� podstawowe 
kroki, które zapewni� bezproblemow� obsług�. 
 
USTAWIENIA FABRYCZNE 
Funkcja strojenia pokr�tła [DIAL] mo�e by� wymieniana pomi�dzy 
pokr�tłem a przyciskami [
]/[�]. Jakkolwiek w poni�szej 
instrukcji skróconej dla uproszczenia u�ywa si� ustawienia 
fabrycznego [DIAL] (wybór cz�stotliwo�ci). 
 
OBSŁUGA PODSTAWOWA 
1. Wł�czanie zasilania odbiornika 
• Wci�nij i przytrzymaj przycisk [�] przez 1 sek., aby wł�czy� 

zasilanie. 
 
2. Ustawianie poziomu audio 
• Wci�nij [
]/[�], aby ustawi� ��dany poziom audio 
 
3. Ustawianie poziomu blokady szumów 
• Przy wci�ni�tym [SQL] obracaj [DIAL], aby ustawi� poziom 

blokady szumów. 
 
4. Ustawianie 	�danej cz
stotliwo�ci 
Pokr�tło strojenia umo�liwia wybór ��danej cz�stotliwo�ci. Na str. 
11 i 17 znajduj� si� instrukcje ustawiania kroku strojenia. 
 

1. Wci�nij [BAND] kilkakrotnie, aby wybra� zakres 
cz�stotliwo�ci 

• Przy wci�ni�tym [BAND] obracaj�c [DIAL] równie� 
wybierasz ��dane pasmo. 
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2. Obracaj�c [DIAL] wybierz cz�stotliwo�� odbioru 
• Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL], aby 

wybiera� cz�stotliwo�� krokiem MHz. 
 
5. Wybór trybu odbioru 
• Wci�nij kilka razy [MODE], aby wybra� ��dany tryb odbioru. 
• Dost�pne tryby: FM, WFM i AM 
 
 
PROGRAMOWANIE PAMI�CI 
 
IC-R6 posiada 1300 komórek pami�ci do zapisu najcz��ciej 
u�ywanych cz�stotliwo�ci, trybów itp. 
 
1. Ustawianie cz
stotliwo�ci 
W trybie VFO, ustaw ��dan� cz�stotliwo�� i tryb odbioru. 
• Gdy ukazuje si� ikona „MR”, wci�nij [V/M], aby wybra� tryb 

VFO. 
 
2. Wybór komórki pami
ci 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a nast�pnie obracaj�c [DIAL] 
wybierz ��dan� komórk� pami�ci. 
• Na wy�wietlaczu miga ikona „MR” i numer komórki pami�ci. 
 
3. Zapis w komórce pami
ci 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a� wyemitowany zostanie 
potrójny sygnał d�wi�kowy. 
• Odbiornik automatycznie ustawi kolejny numer komórki 

pami�ci, gdy po zaprogramowaniu w dalszym ci�gu wciskasz 
[S.MW](V/M). 

 
 

SKANOWANIE PROGRAMOWANE 
 
Do skanowania programowanego u�ywanych jest 25 par (50 
komórek pami�ci) kraw�dzi skanowania, okre�laj�cych zakresy 
skanowania. Skanowanie programowane skanuje  pomi�dzy 
cz�stotliwo�ciami „xxA’ i „xxB” (xx=00 do 24). Dlatego, zanim 
rozpocznie si� skanowanie programowane, ró�ne cz�stotliwo�ci 
musz� zosta� zaprogramowane w kraw�dziach „A” i „B”. 
 
PROGRAMOWANIE KRAW�DZI SKANOWANIA 
Cz�stotliwo�� startowa musi by� zaprogramowana w kraw�dzi 
„xxA” a cz�stotliwo�� ko	cowa w kraw�dzi „xxB”. 
 
1. Ustawianie cz
stotliwo�ci 
W trybie VFO, ustaw ��dan� cz�stotliwo�� i tryb odbioru. 
• Gdy ukazuje si� ikona „MR”, wci�nij [V/M], aby wybra� tryb 

VFO. 
 
2. Wybór kraw
dzi skanowania „A” 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a nast�pnie obracaj�c [DIAL] 
wybierz jedn� z 25 kraw�dzi skanowania jako komórka „A” 
• Na wy�wietlaczu miga ikona „MR” i numer komórki pami�ci. 
 
3. Zapis w kraw
dzi skanowania 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a� wyemitowany zostanie 
potrójny sygnał d�wi�kowy. 
• Automatycznie zostaje wybrana kraw�d� „B”, je�eli w dalszym 

ci�gu przyciskasz [S.MW](V/M). 
• Gdy programowanie zostaje zako	czone nast�puje powrót do 

trybu VFO. 
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4. Wybór kraw
dzi skanowania „B” 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a nast�pnie obracaj�c [DIAL] 
wybierz jedn� z 25 kraw�dzi skanowania jako komórka „B” 
• Na wy�wietlaczu miga ikona „MR” i numer komórki pami�ci. 
• Gdy kraw�d� skanowania „B” została ju� wybrana w kroku 3 

(przez wciskanie [S.MW] po zaprogramowaniu), pomi	 ten 
krok. 

 
5. Zapis w kraw
dzi skanowania 
Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., a� wyemitowany zostanie 
potrójny sygnał d�wi�kowy. 
• Automatycznie zostaje wybrana kolejna kraw�d� „A”, je�eli w 

dalszym ci�gu przyciskasz [S.MW](V/M). 
• Gdy programowanie zostaje zako	czone nast�puje powrót do 

trybu VFO. 
 
ROZPOCZ�CIE SKANOWANIA 
 
1. Wybierz tryb VFO 
Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO do operacji skanowania typu: 
skanowanie pełne, skanowanie pasma i skanowanie programowane. 
• Wybierz tryb pami�ci ponownie wciskaj�c [V/M] ponownie do 

operacji skanowania typu: skanowanie pami�ci, skanowanie 
poł�cze	 (linków) banków pami�ci lub skanowanie banku 
pami�ci. 

 
2. Wybór rodzaju skanowania 
Wci�nij przez 1 sek. [SCAN](MODE), a nast�pnie obracaj�c [DIAL] 
wybierz ��dany rodzaj skanowania. 
• Wybierz „ALL” dla skanowania pełnego, „P-LINK x” dla 

skanowania zaprogramowanych linków (x=0 do 9), „PROGxx” 

dla skanowania programowanego (XX=0 do 24; wy�wietlane s� 
tylko numery zaprogramowanych kraw�dzi skanowania). 

• Wybierz ”M-ALL” dla skanowania całej pami�ci, „B-ALL” dla 
skanowania poł�cze	 (linków) banków lub „BANK-x” dla 
skanowania banku (xx=A do R, T, U, W, Y; wy�wietlane s� 
tylko zaprogramowane banki pami�ci). 

 
Przykłady widoków wy�wietlacza dla trybów VFO i pami
ci  
Patrz str.VI oryginalnej instrukcji.  
 
3. Rozpocz
cie skanowania 
Wci�nij [SCAN](MODE), aby rozpocz�� skanowanie 
• Obracaj [DIAL], aby zmieni� kierunek skanowania 
 
4. Wył�czanie skanowania 
Wci�nij ponownie [SCAN](MODE), aby wył�czy� skanowanie. 
 
Informacja 
Numer komórki pami�ci zaprogramowanej jako kraw�d� 
skanowania „PROGxx” odpowiada: 
00A/00B: Wybiera skanowanie „PROG 00”, skanowanie pomi�dzy 
kraw�dziami zaprogramowanymi w komórkach 00A i 00B 
01A/01B: wybiera skanowanie „PROG 01”, skanowanie pomi�dzy 
kraw�dziami zaprogramowanymi w komórkach 01A i 01B 
. 
. 
. 
23A/23B: wybiera skanowanie „PROG 23”, skanowanie pomi�dzy 
kraw�dziami zaprogramowanymi w komórkach 23A i 23B 
24A/24B: wybiera skanowanie „PROG 24”, skanowanie pomi�dzy 
kraw�dziami zaprogramowanymi w komórkach 24A i 24B 
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Str.1-2 
 
OPIS PANELA 
 
 
PANEL PRZEDNI , GÓRNY I BOCZNY 
 

1. GNIAZDO ANTENOWE  
 Do poł�czenia dostarczonej z odbiornikiem anteny lub 
 poprzez adapter AD-92SMA zewn�trznej anteny 
2. PRZYCISK FUNKCYJNY [FUNC] 
 W czasie, gdy jest wci�ni�ty przyciski realizuj� drugo lub 
 trzeciorz�dne funkcje 
3. PRZYCISK BLOKADA SZUMÓW • TŁUMIK 

ODBIORCZY [SQL] • [ATT](SQL) 
• Wci�nij, aby chwilowo otworzy� blokad� szumów i 

monitorowa� cz�stotliwo�� robocz� (str.15) 
• Przy wci�ni�tym przycisku, obracaj [DIAL]*, aby 

ustawi� poziom blokady szumów (str.14) 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij przycisk, aby 

wł�czy� lub wył�czy� tłumik odbiorczy (str.15) 
4. PRZYCISKI [�]/[]* 
 Ustawiaj� poziom audio (str.13) 
5. PRZYCISK BAND•LOCK•M/N (pasmo/blokada/nazwa 

pami�ci) 
• Wci�nij, aby wybra� pasmo cz�stotliwo�ci roboczej 

(str.9) 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij i przytrzymaj przez 

1 sek., aby wł�czy� lub wył�czy� funkcj� blokady 
(str.12) 

• Podczas pracy w trybie pami�ci, wci�nij i 
przytrzymaj [FUNC], a nast�pnie wci�nij ten 
przycisk, aby wybra� rodzaj wy�wietlania. 

• Wy�wietlacz pokazuje kolejno nazw� banku 
pami�ci**, nazw� pami�ci** i numer komórki 
pami�ci, a nast�pnie wraca do wy�wietlania 
cz�stotliwo�ci (**nazwa banku lub komórki pami�ci 
musi by� zaprogramowana).  

6. PRZYCISK KROK STROJENIA•TRYB USTAWIE� 
•WYMIANA FUNKCJI POKR�TŁA DIAL [TS] •[SET] 
•[VOL�D] 

• Wci�nij, aby wej�� w tryb wyboru kroku strojenia 
(str.11) 

• Wci�nij przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie	 
(str.45) 

• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij  przycisk, aby 
dokona� wymiany funkcji pomi�dzy pokr�tłem 
[DIAL] a przyciskami [
]/[�] (str.58) 

7. WŁ�CZNIK ZASILANIA [����] 
 Wci�nij przez 1 sek., aby wł�czy� lub wył�czy� odbiornik. 
8. PRZYCISK TRYB•SKANOWANIE•SKANOWANIE 

TONÓW [MODE] •[SCAN] •[T-SCAN] 
• Wci�nij, aby wybra� tryb odbioru (str.14) 
• Wci�nij i przytrzymaj przez 1 sek., aby wej�� w tryb 

wyboru rodzaju skanowania (str.29, 33) 
• Wci�nij ponownie, aby rozpocz�� skanowanie 

• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij, aby rozpocz�� 
skanowanie tonów 
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9. PRZYCISK VFO/PAMI��•ZAPIS W 
PAMI�CI•POMIJANIE [V/M] •[S.MW] •[SKIP](V/M) 
• Przeł�cza pomi�dzy trybami VFO i pami�ci (str.9) 
• Wci�nij przez 1 sek., aby wej�� w tryb edycji pami�ci 

(str.19) 
• Podczas pracy w trybie VFO: 
Wci�nij i przytrzymaj [FUNC], a nast�pnie wci�nij ten 
przycisk, aby wł�czy� lub wył�czy� ustawienie pomijania 
przy skanowaniu w trybie VFO. 
• Podczas pracy w trybie pami�ci: 
Wci�nij i przytrzymaj [FUNC], a nast�pnie wci�nij ten 
przycisk, aby wł�czy� lub wył�czy� ustawienie pomijania 
przy skanowaniu wybranek komórki pami�ci. 

10. GNIAZDO ZEWN�TRZNEGO ZASILANIA DC-IN 
[DC4.5V] (str.7) 

 Do podł�czenia zasilacza AC lub dost�pnego w wyposa�eniu 
 opcjonalnym kabla do gniazda zapalniczki, do ładowania 
 akumulatorków i operacji z odbiornikiem. Zakres napi�cia 
 podł�czonego 4.5V DC do 6.3V DC. 
11. GNIAZDO ZEWN�TRZNEGO GŁO�NIKA [SP] 
 Do podł�czenia opcjonalnego gło�nika lub zestawu 
 słuchawkowego. Wewn�trzny gło�nik nie b�dzie 
 funkcjonował, gdy podł�czony jest gło�nik zewn�trzny (patrz 
 str.79 lista wyposa�enia opcjonalnego) 
12. POKR�TŁO STROJENIA [DIAL]* 

• Obracaj, aby wybra� cz�stotliwo�� robocz� (str.11) 
• Podczas skanowania zmienia kierunek skanowania 

(str.29, 33) 
• Przy wci�ni�tym [SQL] ustawia poziom blokady szumów 

(str.14) 

• Przy wci�ni�tym [FUNC] ustawia cz�stotliwo�� robocz� 
krokiem 100kHz, 1MHz lub 10MHz w trybie VFO 
(str.11, 17) 

• Przy wci�ni�tym [FUNC] wybiera komórk� pami�ci 
krokiem co 10 w trybie pami�ci (str.12, 18) 

• Przy wci�ni�tym [BAND] wybiera zakres cz�stotliwo�ci 
w trybie VFO (str.9) 

 
*Funkcje mog� by� wymieniane pomi�dzy pokr�tłem 
[DIAL] i przyciskami [
]/[�] (str.58) 
 
 
 
 

Str.3-4 
 
WY�WIETLACZ FUNKCYJNY 
 

1. IKONA BATERII 
• Oba segmenty ukazuj� si�, gdy akumulatorki maja 

wystarczaj�c� pojemno�� 
• Nie ukazuj� si�, gdy pracujesz z zewn�trznym 
�ródłem zasilania. 

• Tylko prawy segment jest wy�wietlany, gdy 
akumulatorki b�d� miały poni�ej połowy pojemno�ci 

• Podczas ładowania ikona stopniowo si� zapełnia 
(str.8) 

• Oba segmenty znikaj, gdy akumulatorki s� całkowicie 
naładowane.  

2. IKONA BLOKADY (str.12) 
 Ukazuje si�, gdy aktywna jest funkcja blokady. 
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3. IKONY TRYBU DUPLEX (str.16) 
 Gdy wybrany jest tryb duplex na wy�wietlaczu ukazuje si� 
 „DUP” dla duplex plus lub „DUP-„ dla duplex minus. 
4. IKONY TONU (str.43) 

• Gdy u�ywana jest funkcja tonowej blokady szumów, na 
wy�wietlaczu ukazuje si� „ T SQL” 

• Gdy u�ywana jest odwrócona tonowa blokada szumów, 
na wy�wietlaczu ukazuje si� „T SQL-R” 

• Gdy u�ywana jest funkcja blokady szumów kodem 
DTCS, na wy�wietlaczu ukazuje si� „DTCS” 

• Gdy u�ywana jest funkcja odwróconej blokady szumów 
kodem DTCS, na wy�wietlaczu ukazuje si� „DTCS-R” 

• Gdy u�ywana jest tonowa blokada szumów z 
sygnalizacj� d�wi�kowa, na wy�wietlaczu obok „T SQL” 
lub „DTCS” ukazuje si� ((•)). 

5. IKONA VSC (str.52) 
 Ukazuj si�, gdy u�ywana jest funkcja VSC (kontrola blokady 
 szumów głosem). 
6. IKONA KANALU AUTOMATYCZNEGO ZAPISU 

(str.34) 
 Ukazuje si�, gdy wybrana zostaje pami�� automatycznego 
 zapisu. 
7. IKONY POMIJANIA PRZY SKANOWANIU 

• Podczas pracy w trybie VFO (str.29) 
      Na wy�wietlaczu ukazuje si� „PSKIP”, gdy wł�czone jest     
      ustawianie pomijania przy skanowaniu w trybie VFO 
• Podczas pracy w trybie pami�ci (str.35) 
• Gdy wybrana pami�� jest oznaczona do pomijania, na 

wy�wietlaczu ukazuje si� „SKIP” 
• Gdy wy�wietlana cz�stotliwo�� jest oznaczona jako 

pami�� do pomijania lub cz�stotliwo�� do pomijania w 
trybie VFO, na wy�wietlaczu ukazuje si� „PSKIP” 

8. IKONA NASŁUCHU PRIORYTETOWEGO (str.39, 40) 
 Ukazuje si�, gdy u�ywany jest nasłuch priorytetowy. 
9. IKONA PAMI�CI (str.9, 18) 
 Ukazuje si�, gdy wybrany zostaje tryb pami�ci. 
10. NUMER KOMÓRKI PAMI�CI 
 Wskazuje numer wybranej komórki pami�ci (str.9, 18) 
11. WSKA�NIK SIŁY SYGNAŁU (str.13) 
 Wskazuje relatywna sił� sygnału podczas odbioru sygnału. 
12. IKONA TŁUMIKA ODBIORCZEGO (str.15) 
 Ukazuje si�, gdy u�ywany jest tłumik odbiorczy. 
13. IKONA TRYBU ODBIORU (str.14) 
 Wskazuje wybrany tryb odbioru 

• Dost�pne tryby FM, WFM i AM 
14. IKONA WYMIANY FUNKCJI (str.58) 
 Ukazuje si�, gdy ustawiona została wymiana funkcji 
 pomi�dzy pokr�tłem [DIAL] i przyciskami [
]/[�] 
15. ODCZYT CZ�STOTLIWO�CI 
 Wskazuje informacje typu cz�stotliwo�� robocza, parametry 
 trybu ustawie	, nazwy pami�ci. 

• Małe cyfry „75”, „50” lub „25” po prawej stronie 
odczytu cz�stotliwo�ci wskazuj� odpowiednio 0.75, 0.5 
lub 0.25kHz 

• Kropka w odczycie cz�stotliwo�ci miga podczas 
skanowania. 
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Str.5-6 
 
ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW 
 
INSTALACJA AKUMULATORKÓW 
 
Przed wło�eniem lub wymian� akumulatorków, wci�nij [�] przez 1 
sek., aby wył�czy� zasilanie. 
 

1. Zdejmij pokryw� akumulatorków 
2. Włó� dwa akumulatorki typu AA (LR6) Ni-MH 

• Zwró� uwag� na prawidłow� polaryzacj�. 
 
 
ZASADY OSTRO�NO�CI 
UWAGA! NIGDY nie zwieraj styków akumulatorków. Pr�d mo�e 
płyn�� do znajduj�cych si� obok metalowych przedmiotów typu 
naszyjnik, zachowaj wi�c ostro�no��, gdy umieszczasz akumulatorki 
(lub odbiornik) w torbie podr�cznej. 
Przenoszenie razem z metalowymi obiektami mo�e spowodowa� 
zwarcie, które potencjalnie zniszczy akumulatorki i uszkodzi 
odbiornik. 
NIGDY nie wrzucał akumulatorków do ognia. Wewn�trzny gaz 
mo�e spowodowa� ich wybuch. 
NIGDY nie zanurzaj akumulatorków w wodzie. Je�eli si� zamocz�, 
wytrzyj je dokładnie PRZED zainstalowaniem w odbiorniku. 
Gdy instalujesz akumulatorki upewnij si�, �e s� tego samego typu, 
producenta i pojemno�ci. Nie mieszaj nowych z u�ywanymi. 
Nigdy nie u�ywaj akumulatorków ze zniszczon� osłonn�. 
Utrzymuj styki w czysto�ci. 
 

ZASADY OSTRO�NO�CI PRZY KORZYSTANIU Z 
AKUMULATORKÓW NI-MH 
UWAGA: Zawsze u�ywaj akumulatorków w podanym zakresie 
temperatury: -5ºC do +60ºC. Korzystanie z akumulatorków poza 
tym zakresem doprowadzi do skrócenia ich �ywotno�ci. 
 
UWAGA: Skrócenia �ywotno�ci akumulatorków mo�e nast�pi� po 
pozostawieniu ich całkowicie rozładowanych lub w �rodowisku o 
wysokiej temperaturze (powy�ej +55ºC) przez dłu�szy czas. Je�eli 
musisz pozostawi� akumulatorki na dłu�szy czas nieu�ywane, 
wyjmij je z odbiornika po naładowaniu. Przechowuj je w chłodnym 
miejscu, najlepiej w podanych poni�ej temperaturach: 
-20ºC do +45ºC (do 1 miesi�ca) 
-20ºC do +35ºC (do 6 miesi�cy) 
-20ºC do +25ºC (do 1 roku)* 
*Rekomendujemy naładowanie akumulatorków po upływie 6 
miesi�cy. 
 
Gdy akumulatorki Ni-MH zdaj� si� nie mie� pojemno�ci nawet po 
naładowaniu, całkowicie je rozładuj pozostawiaj�c wł�czony 
odbiornik na cał� noc. A nast�pnie całkowicie naładuj akumulatorki 
ponownie. Gdy problem si� powtórzy nale�y wymieni� 
akumulatorki na nowe. 
Przed pierwszym u�yciem odbiornika akumulatorki musz� zosta� 
całkowicie naładowane. 
Dostarczone w zestawie akumulatorki słu�� do wielokrotnego 
ładowania. 
Ładuj akumulatorki przed pierwszym u�yciem odbiornika i po ich 
wyładowaniu. 
Aby zadba� o dług� �ywotno�� akumulatorków: 
Unikaj przeładowania 
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U�ywaj akumulatorków do niemal całkowitego rozładowania, w 
normalnych warunkach. 
 
ZASADY OSTRO�NO�CI PODCZAS ŁADOWANIA. 
UWAGA! NIGDY nie usiłuj ładowa� baterii alkalicznych. 
Odbiornik mo�e ładowa� tylko akumulatorki Ni-MH (1.2V, 
1400mAh). Inne typy baterii do wielokrotnego ładowania, jak Ni-Cd 
lub Li-Ion nie mog� by� ładowane. 
UNIKAJ przeładowania – zainstalowane akumulatorki 
wielokrotnego ładowania mog� by� ładowane w czasie pracy z 
zewn�trznym �ródłem zasilania (adapter AC lub kabel do gniazda 
zapalniczki). Aby zapobiec przeładowaniu, odbiornik IC-R6 posiada 
licznik czasowy*, który automatycznie odł�cza obwód po 15 
godzinach ładowania. Jakkolwiek licznik zresetuje si� i rozpocznie 
si� ponowne ładowanie, gdy odł�czasz a nast�pnie podł�czasz 
ponownie adapter AC lub kabel CP-18E po upływie 1 minuty. 
*Je�eli w trybie ustawie	 parametr „CHARGE” ustawiony jest na 
„CHG2” (ustawienie fabryczne), odbiornik odł�cza ładowanie po 
upływie 15 godzin. 
Rekomendowane zakresy temperatury podczas ładowania: pomi�dzy 
0ºC do +40ºC 
U�ywaj tylko dostarczonego w zestawie adaptera AC lub 
opcjonalnego kabla CP-18E. NIGDY nie u�ywaj ładowarek innych 
producentów. 
Napi�cie zewn�trznego zasilania DC musi si� mie�ci� w zakresie 12-
16V aby ładowa� akumulatorki i do pracy z opcjonalnym kablem 
CP-18E 
Je�eli ikony akumulatorków znikaj� po 1 minucie po podł�czeniu do 
�ródła zasilania DC, mo�e by� problem z akumulatorkami. W takim 
wypadku skontaktuj si� z dealerem lub zakup nowe akumulatorki. 
 
 

Str.7 
 
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 
 
PODŁ�CZENIA 
UWAGA! 
NIGDY nie próbuj ładowa� baterie alkaliczne 
 
Patrz ilustracja na str.7 oryginalnej instrukcji 
 
Czas ładowania: ok.15 godzin 
Ładowanie zatrzymuje si�, gdy temperatura wykracza poza 
okre�lony zakres (w takim momencie oba segment ikony 
akumulatora zaczynaj� miga�), a nast�pnie rozpoczyna si� 
ponownie, gdy temperatura wraca do wła�ciwego zakresu. W takim 
przypadku ładowanie b�dzie trwało dłu�ej ni� 15 godz. 
Praca z zewn�trznym zasilaniem DC staje si� mo�liwa, gdy u�ywasz 
adaptera AC lub kabla do gniazda zapalniczki. Zainstalowane 
akumulatorki Ni-MH b�d� wówczas jednocze�nie ładowane. 
UWAGA! UPEWNIJ si�, �e odł�czyłe� CP-18E z gniazda 
zapalniczki po zako	czeniu ładowania, poniewa� lekki pr�d b�dzie 
płyn�ł w CP-18E co mo�e spowodowa� wyczerpanie akumulatora 
pojazdu. 
 
OPIS ŁADOWANIA 
 
Gdy ładujesz zainstalowane akumulatorki pierwszy raz lub gdy 
akumulatorki były wyj�te na dłu�ej ni� 2 sek., konieczne b�d� 
nast�puj�ce kroki: 

1. Włó� akumulatorki Ni-MH (patrz str.5) 
2. Wł�cz do gniazdka adapter AC lub kabel CP-18E do gniazda 

zapalniczki 
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3. Włó� wtyk adaptera do gniazda [DC4.5V] w odbiorniku. 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� potwierdzenie. 

 
Je�eli potwierdzenie nie jest wy�wietlane konieczne jest: 

1. Odł�czenie adaptera z gniazda w odbiorniku 
2. Ponowne wło�enie wtyku adaptera do odbiornika przy 

wci�ni�tym [FUNC] 
3. Zwolnienie przycisku [FUNC] 

 
UWAGA! Gdy �adna operacja nie jest przeprowadzana przez 10 
sek., odbiornik automatycznie pomija te ustawienia a odbiornik nie 
mo�e ładowa� akumulatorków. W takim przypadku wyjmij 
akumulatorki na dłu�ej ni� 2 sek. i rozpocznij od kroku 1. 
 
 
Str.8 
 

4. Obracaj�c [DIAL] wybierz „Y”, a nast�pnie wci�nij [BAND] 
• Wy�wietlane jest potwierdzenie. 

5. Obracaj�c [DIAL] wybierz „Y” i wci�nij [BAND], aby 
rozpocz�� ładowanie 
• Podczas ładowania na wy�wietlaczu ukazuj� si� kolejno 

zapełniane segmenty ikony akumulatora i napis 
„CHARGE”, gdy zasilanie odbiornika jest wył�czone. 
Ikony i napis znikaj�, gdy akumulatorki s� całkowicie 
naładowane. 

• Ok. 13 godzin zajmuje całkowite naładowanie 
akumulatorków Ni-MH. 

 
 
 
 

BC-194 STOJAK DO ŁADOWANIA 
 
BC-194 mo�e by� u�ywany dla wygody podczas ładowania 
odbiornika, gdy u�ywasz adaptera AC lub kabla CP-18E. 
 
Patrz rys. na str.8 oryginalnej instrukcji 
Wraz ze stojakiem dostarczone s� g�bki i ta�ma dwustronna 
(pojedynczy kawałek, który mo�e by� przyci�ty do ��danego 
rozmiaru). 
Stojak posiada filtr. Je�eli �ruba uziemiaj�ca (dostarczona w 
zestawie) jest podł�czona do masy, BC-194 zredukuje nieco hałas 
pochodz�cy ze �ródła zasilania. 
 
 
Str.9 
 
USTAWIANIE CZ�STOTLIWO�CI I KANAŁU 
 
VFO I KOMÓRKI PAMI�CI 
 
IC-R6 posiada dwa tryby pracy: tryb VFO i tryb pami�ci 
 
Tryb VFO jest u�ywany do ustawie	 ��danej cz�stotliwo�ci w 
ramach zakresu. 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
Tryb pami
ci jest u�ywany do szybkiego przywoływania 
zaprogramowanych komórek pami�ci. 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci. 
• Patrz str.19- szczegóły programowania pami�ci 
• Podczas pracy w trybie pami�ci na wy�wietlaczu ukazuje si� 

„MR” 
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Co to jest VFO? 
VFO jest to skrót od Oscylator Zmiennej Cz�stotliwo�ci. 
Cz�stotliwo�ci robocze s� generowane i kontrolowane przez VFO. 
 
WYBÓR ZAKRESU CZ�STOTLIWO�CI 
 
Odbiornik mo�e odbiera� stacje nadawcze AM, pasmo HF, 50MHz, 
stacje FM, VHF air, 144MHz, 300MHz, 400MHz, 800MHz*, 
1200MHz i kanały pogodowe** 
 
Dost�pne cz�stotliwo�ci mog� si� ró�ni� zale�nie od wersji 
odbiornika. 
*niektóre cz�stotliwo�ci s� zakazane w USA zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami 
**dost�pne tylko dla wersji ameryka	skich 
 
• Wci�nij [BAND] kilkakrotnie, aby wybra� ��dany zakres. 
• Gdy wybrany jest tryb pami�ci, wci�nij [V/M], aby wybra� tryb 

VFO, a nast�pnie wci�nij [BAND] wybieraj�c ��dany zakres. 
• Przy wci�ni�tym [BAND] obracaj�c [DIAL] równie� wybierasz 

zakres cz�stotliwo�ci. 
 
 
Str.10 
 
Schemat dost
pnych zakresów 
 
 
 
 
 
 

Str.11 
 
USTAWIANIE CZ�STOTLIWO�CI 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO, je�eli konieczne 
2. Wybierz ��dany zakres cz�stotliwo�ci przyciskiem [BAND] 

• Lub przy wci�ni�tym [BAND] obracaj [DIAL], aby 
wybra� zakres cz�stotliwo�ci 

3. Obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dny zakres cz�stotliwo�ci 
• Cz�stotliwo�� zmienia si� zaprogramowanym krokiem 

strojenia. 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj�c [DIAL] zmieniasz 

cz�stotliwo�� krokiem 1MHz (ustawienie fabryczne) 
 
Krok strojenia MHz mo�e by� ustawiony na 100kHz, 1MHz lub 
10MHz w trybie ustawie	 (str.17) 
 
USTAWIANIE KROKU STROJENIA 
 
Krok strojenia mo�e by� ustawiony dla ka�dego zakresu 
cz�stotliwo�ci. Wyj�tek krok 8.33kHz tylko dla pasma lotniczego i 
krok 9kHz tylko dla stacji nadawczych AM. 
Dost�pne kroki strojenia dla IC-R6: 
5.0kHz, 6.25kHz, 8.33kHz, 9.0kHz, 10.0kHz, 12.5kHz, 15.0kHz, 
20.0kHz, 25.0kHz, 30.0kHz, 50.0kHz, 100.0kHz, 125.0kHz, 
200.0kHz 
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WYBÓR KROKU STROJENIA 
1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO, je�eli konieczne 
2. Wci�nij [BAND], aby wybra� ��dane pasmo cz�stotliwo�ci 

• Lub przy wci�ni�tym [BAND] obracaj [DIAL], aby 
wybra� zakres cz�stotliwo�ci 

3. Wci�nij [TS], aby wej�� w tryb wyboru kroku strojenia 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany krok strojenia 
5. Wci�nij [TS], aby wróci� do trybu VFO 

 
 
Str.12 
 
WYBÓR KOMÓRKI PAMI�CI 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� „MR” 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci 
• Wybrane mog� by� tylko zaprogramowane komórki 

pami�ci 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby 

wybiera� komórki pami�ci krokiem co 10 
 
FUNKCJA BLOKADY 
 
Aby przeciwdziała� niepo��danej zamianie cz�stotliwo�ci lub 
funkcji u�ywaj blokady. 
 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij i przytrzymaj 

[kluczyk](BAND) przez 1 sek., aby wł�czy� lub wył�czy� 
blokad� 

• Gdy funkcja jest aktywna na wy�wietlaczu ukazuje si� ikona 
kluczyka 

• W ustawieniu fabrycznym po wł�czeniu blokady w dalszym 
ci�gu dost�pne s� przyciski [SQL] i [
]/[�]. Oba te przyciski 
mog� by� równie� zablokowane w trybie ustawie	 (str.49) 

 
 
 
Str.13 
 
OBSŁUGA PODSTAWOWA 
 
ODBIÓR 
 
Upewnij si�, �e akumulatorki Ni-MH s� naładowane lub 
zainstalowane nowe baterie alkaliczne. 
 

1. Wci�nij [�] przez 1 sek., aby wł�czy� zasilanie 
2. Wci�nij [
] lub [�], aby ustawi� poziom audio 

• Wy�wietlacz wskazuje poziom audio podczas 
regulacji. 

3. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� (str.11) 
4. Ustaw poziom blokady szumów (str.14) 

• Przy wci�ni�tym [SQL] obracaj [DIAL] 
• Pierwsze „klikni�cie” pokr�tła [DIAL] wskazuje na 

aktualny poziom blokady szumów 
• „LEVEL 1” to ustawienie lu�ne, „LEVEL 9” to blokada 

zaci�gni�ta. 
• „AUTO” wskazuje na automatyczn� regulacj� poziomu 

u�ywaj�c� systemu odliczania hałasu pulsacyjnego. 
• Wci�nij [SQL], aby r�cznie otworzy� blokad� szumów 
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5. Gdy odebrany zostaje sygnał: 
• Blokada szumów otwiera si� i emitowane jest audio 
• Miernik S-meter wskazuje relatywn� sił� sygnału 

 
 
USTAWIANIE POZIOMU AUDIO 
 
Poziom audio mo�e by� ustawiony na jeden z 40 poziomów. 
 
• Wci�nij [
] lub [�], aby ustawi� poziom audio 
• Podczas regulacji emitowany jest sygnał d�wi�kowy. Pozwala to 

na kontrol� gło�no�ci. 
• Wciskaj�c jeden z przycisków zmieniasz poziom audio w sposób 

ci�gły. 
• Mo�esz równie� zmieni� poziom audio obracaj�c [DIAL] przy 

wci�ni�tym [
] lub [�] 
• Wy�wietlacz wskazuje poziomy audio podczas regulacji. 
 
 
Str.14 
 
USTAWIANIE POZIOMU BLOKADY SZUMÓW 
 
Obwód blokady szumów wycisza odebrany sygnał, zale�nie od jego 
siły. Odbiornik posiada 9 poziomów blokady szumów, ustawienie 
otwartej blokady i ustawienie automatyczne. 
 
• Przy wci�ni�tym [SQL] obracaj [DIAL], aby wybra� ��dany 

poziom blokady szumów. 
• „LEVEL 1” to ustawienie lu�ne (dla słabych sygnałów), 

„LEVEL 9” to blokada zaci�gni�ta (dla silnych sygnałów) 

• „AUTO” wskazuje na automatyczn� regulacj� poziomu 
u�ywaj�c� systemu odliczania hałasu pulsacyjnego 

• „OPEN” wskazuje na blokad� otwarta w sposób ci�gły 
 
 
WYBÓR TRYBU ODBIORU 
 
Odbiornik posiada trzy tryby odbioru: FM, AM i WFM. Wybór 
trybu jest niezale�nie zapisany dla ka�dego pasma i komórki 
pami�ci. 
 
Standardowo AM u�ywany jest w pa�mie 0,495 MHz – 1,620 MHz 
oraz w pa�mie lotniczym (118-135,995MHz); WFM u�ywany jest 
do odbioru stacji radiowych FM ( 76-107,107.9MHz) 
 
• Wci�nij [MODE] kilka razy, aby wybra� ��dany tryb odbioru. 
 
 
Str.15 
 
 
FUNKCJA MONITOROWANIA 
 
Funkcja ta słu�y do odsłuchu słabych sygnałów bez konieczno�ci 
zmiany nastawy poziomu blokady szumu. Mo�e by� u�ywana do 
r�cznego otwarcia blokady szumów, nawet je�eli ustawiona jest 
tonowa blokada szumów. 
 
• Wci�nij [SQL], aby monitorowa� cz�stotliwo�� odbioru. 
 
Przycisk [SQL] mo�e by� u�ywany jako przycisk szybkiego dost�pu 
po ustawieniu w rozszerzonym trybie ustawie	. (str.49) 
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FUNKCJA TŁUMIKA ODBIORCZEGO 
 
Funkcja ta zapobiega zakłócaniu wła�ciwego sygnału w przypadku 
silnych sygnałów na pobliskich cz�stotliwo�ciach lub przy obecno�ci 
silnego pola elektrycznego. 
 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], przyci�nij [ATT](SQL), aby wł�czy� 

lub wył�czy� tłumik  
• Podczas u�ycia tłumika na wy�wietlaczu ukazuje si� „ATT” 
 
Gdy odebrany zostaje sygnał przez anten� typu „bar”, funkcja nie 
działa. 
 
 
Str.16 
 
PRACA W TRYBIE DUPLEX 
(rozszerzony tryb ustawie�) 
 
Ł�czno�� radiowa w trybie duplex polega na u�ywaniu  
dwóch ró�nych cz�stotliwo�ci do nadawania i odbioru. Generalnie 
duplex jest wykorzystywany przy pracy przez przemienniki lub w 
niektórych innych zaawansowanych systemach ł�czno�ci.  
 
Podczas pracy w trybie duplex, cz�stotliwo�� stacji nadawczej jest 
przesuni�ta w stosunku do stacji odbiorczej o warto�� przesuni�cia. 
Informacje dotycz�ce przemiennika (cz�stotliwo�� przesuni�cia i 
kierunek) mog� by� zaprogramowane w komórkach pami�ci (str.19). 
 
 
 
 

USTAWIANIE 
1. Ustaw cz�stotliwo�� odbioru stacji (cz�stotliwo�� wyj�ciow� 

przemiennika) 
2. Wci�nij [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie	 
3. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 

• Po 1 sek. znika napis „EXPAND” a ukazuje si� OFF 
(ustawienie fabryczne) i EX 

4. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL] wybieraj�c „ON” 
5. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „OFFSET” 

• Po 1 sek. znika napis „OFFSET” a ukazuje si� „0.600” 
(ustawienie fabryczne) i „OW” 

• Fabryczne ustawienie przesuni�cia ró�ni si� zale�nie od 
pasma cz�stotliwo�ci lub wersji odbiornika. 

6. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby ustawi� 
��dane przesuni�cie cz�stotliwo�ci w zakresie 0.000-
159.995MHz 
• Do ustawienia u�ywany jest krok strojenia wybrany dla 

trybu VFO 
7. Obracaj [DIAL] wybieraj�c parametr „DUP” 

• Po 1 sek. znika napis „DUP” a ukazuje si� „OFF” 
(ustawienie fabryczne) i „DP” 

8. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL] wybieraj�c 
ustawienie „-DUP” lub „+DUP” 

9. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 
10. Wci�nij [SQL], aby bezpo�rednio monitorowa� cz�stotliwo�� 

nadawcz� stacji (cz�stotliwo�� wej�ciowa przemiennika) 
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Str.17 
 
WYBÓR KROKU POKR�TŁA STROJENIA 
 
Do szybkiego ustawienia cz�stotliwo�ci odbiornik posiada krok 
strojenia MHz. Zale�nie od preferencji mo�e by� wybrany krok 
100kHz, 1MHz lub 10MHz. 
 
USTAWIANIE KROKU POKR�TŁA STROJENIA 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
2. Wci�nij [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie	 
3. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „D SEL” 

• Po 1 sek. znika napis „D SEL” a ukazuje si� „1M” 
(ustawienie fabryczne) i „DS” 

4. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany krok pokr�tła strojenia 
• Dost�pne ustawienia: 100kHz, 1MHz i 10MHz 

5. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 
 
 
Str.18 
 
KOMÓRKI PAMI�CI 
 
OPIS OGÓLNY 
 
Odbiornik posiada 1300 komórek pami�ci do przechowywania 
najcz��ciej u�ywanych cz�stotliwo�ci. Dost�pne s� 22 banki 
pami�ci, A do R, T, U, W i Y. Do ka�dego banku mo�na przypisa� 
do 100 komórek pami�ci. 
 

ZAWARTO�� KOMÓRKI PAMI�CI 
Nast�puj�ce informacje mog� by� zaprogramowane w komórce 
pami�ci: 

• Cz�stotliwo�� odbioru (str.11) 
• Tryb odbioru (str.14) 
• Kierunek duplex (+DUP lub –DUP) z cz�stotliwo�ci� 

przesuni�cia (str.16) 
• Wł�czona lub wył�czona tonowa blokada szumów lub 

blokada kodem DTCS (str.43) 
• Cz�stotliwo�� tonowej blokady szumów lub kod DTCS z 

polaryzacj� (str.41, 42) 
• Krok strojenia (str.11) 
• Wł�czony lub wył�czony tłumik odbiorczy (str.11) 
• Wł�czona lub wył�czona kontrola blokady szumów 

głosem (str.52) 
• Wł�czony lub wył�czony filtr AF (str.55) 
• Ustawienia pomijania przy skanowaniu (str.35) 
• Bank pami�ci (str.20) 
• Nazwa pami�ci (str.22) 

 
 
WYBÓR KOMÓRKI PAMI�CI 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Wci�nij [V/M], aby przeł�cza� pomi�dzy trybami VFO i 

pami�ci. 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci. 

• Wy�wietlane s� tylko komórki zaprogramowane. 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj�c [DIAL] 

wybierasz komórki krokiem co 10. 
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UWAGA: Zawarto�� pami�ci mo�e by� skasowana przez 
elektryczno�� statyczn� itp. 
Dodatkowo, mo�e zosta� skasowana w wyniku awarii urz�dzenia 
lub podczas jego naprawy. Dlatego rekomenduje si� zapis danych 
pami�ci na komputerze, z u�yciem oprogramowania CS-R6. 
 
 
Str.19 
 
PROGRAMOWANIE KOMÓRKI PAMI�CI 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
2. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� 

• Wybierz ��dane pasmo przyciskiem [BAND] 
• Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� pokr�tłem [DIAL] 
• Ustaw pozostałe parametry (np. przesuni�cie 

cz�stotliwo�ci, kierunek duplex, tonow� blokad� 
szumów itp.), je�eli konieczne. 

3. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy. 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer komórki 

pami�ci. 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci 

• Wybrane mog� by� równie� kraw�dzie skanowania 
00A/B do 24A/B 

• Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj�c [DIAL] wybierasz 
komórki krokiem co 10 

5. Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek. 
• Emitowane s� 3 sygnały d�wi�kowe. 

• Je�eli po zaprogramowaniu w dalszym ci�gu wciskasz 
[S.MW](V/M), odbiornik automatycznie przechodzi do 
kolejnej komórki pami�ci. 

 
UWAGA: Wci�nij [V/M], aby skasowa� programowanie i wyj�� z 
trybu zapisu pami�ci, przed zako	czeniem programowania. 
 
PRZYKŁAD: Programowanie 145.870MHz w komórce pami�ci nr 
20 (komórka pusta)  patrz str.19 oryginalnej instrukcji. 
 
 
Str.20 
 
USTAWIANIE BANKU PAMI�CI 
 
Odbiornik IC-R6 posiada 22 banki pami�ci (A do R, T, U, W i Y). 
Regularne komórki pami�ci 000 do 1299 mog� by� przypisane do 
��danego banku do łatwiejszego zarz�dzania pami�ci�. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci. 

• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 
d�wi�kowy. 

• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 
komórki pami�ci. 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci 
3. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL], aby wybra� 

parametr „BANK” 
• Je�eli wybrana komórka została ju� przypisana do banku 

pami�ci, wy�wietlany jest symbol banku i numer 
komórki. 
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• Parametr „BANK” mo�e by� równie� wybrany przez 
kilkukrotne wci�ni�cie [MODE]. 

• Po zwolnieniu przycisku [MODE], w miejscu odczytu 
cz�stotliwo�ci ukazuje si� „_ _ _ _  _ _  _ _” i migaj�ca 
ikona „MR” 

4. Przy wci�ni�tym [BAND], obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany bank pami�ci. 
• Dost�pne wybory: banki A do R, T, U, W i Y 
• Bank mo�e by� równie� wybrany przez kilkukrotne 

wci�ni�cie [BAND] 
5. Obracaj�c [DIAL] wybierasz ��dany numer komórki pami�ci 

banku. 
• Wy�wietlane s� tylko numery wolnych komórek pami�ci.  

6. Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby przypisa� komórk� 
do banku pami�ci. 
• Przed wej�ciem w tryb zapisu wybranej pami�ci 

nast�puje powrót do poprzednich wskaza	. 
 
 
 
Str.21 
 
WYBÓR BANKU PAMI�CI 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Przy wci�ni�tym [BAND] obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany bank. 

• Bank mo�e by� równie� wybrany przez kilkakrotne 
wci�ni�cie [BAND]. 

• Wy�wietlane s� tylko banki z przypisanymi 
komórkami. 

 

3. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� banku pami�ci 
• Wy�wietlane s� tylko zaprogramowane komórki. 

4. Aby wróci� do regularnej komórki pami�ci, obracaj [DIAL] 
przy wci�ni�tym [BAND] lub kilkakrotnie wciskaj [BAND] 

 
 
Str.22 
 
PROGRAMOWANIE NAZWY KOMÓRKI/ BANKU 
PAMI�CI 
 
Ka�da komórka pami�ci mo�e mie� zaprogramowan� 
alfanumeryczn� nazw� do łatwego rozpoznania, która mo�e by� 
wy�wietlana niezale�nie. Nazwa mo�e zawiera� do 6 znaków. 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci 
3. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 

w tryb zapisu pami�ci. 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 

d�wi�kowy. 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 

komórki pami�ci. 
4. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL], aby wybra� 

parametr „M NAME” (nazwa pami�ci) lub „B NAME” 
(nazwa banku), gdy programujesz odpowiednio nazw� 
komórki pami�ci lub banku pami�ci. 
• Parametr mo�e by� równie� wybrany przez kilkukrotne 

wci�ni�cie [MODE] 
• Po zwolnieniu przycisku [MODE] na wy�wietlaczu miga 

linia pod pierwszym znakiem oraz ikona „MR” 
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5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany znak. 
• Wybrany znak miga na wy�wietlaczu. 

6. Obracaj�c [DIAL] poruszasz kursorem w prawo lub lewo. 
7. Powtórz kroki 5 i 6, a� do wy�wietlenia ��danej nazwy 6-

znakowej 
8. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

zaprogramowa� nazw� i wyj�� z trybu programowania. 
• Emitowane s� 3 sygnały d�wi�kowe. 

 
Dost
pne znaki 
A do Z, 0 do 9, (, ), *, +, -, -, , , /, |, = i przerwa 
 
UWAGA: W ka�dym banku mo�e by� zaprogramowana tylko jedna 
nazwa banku. Dlatego, gdy wybrana zostaje nazwa banku 
wy�wietlana jest poprzednio zaprogramowana nazwa. A tak�e, 
zaprogramowana nazwa jest automatycznie przypisywana do innej 
komórki banku. 
 
 
Str.23 
 
WYBÓR TYPU WY�WIETLANIA  
 
Podczas pracy w trybie pami�ci, zamiast odczytu cz�stotliwo�ci, 
mog� by� wy�wietlane: nazwa banku, nazwa komórki pami�ci lub 
numer komórki pami�ci. 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci. 
• Je�eli konieczne, wci�nij kilkakrotnie [BAND], aby 

wybra� ��dany bank. 

2. Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij [M.N](BAND) kilka razy, 
aby wybra� typ wy�wietlania: cz�stotliwo��, nazwa banku, 
nazwa pami�ci lub numer komórki pami�ci. 

 
Gdy wybrana komórka pami�ci nie posiada zaprogramowanej nazwy 
pami�ci lub banku, wy�wietlana b�dzie cz�stotliwo��. 
 
WYBÓR WY�WIETLANIA PAMI�CI BANKU 
 
Podczas pracy z bankiem pami�ci, zamiast numeru komórki pami�ci 
mo�e by� wy�wietlany numer pami�ci banku. 
 

1. Wybierz typ wy�wietlania numeru komórki pami�ci, jak 
opisano powy�ej. 

2. Przy wci�ni�tym [BAND], obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany bank 

• Bank mo�e by� równie� wybrany poprzez wci�ni�cie 
kilkukrotne [BAND] 

 
 
Str.24 
 
KOPIOWANIE ZAWARTO�CI PAMI�CI 
 
Funkcja ta kopiuje zawarto�� komórki pami�ci do trybu VFO (lub 
innej komórki pami�ci). Jest to u�yteczne, gdy poszukiwane s� 
sygnały wokół cz�stotliwo�ci komórki pami�ci i do przywołania 
przesuni�cia cz�stotliwo�ci, cz�stotliwo�ci tonowej itp. 
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PAMIE� ���� VFO 
 

1. Wybierz komórk� pami�ci do skopiowania 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci, a nast�pnie 

obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dan� komórk� pami�ci. 
• Je�eli konieczne, wci�nij kilkakrotnie [BAND] 

wybieraj�c ��dany bank, a nast�pnie obracaj�c 
[DIAL] wybierz ��dan� pami�� w banku. 

2. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci. 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer komórki 

pami�ci. 
3. Obracaj�c [DIAL] wybierz „VF” 
4. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

zapisa� wybran� zawarto�� pami�ci w trybie VFO. 
• Automatycznie zostaje wybrany tryb VFO 

 
Wciskaj�c [S.MW](V/M) przez 2 sek. w kroku 2 równie� spowoduje 
skopiowanie zawarto�ci pami�ci do trybu VFO. W takim przypadku 
kroki 3 i 4 s� zb�dne. 
 
PAMI�� ���� PAMI�� 
 

1. Wybierz komórk� pami�ci do skopiowania 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci, a nast�pnie 

obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dan� komórk� pami�ci. 
2. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 

w tryb zapisu pami�ci 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer komórki 

pami�ci 

• Nie wciskaj przycisku [S.MW](V/M) dłu�ej ni� 2 sek. 
Inaczej zawarto�� pami�ci zostanie skopiowana do trybu 
VFO 

3. Obracaj�c [DIAL] wybierz komórk� docelow� (do której 
kopiujesz zawarto��) 

4. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 
dokona� skopiowania. 

 
PRZYKŁAD: Kopiowanie komórki pami�ci nr 20 do komórki 
pami�ci nr 51 Patrz str.24 oryginalnej instrukcji. 
 
 
 
Str.25 
 
OCZYSZCZANIE ZAWARTO�CI PAMI�CI 
 
Zawarto�� zaprogramowanej pami�ci mo�e by� oczyszczona 
(skasowana), je�eli konieczne. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci. 

• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 
d�wi�kowy 

• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 
komórki pami�ci. 

• Nie wciskaj przycisku [S.MW](V/M) dłu�ej ni� 2 
sek. Inaczej zawarto�� pami�ci zostanie skopiowana 
do trybu VFO 

2. Obracaj [DIAL], aby wybra� ��dan� komórk� pami�ci do 
oczyszczenia. 
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3. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL], aby wybra� 
parametr „CLEAR” 
• „CLEAR” mo�na równie� wybra� wciskaj�c kilkukrotnie 

[MODE] 
• Po zwolnieniu przycisku [MODE], na wy�wietlaczu 

ukazuje si� „CLR” a ikona „MR” zaczyna miga�. 
4. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

dokona� oczyszczenia pami�ci. 
• Emitowane s� 3 sygnały d�wi�kowe. 
• Oczyszczona pami�� zmienia si� w pust� komórk� 

pami�ci. 
• Nast�puje powrót do trybu zapisu pami�ci, na 

wy�wietlaczu migaj� „MR” i numer komórki pami�ci. 
5. Wci�nij [V/M], aby wróci� do wskaza	 wy�wietlacza sprzed 

wej�cia w tryb zapisu pami�ci. 
 
DLA WYGODY! 
Zamiast wykonywania kroku 3 i 4 mo�esz oczy�ci� pami�� przez 
wci�ni�cie i przytrzymanie przez 1 sek. [S.MW](V/M) przy 
wci�ni�tym [FUNC]. 
 
OSTRO�NIE! Zawarto�� oczyszczonej pami�ci nie mo�e by� 
odzyskana, nawet w trybie banku pami�ci. 
 
 
Str.26 
 
TRANSFER ZAWARTO�CI PAMI�CI 
 
Zawarto�� zaprogramowanej komórki pami�ci mo�e zosta� 
przetransferowana do innej komórki pami�ci. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci. 

• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 
d�wi�kowy 

• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 
komórki pami�ci 

• Nie wciskaj przycisku [S.MW](V/M) dłu�ej ni� 2 
sek. Inaczej zawarto�� pami�ci zostanie skopiowana 
do trybu VFO 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz komórk� do transferu 
3. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL], aby wybra� 

parametr „CLEAR”, a nast�pnie zwolnij przycisk [MODE] 
• „CLEAR” mo�na równie� wybra� wciskaj�c kilkukrotnie 

[MODE] 
4. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek. 

• Wy�wietlana zawarto�� zostaje oczyszczona. 
 
DLA WYGODY! 
Zamiast wykonywania kroku 3 i 4 mo�esz oczy�ci� pami�� przez 
wci�ni�cie i przytrzymanie przez 1 sek. [S.MW](V/M) przy 
wci�ni�tym [FUNC]. 
 

5. Obracaj�c [DIAL] wybierz komórk� docelow�. 
6. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

dokona� transferu. 
 
PRZYKŁAD: Transfer zawarto�ci komórki nr 51 do komórki nr 33. 
Patrz str.26 oryginalnej instrukcji. 
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Str.27 
 
OCZYSZCZANIE/ TRANSFER ZAWARTO�CI BANKU 
PAMI�CI 
 
Zawarto�� zaprogramowanych komórek pami�ci banku mo�e by� 
równie� oczyszczona lub przetransferowana do innych komórek 
pami�ci. 
 
INFORMACJA: Nawet po oczyszczeniu zawarto�ci banku pami�ci, 
komórki pami�ci w dalszym ci�gu s� zaprogramowane. 
 

1. Wybierz ��dan� zawarto�� banku do transferu lub 
oczyszczenia. 

• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Przy wci�ni�tym [BAND], obracaj [DIAL], aby 

wybra� ��dany bank. 
• Obracaj [DIAL] wybieraj�c komórk� pami�ci w 

banku. 
2. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 

w tryb zapisu pami�ci. 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy 
• Nie wciskaj przycisku [S.MW](V/M) dłu�ej ni� 2 sek. 

Inaczej zawarto�� pami�ci zostanie skopiowana do trybu 
VFO 

• Automatycznie zostaje wy�wietlany oryginalny numer 
komórki pami�ci, a nast�pnie ikona „MR” i numer 
komórki zaczynaj� miga�. 

3. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL], aby wybra� 
parametr „BANK” 

• Wciskaj�c kilkakrotnie [MODE] równie� wybierasz 
parametr „BANK” 

4. Przy wci�ni�tym [BAND], obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany bank do transferu. Lub wybierz „_ _  _ _  _ _  _ _”, 
gdy oczyszczasz zawarto�� banku. 
• Je�eli wybrane zostaje „_ _  _ _  _ _  _ _”, pomi	 krok 5 i 

przejd� do kroku 6. 
5. Obracaj [DIAL], aby wybra� ��dan� pami�� banku 
6. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

oczy�ci� lub przetransferowa� zawarto�� banku. 
 
 
 
Str.28 
 
 
SKANOWANIE 
 
RODZAJE SKANOWANIA 
Skanowanie automatycznie wyszukuje sygnały i ułatwia 
odnalezienie nowych stacji. 
 
 

1. SKANOWANIE PEŁNE (str.29)  skanowanie wszystkich 
cz�stotliwo�ci całego pasma odbiornika z przerwami 
wynikaj�cymi z wersji odbiornika 

2. SKANOWANIE PROGRAMOWANE (str.29) skanowanie 
pomi�dzy zaprogramowanymi cz�stotliwo�ciami 
granicznymi 

3. SKANOWANIE WSZYSTKICH/ WYBRANYCH 
KOMÓREK PAMI�CI OKRE�LONEGO BANKU 
(str.33) skanowanie wszystkich lub wybranych komórek 
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pami�ci okre�lonego banku; dost�pna funkcja pomijania przy 
skanowaniu SKIP 

4. SKANOWANIE WYBRANEGO PASMA (str.29) 
skanowanie w granicach wydzielonego pasma odbiornika 

5. SKANOWANIE PAMI�CI Z FUNKCJ� POMIJANIA 
(str.33) skanowanie wszystkich (poza oznaczonymi do 
pomijania); pomijanie komórek mo�e by� wł�czone lub 
wył�czone  w trybie pami�ci przez przyci�ni�cie i 
przytrzymanie [FUNC]+[SKIP](V/M) 

6. SKANOWANIE CZ�STOTLIWO�CI/ PAMI�CI Z 
FUNKCJ� POMIJANIA (str.35) funkcja „SKIP” pozwala 
na zaznaczenie komórki pami�ci , cz�stotliwo�ci lub banku 
pami�ci celem pomini�cia przy skanowaniu. Funkcja ta mo�e 
by� wł�czona lub wył�czona przez przyci�ni�cie 
[FUNC]+[SKIP](V/M) zarówno w trybie VFO jak i w trybie 
pami�ci. 

 
 
Str.29 
 
 
SKANOWANIE PEŁNE/ PASMA/ 
PROGRAMOWANYCH LINKÓW/ PROGRAMOWANE 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
• Wci�nij [BAND], aby wybra� ��dany zakres 

cz�stotliwo�ci 
2. Ustaw poziom blokady szumów 
3. Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., aby 

wej�� w tryb wyboru rodzaju skanowania. 
 
 

4. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany rodzaj skanowania. 
• Wybierz „ALL” dla skanowania pełnego, „BAND” dla 

skanowania pasma, „P-LINK x” dla skanowania 
zaprogramowanych linków (x=0 do 9), „PROGxx” dla 
skanowania programowanego (xx=0 do 24; wy�wietlane 
s� tylko zaprogramowane kraw�dzie) 

5. Aby rozpocz�� skanowanie, wci�nij [SCAN](MODE) 
• Skanowanie zatrzymuje si�, gdy odebrany zostaje sygnał. 
• Obracaj�c [DIAL] zmieniasz kierunek skanowania. 
• Wci�nij [SCAN](MODE), aby zatrzyma� skanowanie. 

 
UWAGA: Zamiast wykonywania kroku 3 do 5, przy wci�ni�tym 
[SCAN](MODE), obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dany rodzaj 
skanowania. W takim przypadku skanowanie rozpoczyna si� po 
zwolnieniu przycisku [SCAN](MODE). 
 
DLA WYGODY! 
Zapami�tane cz�stotliwo�ci pomijane mog� by� pomijane lub 
skanowane w trybie skanowania VFO. 

• W trybie VFO wci�nij [FUNC] a nast�pnie wci�nij 
[SKIP](V/M)m,  aby wł�czy� lub wył�czy� pomijanie 
przy skanowaniu. Ustawienie fabryczne: ON (wł�czone). 

 
Nazwa linku skanowania lub nazwa skanowania mo�e by� 
wy�wietlana zamiast „P-LINK x” dla skanowania programowanych 
linków (x=0 do 9), „PROGxx” dla skanowania programowanego 
(xx=0 do 24), gdy nazwa linku lub skanowania s� zaprogramowane. 
Nazwa linku lub nazwa skanowania nie jest wy�wietlana podczas 
skanowania. 
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Str.30 
 
PROGRAMOWANIE KRAW�DZI SKANOWANIA 
 
Kraw�dzie skanowania mog� by� zaprogramowane w taki sam 
sposób, jak komórki pami�ci. Kraw�dzie skanowania s� 
programowane w komórki pami�ci 00A/B do 24A/24B. 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
2. Ustaw ��dana cz�stotliwo�� 

• Wci�nij [BAND], aby wybra� ��dane pasmo 
• Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� cz�stotliwo�� 
• Ustaw inne parametry (np. cz�stotliwo�� 

przesuni�cia, kierunek duplex, cz�stotliwo�� tonow� 
itp.), je�eli konieczne 

3. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 
w tryb zapisu pami�ci 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer komórki 

pami�ci. 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dana kraw�d� skanowania od 

00A do 24A. 
5. Wci�nij [S.MW](V/M) przez 1 sek. 

• Emitowane zostaj� 3 sygnały d�wi�kowe. 
• Je�eli po zaprogramowaniu w dalszym ci�gu wciskasz 

[S.MW](V/M) automatycznie zostaje wybrana sparowana 
kraw�d� „B”. 

6. Aby zaprogramowa� cz�stotliwo�ci kolejnej pary kraw�dzi 
00B lub 24B, powtórz kroki 2 do 5. 
• Je�eli w parze kraw�dzi skanowania zaprogramowana 

jest ta sama cz�stotliwo��, skanowanie programowane 
nie b�dzie działało. 

 
PRZYKŁAD: Programowanie 145.370MHz w kraw�dzi 
skanowania 03A (komórka pusta) Patrz str.30 oryginalnej instrukcji. 
 
 
Str.31 
 
PROGRAMOWANIE NAZWY SKANOWANIA 
 
Ka�da para kraw�dzi skanowania mo�e posiada� zaprogramowan� 
alfanumeryczn� nazw� skanowania do łatwego rozpoznania, która 
mo�e by� wy�wietlana podczas wyboru skanowania. Nazwa mo�e 
zawiera� maksymalnie do 6 znaków. 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dana kraw�d� skanowania. 
3. Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., aby 

wej�� w tryb zapisu pami�ci. 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 

d�wi�kowy 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 

komórki pami�ci 
4. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL] wybieraj�c 

parametr „S NAME” 
• Parametr mo�e by� równie� wybrany przez kilkakrotne 

wci�niecie [MODE] 
• Po zwolnieniu przycisku [MODE], linia pod pierwszym 

kursorem i ikona „MR” zaczynaj� miga�. 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dany znak 
• Wybrany znak miga na wy�wietlaczu 

6. Obracaj�c [DIAL] przesuwasz kursorem w lewo lub prawo. 
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7. Powtórz kroki 5 i 6, a� wy�wietlona zostanie ��dana 6-
znakowa nazwa skanowania. 

8. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 
zaprogramowa� nazw� i wyj�� z trybu programowania. 
• Emitowane s� 3 sygnały d�wi�kowe. 

 
 
Dost
pne znaki: 
A do Z, 0 do 9, (, ), *, +, -, , , /, |, = i przerwa 
 
UWAGA: Tylko jedna nazwa mo�e by� zaprogramowana dla 
ka�dej pary kraw�dzi. Dlatego zaprogramowana nazwa skanowania 
jest automatycznie przypisywana do sparowanej kraw�dzi 
skanowania. 
 
 
Str.32 
 
PROGRAMOWANIE INNYCH DANYCH 
 
Skanowanie programowane mo�e posiada� zapisane dane typu krok 
skanowania, tryb odbioru i ustawienia tłumika odbiorczego. 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dana kraw�d� skanowania 
3. Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., aby 

wej�� w tryb zapisu pami�ci 
• Emitowany zostaje 1 krótki i 1 długi sygnał 

d�wi�kowy 
• Na wy�wietlaczu migaj� ikona „MR” i numer 

komórki pami�ci 

4. Przy wci�ni�tym [MODE], obracaj [DIAL] wybieraj�c 
odpowiednio parametr „TS”, „MODE” lub „ATT” dla kroku 
strojenia, trybu odbioru lub tłumika odbiorczego. 
• Parametr mo�e by� równie� wybrany przez kilkakrotne 

wci�niecie [MODE] 
5. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� opcj�. Lub wybierz „_ _  

_ _  _ _ _ _”, gdy kasujesz zawarto�� opcji. 
• Je�eli wybierasz opcj� „_ _  _ _  _ _ _ _”, skanowanie 

programowane u�ywa ustawie	 VFO 
6. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 

zaprogramowa� zmiany i wyj�� z trybu programowania 
• Emitowane s� 3 sygnały d�wi�kowe. 

 
Dla skanowania pełnego/pasma: 
U�ywane s� wybrane kroki strojenia, tryb odbioru i ustawienia 
tłumika dla ka�dego pasma cz�stotliwo�ci. 
 
Dla skanowania programowanego/ linków programowanych: 
U�ywane s� zaprogramowane kroki strojenia, tryb odbioru i 
ustawienia tłumika w ka�dej zaprogramowanej kraw�dzi 
skanowania. 
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Str.33 
 
SKANOWANIE PAMI�CI/ WSZYSTKICH 
BANKÓW/LINKÓW BANKOWYCH/ BANKU 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Ustaw poziom blokady szumów 
3. Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., aby 

wej�� w tryb wyboru skanowania. 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz rodzaj skanowania. 

• Wybierz „M-ALL” dla skanowania pami�ci, „B-
ALL” dla skanowania wszystkich banków, „B-
LINK” dla skanowania linków bankowych (poł�cze	) 
lub :BANK-x” dla skanowania banku (x=A do R, T, 
U, W, Y; wy�wietlane s� tylko zaprogramowane 
banki) 

5. Aby rozpocz�� skanowanie, wci�nij [SCAN](MODE) 
• Skanowanie zatrzymuje si�, gdy odebrany zostaje sygnał. 
• Obracaj [DIAL], aby zmieni� kierunek skanowania. 

Obrót równie� uruchomi ponownie skanowanie. 
• Wci�nij [SCAN](MODE) ponownie, aby zatrzyma� 

skanowanie. 
 
WA�NE! Aby dokona� skanowania pami�ci lub banku, dwie lub 
wi�cej komórek pami�ci /pami�ci banku MUSI by� 
zaprogramowanych, w innym przypadku skanowanie nie rozpocznie 
si�. 
 
 
 
 
 

Str.34 
 
SKANOWANIE Z AUTOMATYCZNYM ZAPISEM W 
PAMI�CI 
 
Ten rodzaj skanowania jest wygodny przy przeszukiwaniu 
okre�lonych zakresów cz�stotliwo�ci i automatycznego zapisu 
zaj�tych cz�stotliwo�ci w komórkach pami�ci. Te same zakresy 
cz�stotliwo�ci u�ywane do skanowania programowanego s� równie� 
u�ywane do skanowania z automatycznym zapisem w pami�ci. 
 

1. Rozpocznij skanowanie VFO 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
• Ustaw poziom blokady szumów 
• Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., 

aby wej�� w tryb wyboru skanowania. 
• Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany rodzaj skanowania 
• Wybierz „ALL” dla skanowania pełnego, „BAND” 

dla skanowania pasma, „P-LINK x” dla skanowania 
zaprogramowanych linków (x=0 do 9), „PROGxx” 
dla skanowania programowanego (xx=0 do 24; 
wy�wietlane s� tylko zaprogramowane kraw�dzie) 

• Wci�nij [SCAN](MODE), aby rozpocz�� skanowanie 
2. Wci�nij [V/M], aby wł�czy� lub wył�czy� funkcj� 

automatycznego zapisu w pami�ci. 
• Na wy�wietlaczu miga ikona „MR” 
• Wci�nij [SCAN](MODE), aby zatrzyma� skanowanie 
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PODCZAS SKANOWANIA Z AUTOMATYCZNYM 
ZAPISEM: 
• Gdy odebrany zostaje sygnał, skanowanie zatrzymuje si� na ok. 

5 sekund i cz�stotliwo�� jest zapisywana w pami�ciach 
automatycznego zapisu (AW000-AW199) 

• Po zapisie emitowane s� 2 krótkie sygnały d�wi�kowe 
• Po zapisie cz�stotliwo�ci skanowanie jest kontynuowane. 
• Gdy wszystkie pami�ci s� zapisane, skanowanie automatycznie 

si� zatrzymuje i emitowany zostaje jeden, długi sygnał 
d�wi�kowy. 

 
PRZYWOŁANIE ZAPISANYCH CZ�STOTLIWO�CI: 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wci�nij kilkakrotnie [BAND], lub przy wci�ni�tym [BAND] 

obracaj [DIAL], aby wybra� grup� pami�ci automatycznego 
zapisu. 

• Na wy�wietlaczu ukazuje si� „AW” 
3. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� pami�� 

 
OCZYSZCZANIE ZAPISANYCH CZ�STOTLIWO�CI 
 

1. Wybierz grup� pami�ci automatycznego zapisu 
2. Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij i przytrzymaj 

[S.MW](V/M) przez 1 sek., aby oczy�ci� wszystkie pami�ci. 
• Emitowany jest 1 krótki i 1 długi sygnał d�wi�kowy 

 
UWAGA: Pami�� automatycznego zapisu nie mo�e zosta� 
skasowana przez niezale�n� komórk� pami�ci. Jest dobrym 
zwyczajem skopiowanie zawarto�ci do regularnej komórki pami�ci. 
 
 

Str.35 
 
 
USTAWIENIE POMIJANIA PRZY SKANOWANIU 
KOMÓRKI PAMI�CI/ CZ�STOTLIWO�CI 
 
Komórki pami�ci mog� by� pomijane podczas skanowania pami�ci. 
Dodatkowo, komórki pami�ci mog� by� zaprogramowane na 
pomijanie podczas skanowania pami�ci i skanowanie z pomijaniem 
cz�stotliwo�ci. Obie funkcje s� wygodne do przyspieszenia 
skanowania. 
 

1. Wybierz komórk� pami�ci 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dan� komórk� pami�ci 

do pomijania pami�ci/cz�stotliwo�ci 
2. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby wej�� 

w tryb zapisu w pami�ci 
3. Wci�nij kilkakrotnie [MODE] wybieraj�c parametr „SKIP” 

• Parametr mo�e by� równie� wybrany poprzez obrót 
[DIAL] przy wci�ni�tym [MODE] 

4. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane 
ustawienie dla wybranej komórki pami�ci: „SKI”, „PSKIP” 
lub „OFF” 
• SKIP: komórka jest pomijana podczas skanowania 

pami�ci i banku 
• PSKIP: komórka jest pomijana podczas skanowania 

pami�ci/banku. Zaprogramowana cz�stotliwo�� jest 
pomijana podczas skanowania VFO, jak skanowanie 
programowane. 
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• OFF: komórka i zaprogramowana cz�stotliwo�� s� 
skanowane podczas ka�dego rodzaju skanowania. 

5. Wci�nij i przytrzymaj [S.MW](V/M) przez 1 sek., aby 
zaprogramowa� ustawienie. 
• Zale�nie od wyboru dokonanego w kroku 4, na 

wy�wietlaczu ukazuje si� „SKIP” lub „PSKIP” 
 
DLA WYGODY! 
Ustawienia pomijania mog� by� równie� dokonane w prostszy 
sposób: 

1. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do ustawienia jako 
pomijana pami��/cz�stotliwo��. 

2. Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij [SKIP](V/M), aby wybra� 
ustawienie „SKIP”, „PSKIP” lub „OFF” (bez wskaza	) 

 
 
Str.36 
 
ZAPIS POMIJANYCH CZ�STOTLIWO�CI PODCZAS 
SKANOWANIA VFO 
 
Podczas skanowania VFO, cz�stotliwo�ci pomijane mog� by� 
zapisane w najwy�szej pustej komórce pami�ci, która jest 
automatycznie wybierana w poni�szej procedurze: 
 

1. Rozpocznij skanowanie VFO 
• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
• Ustaw poziom blokady szumów 
• Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., 

aby wej�� w tryb wyboru skanowania. 
• Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany rodzaj skanowania 

• Wybierz „ALL” dla skanowania pełnego, „BAND” 
dla skanowania pasma, „P-LINK x” dla skanowania 
zaprogramowanych linków (x=0 do 9), „PROGxx” 
dla skanowania programowanego (xx=0 do 24; 
wy�wietlane s� tylko zaprogramowane kraw�dzie) 

• Wci�nij [SCAN](MODE), aby rozpocz�� skanowanie 
2. Gdy skanowanie si� zatrzyma i chcesz ustawi� zaj�t� 

cz�stotliwo��, jako cz�stotliwo�� pomijan�: 
• Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij i przytrzymaj 

[S.MW](V/M) przez 1 sek., aby zapisa� cz�stotliwo�� 
zatrzymuj�c� skanowanie w najwy�szej pustej 
komórce pami�ci. 

• Przy wci�ni�tym [FUNC] skanowanie si� zatrzymuje; 
po zapisie cz�stotliwo�ci skanowanie jest 
kontynuowane. 

 
 
Str.37 
 
USTAWIENIA KONTYNUACJI SKANOWANIA 
 
CZAS PRZERWY SKANOWANIA 
Skanowanie zatrzymuje si� po odbiorze sygnału na ustawiony czas 
przerwy. Przerwa mo�e by� ustawiona na 2 -20 sek. lub bez limitu. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 SET 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

wybór rozszerzonego trybu ustawie	. 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „PAUSE” 
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5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] ustawiaj�c ��dany 
czas przerwy 2-20 sek. (krokiem co 2 sek.) lub „HOLD” 

• „2SEC” –„20SEC”: skanowanie zatrzymuje si� na 
czas 2 do 20 sek. podczas odbioru sygnału 

• „HOLD”: skanowanie zatrzymuje si� po odbiorze 
sygnału do czasu jego zaniku. 

6. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 
 
CZAS PONOWNEGO ROZPOCZYNANIA SKANOWANIA 
Skanowanie jest kontynuowane po zaniku sygnału, zale�nie od 
ustawionego czasu. Czas ponownego rozpoczynania skanowania 
mo�e by� ustawiony na 0-5 sek. lub bez limitu. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 SET 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

wybór rozszerzonego trybu ustawie	 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „RESUME” 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] ustawiaj�c ��dany 

czas 0-5 sek lub „HOLD” 
• „0SEC”: skanowanie jest kontynuowane natychmiast 

po zaniku sygnału 
• „1SEC”-„5SEC”: skanowanie jest kontynuowane 1-5 

sek. po zaniku sygnału 
• „HOLD”: skanowanie jest kontynuowane dopiero po 

obróceniu pokr�tłem [DIAL] 
6. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 

 
Czas ponownego kontynuowania skanowania musi by� ustawiony na 
krótszy ni� czas przerwy, inaczej licznik czasowy nie aktywuje si�. 
 

Str.38 
 
 
NASŁUCH PRIORYTETOWY 
 
RODZAJE NASŁUCHU PRIORYTETOWEGO 
 
Priorytetowy nasłuch sprawdza sygnały na cz�stotliwo�ci co 5 sek. 
podczas pracy w trybie VFO lub skanowania. Odbiornik ma 4 
rodzaje priorytetowego nasłuchu zale�nie od potrzeb. 
 
Nasłuch aktywuje si� zale�nie od trybu ustawienia skanowania 
(patrz str.37) 
 
 
UWAGA 
Je�eli aktywowana jest funkcja d�wi�kowej sygnalizacji 
odbieranego sygnału, odbiornik automatycznie wybiera tonow� 
blokad� szumów  ( CTCSS / DCS ), gdy rozpoczyna si� nasłuch 
priorytetowy. 
 
  
FUNKCJA D�WI�KOWEJ SYGNALIZACJI 
 
Gdy zostanie odebrany sygnał na cz�stotliwo�ci priorytetowej 
mo�esz by� zaalarmowany sygnałem d�wi�kowym i migaj�c� ikon� 
na wy�wietlaczu ((·)). Ta funkcja mo�e by� aktywowana przez 
wł�czenie ustawie	 nasłuchu priorytetowego. 
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NASŁUCH KOMÓRKI PAMI�CI 
 
Podczas pracy w trybie VFO, nasłuch priorytetowy sprawdza 
wybran� komórk� pami�ci pod k�tem odebranego sygnału co 5 sek. 
Mo�na wybra� równie� komórki pami�ci zaznaczone jako pomijane 
przy skanowaniu. 
 
NASŁUCH PAMI�CI 
 
Podczas pracy w trybie VFO nasłuch priorytetowy sprawdza 
regularnie sygnały w ka�dej komórce pami�ci. 
Funkcja pomijania mo�e by� u�yta do przyspieszenia skanowania. 
 
NASŁUCH PRIORYTETOWY W CZASIE SKANOWANIA W 
TRYBIE VFO 
 
Podczas skanowania w trybie pracy VFO , priorytetowy nasłuch 
szuka sygnałów w wybranej komórce pami�ci co 5 sek. 
 
NASŁUCH PRIORYTETOWY PODCZAS SKANOWANIA 
VFO/ PAMI�CI 
 
Podczas skanowania w trybie VFO, nasłuch priorytetowy sprawdza 
sekwencyjnie sygnały w ka�dej komórce pami�ci co 5 sek. 
Funkcja pomijania mo�e by� u�yta do przyspieszenia skanowania 
 
 
 
 
 
 
 

Str.39 
 
PRACA Z NASŁUCHEM PRIORYTETOWYM 
 
NASŁUCH KOMÓRKI PAMI�CI /SKANOWANIA PAMI�CI 
 

1. Wybierz tryb VFO, a nast�pnie ustaw cz�stotliwo�� robocz�. 
2. Wybierz komórk� (komórki) pami�ci do nasłuchu 
 Dla nasłuchu komórki pami
ci: 
 Wybierz ��dan� komórk� pami�ci. 
 Dla nasłuchu skanowania pami
ci: 

• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., 

aby wej�� w tryb wyboru rodzaju skanowania. 
• Obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dany rodzaj 

skanowania, a nast�pnie wci�nij ponownie 
[SCAN](MODE), aby rozpocz�� skanowanie 
pami�ci/banku. 

3. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	. 

4. Obracaj�c [DIAL] wybierz nasłuch priorytetowy 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c 

ustawienie „ON” 
• Je�eli chcesz prowadzi� prac� z sygnalizacj� d�wi�kow� 

wybierz parametr „BELL” 
6. Wci�nij [TS], aby wyj�� z trybu ustawie	 i rozpocz�� 

nasłuch priorytetowy 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� ikona „PRIO” 
• Odbiornik sprawdza pami�� co 5 sek. 
• Nasłuch jest kontynuowany zgodnie z ustawieniami 

czasu kontynuacji skanowania (str.37) 
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 Podczas nasłuchu priorytetowego 
 Odbiornik monitoruje cz�stotliwo�� VFO przez 5 sek. 
 Zatrzymuje si� na komórce pami�ci, gdy odebrany zostaje 
 sygnał. 
 Podczas nasłuchu priorytetowego z funkcj� sygnalizacji 
 d�wi
kowej. 
 Gdy na komórce pami�ci odebrany zostaje sygnał, 
 emitowany zostaje sygnał d�wi�kowy i miga ikona ((·)). 

7. Wci�nij [SET](TS), aby wył�czy� nasłuch. 
 
 
Str.40 
 
NASŁUCH SKANOWANIA VFO 

1. Wybierz komórk� (komórki) pami�ci do nasłuchu 
 Dla nasłuchu komórki pami
ci: 
 Wybierz ��dan� komórk� pami�ci. 
 Dla nasłuchu skanowania pami
ci: 

• Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb pami�ci 
• Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., 

aby wej�� w tryb wyboru rodzaju skanowania. 
• Obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dany rodzaj 

skanowania, a nast�pnie wci�nij ponownie 
[SCAN](MODE), aby rozpocz�� skanowanie 
pami�ci/banku. 

2. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 

3. Obracaj�c [DIAL] wybierz nasłuch priorytetowy 
4. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c 

ustawienie „ON” 
• Je�eli chcesz prowadzi� prac� z sygnalizacj� 

d�wi�kow� wybierz parametr „BELL” 

5. Wci�nij [TS], aby wyj�� z trybu ustawie	 i rozpocz�� 
nasłuch priorytetowy 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� ikona „PRIO” 

6. Wci�nij i przytrzymaj [SCAN](MODE) przez 1 sek., aby 
wej�� w tryb wyboru rodzaju skanowania 

7. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany rodzaj skanowania, 
wybierz „ALL”, „BAND”, „P-LINK x” (x=0 do 9) lub 
„PROGxx” (xx=0 do 24) 

8. Wci�nij [SCAN](MODE), aby rozpocz�� nasłuch 
skanowania VFO 
• Odbiornik sprawdza komórki pami�ci co 5 sek. 
• Nasłuch jest kontynuowany zgodnie z ustawieniami 

czasu kontynuacji skanowania (str.37) 
  
 Podczas nasłuchu skanowania VFO 
 Odbiornik monitoruje cz�stotliwo�� VFO przez 5 sek. 
 Zatrzymuje si� na komórce pami�ci, gdy odebrany zostaje 
 sygnał. 
 Podczas nasłuchu skanowania VFO z funkcj� sygnalizacji 
 d�wi�kowej. 
 Gdy na komórce pami�ci odebrany zostaje sygnał, 
 emitowany zostaje sygnał d�wi�kowy i miga ikona ((·)). 
  

9. Wci�nij [SET](TS), aby wył�czy� nasłuch i skanowanie 
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Str.41 
 
TONOWA BLOKADA SZUMÓW I 
SYGNALIZACJA D�WI�KOWA 
 
USTAWIANIE CZ�STOTLIWO�CI TONOWEJ 
BLOKADY SZUMÓW/ KODU DTCS 
 
TONOWA BLOKADA SZUMÓW I BLOKADA SZUMÓW 
KODEM DTCS 
Tonowa blokada szumów lub blokada szumów kodem DTCS 
otwiera si� tylko wówczas, gdy odebrany sygnał zaprogramowany 
jest w odpowiednim tonie lub kodzie. Mo�esz w ciszy oczekiwa� na 
okre�lony sygnał u�ywaj�c tego samego tonu lub kodu. 
 
ODWRÓCONA TONOWA BLOKADA SZUMÓW 
Funkcja odwróconej blokady szumów jest wygodna, gdy chcesz 
ignorowa� okre�lony sygnał. Odbiornik wycisza blokad� szumów, 
gdy odebrany zostaje sygnał zawieraj�cy zgodny ton lub kod. Gdy 
ustawiona zostaje odwrócona blokada szumów, na wy�wietlaczu 
ukazuje si� „T SQL-R” lub „DTCS-R”. 
 
SYGNALIZACJA D�WI�KOWA 
Funkcja ta wykorzystuje tony CTCSS lub kody DTCS i działa jak 
„pager”, który informuje o nadchodz�cym wywołaniu, gdy 
u�ytkownik oddalony był od odbiornika. 
 
 
 
 

USTAWIANIE TONÓW CTCSS DLA TONOWEJ BLOKADY 
SZUMÓW 
88,5 Hz i 024 s� ustawione fabrycznie odpowiednio dla CTCSS i 
DTCS. Cz�stotliwo�ci i kody mog� by� zmienione zale�nie od 
potrzeby. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

rozszerzony tryb ustawie	 („ON”) 
4. Obracaj�c [DIAL], aby wybra� parametr „TONE”, gdy 

wybierasz cz�stotliwo�� tonow�, lub „CODE”, gdy 
wybierasz kod DTCS. 

5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dan� 
cz�stotliwo�� tonow� lub kod DTCS. 

6. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 
 
 
 
Str.42 
 
 
Dost
pne cz
stotliwo�ci tonowe (Hz) 
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UWAGA 
Odbiornik ma 50 cz�stotliwo�ci CTCSS i w konsekwencji odst�py 
pomi�dzy nimi s� w��sze ni� przy 38 cz�stotliwo�ciach. Mo�e to 
spowodowa� przypadkowe otwieranie si� odbiornika pomimo 
ustawienia minimalnie innej cz�stotliwo�ci CTCSS. 
 
Dost
pne kody DTCS 

 
 
USTAWIANIE POLARYZACJI DTCS 
 
Podobnie jak ustawienie kodu, mo�liwe jest ustawienie polaryzacji 
DTCS. Je�eli ustawiona jest nieprawidłowa polaryzacja DTCS 
blokada nigdy si� nie otworzy pomimo odebrania sygnału o tym 
samym kodzie. 
 

1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

rozszerzony tryb ustawie	 („ON”) 
4. Obracaj�c [DIAL], aby wybra� parametr „DTCS P” 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane 

ustawienie (NORMAL) lub (REV) – odwrócona polaryzacja 
6. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 

Str.43 
 
PRACA Z TONOW	 BLOKAD	 SZUMÓW 
 

1. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� w trybie FM 
2. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 

tryb ustawie	 
3. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
4. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

rozszerzony tryb ustawie	 („ON”) 
5. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „TSQL” 
6. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane 

ustawienie: „TSQL((•))”, „TSQL”, „DTCS((•))”, „DTCS”, 
„T SQL-R”, „DTCS-R” lub „OFF” 

 „TSQL((•))” tonowa blokada szumów z sygnalizacj� 
 d�wi�kow� 
 „TSQL” tonowa blokada szumów 
 „DTCS((•))” blokada szumów kodem DTCS z sygnalizacj� 
 d�wi�kow� 
 „DTCS” blokada szumów kodem DTCS 
 „TSQL-R” odwrócona tonowa blokada szumów 
 „DTCS-R” odwrócona blokada szumów kodem DTCS 
7. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 

• Na wy�wietlaczu ukazuj� si� „TSQL((•))”, „TSQL”, 
„DTCS((•))”, „DTCS”, „T SQL-R” lub „DTCS-R”, 
zale�nie od wyboru dokonanego w kroku 6 

8. Gdy odebrany zostaje sygnał zawieraj�cy zgodny ton, 
blokada szumów otwiera si� i emitowane jest audio. Gdy 
aktywowana jest funkcja sygnalizacji d�wi�kowej, odbiornik 
emituje sygnał d�wi�kowy a na wy�wietlaczu miga ikona 
((•)). 
• Sygnał d�wi�kowy emitowany jest przez 30 sek. 
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9. Wci�nij [FUNC], aby r�cznie wył�czy� sygnał d�wi�kowy i 
ikon� na wy�wietlaczu. 
• Ikona ((•)) znika z wy�wietlacza a sygnał d�wi�kowy si� 

wył�cza. 
10. Aby wył�czy� tonow� blokad� szumów, ustaw parametr 

„TSQL” na „OFF” w rozszerzonym trybie ustawie	, jak 
opisano w kroku 6. 

 
 
Str.44 
 
SKANOWANIE TONÓW 
 
Monitoruj�c sygnał u�ywany do pracy z tonow� blokad� szumów, 
mo�na ustali� cz�stotliwo�� lub kod potrzebne do otwarcia blokady 
szumów. 

 
1. Ustaw cz�stotliwo��, na którym wyszukujesz 

cz�stotliwo�� tonow� lub kod 
2. Wł�cz ��dany rodzaj tonu, CTCSS lub DTCS (ON) w 

rozszerzonym trybie ustawie	 EXPAND 
• Ukazuje si� TSQL lub DTCS 
• Je�eli funkcja sygnalizacji d�wi�kowej jest 

aktywna, wył�cza si� ona, gdy rozpoczyna si� 
skanowanie tonów. 

3. Przy wci�ni�tym [FUNC], przyci�nij [T-SCAN] 
(MODE),  aby rozpocz�� skanowanie tonów  
• Aby zmieni� kierunek skanowania obró� pokr�tłem 

[DIAL] 
4. Kiedy cz�stotliwo�� tonowa CTCSS  lub 3-cyfrowy kod 

DTCS si� zgadza, system blokady szumów jest 
otwierany i cz�stotliwo�� lub kod jest tymczasowo 

zapisywany w wybranym poło�eniu, typu okre�lona 
komórka pami�ci.  
• Skanowanie tonów zatrzymuje si� gdy wykryta 

zostaje  zgodna cz�stotliwo�� CTCSS lub 3-cyfrowy 
kod DTCS. 

 
UWAGA: 
Wykryta cz�stotliwo�� tonowa lub kod jest tymczasowo 
programowana, gdy wybrana jest komórka pami�ci. Jakkolwiek 
b�dzie to usuni�te przy ponownym wyborze komórki pami�ci. 
 
DLA WYGODY! 
Nawet gdy nie jest wybrany rodzaj tonowej blokady szumów, 
przyciskaj�c [T-SCAN](MODE) przy wci�ni�tym [FUNC] tak�e 
rozpoczynamy skanowanie tonów. W tym przypadku odbiornik 
szuka tylko cz�stotliwo�ci tonowej blokady szumów. 
 
 
Str.45 
 
TRYB USTAWIE
 
 
OGÓLNIE 
 
Tryb SET mo�e by� u�ywany do programowania rzadko 
zmienianych funkcji lub parametrów odbiornika. 
 
Dodatkowo, IC-R6 posada rozszerzony tryb ustawie	, który 
wykorzystywany jest do programowania najrzadziej zmienianych 
ustawie	. Dla uproszczenia obsługi, gdy wył�czony zostaje 
rozszerzony tryb ustawie	, wy�wietlanych jest tylko połowa 
parametrów. 
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WEJ�CIE W TRYB USTAWIE� I JEGO OBSŁUGA 
1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 

tryb ustawie	 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany parametr 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC] obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane 

ustawienie lub warto��. 
4. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	, lub 

powtarzaj kroki 2 i 3. 
 
WŁ�CZANIE/WYŁ�CZANIE ROZSZERZONEGO TRYBU 
USTAWIE� I JEGO OBSŁUGA 

1. Wci�nij i przytrzymaj [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w 
tryb ustawie	 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz parametr „EXPAND” 
3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� 

(ON) lub wył�czy� (OFF) rozszerzony tryb ustawie	. 
4. Obracaj�c [DIAL] wybierz ��dany parametr. 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wybra� 
��dan� warto�� lub ustawienie. 

6. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	, lub 
powtarzaj kroki 4 i 5 

 
 
 
Str.46 
 
 
PARAMETRY TRYBU USTAWIE
 
 
Nast�puj�ce parametry dost�pne s� w trybie ustawie	 SET i trybie 
rozszerzonym EXPAND. 
 

TRYB USTAWIE� SET 
 

• D SEL: Wybór kroku szybkiego przestrajania ( str.47) 
• PRIO: Nasłuch priorytetowy ( str.47) 
• BEEP: D�wi�k klawiatury (str.47) 
• BEEPLV: Poziom d�wi�ku ( str. 47) 
• LIGHT: Pod�wietlanie ekranu ( str.48) 
• P SAVE: Tryb energooszcz�dny ( str.48) 
• ANT: Wybór anteny ( str.48) 
• EXPAND: Rozszerzony tryb ustawie	 ( str.49) 

 
ROZSZERZONY TRYB USTAWIE� EXPAND 
 

• LOCK: Rodzaj blokady klawiatury ( str.49) 
• SPEED: Przyspieszenie przestrajania ( str.49) 
• MONI: Ustawienie przyciski monitorowania (str.49) 
• AP OFF: Automatyczne wył�czanie zasilania ( str.50) 
• PAUSE: Czas przerwy skanowania ( str.50) 
• RESUME: Czas do ponownego uruchomienia skanowania 

(str.50) 
• STOP B: Sygnał d�wi�kowy informuj�cy o zatrzymaniu 

skanowania ( str.50) 
• OFFSET: Przesuni�cie cz�stotliwo�ci ( str.51) 
• DUP: Kierunek duplex (str.51) 
• TSQL: Tonowa blokada szumów ( str.51) 
• TONE: Cz�stotliwo�� tonowa (str.52) 
• CODE: Kod DTCS ( str.52) 
• DTCS P: Polaryzacja DTCS ( str.52) 
• VSC: Kontrola blokady szumów głosem (str.52) 
• B-LINK: Funkcja ł�czenia banków pami�ci (tworzenia 

linków) (str.53) 
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• P-LINK: Funkcja linków skanowania programowanego 
(str.53) 

• CONT: Kontrast wy�wietlacza (str.55) 
• WX ALT*: Funkcja alertu pogodowego (str.55) 
• AF FIL: Filtr AF (str.55) 
• CHARGE: Ładowanie (str.55) 
• CIVADR: Adres CI-V (str.56) 
• CIVBAU: Pr�dko�� transmisji CI-V (str.56) 
• CIVTRN: Sterowanie CI-V (str.56) 

*Tylko wersja techniczna 
 
 
 
Str.47 
 
 
WYBÓR KROKU SZYBKIEGO PRZESTRAJANIA (D SEL) 
Wybiera krok strojenia 100kHz, 1MHz lub 10MHz do chwilowego, 
szybkiego przestrajania. Aby ustawi� cz�stotliwo�� przyspieszonym 
krokiem strojenia obracaj [DIAL] przy wci�ni�tym [FUNC] 
Ustawienie fabryczne: 1MHz 
 
NASŁUCH PRIORYTETOWY (PRIO) 
Wł�cza priorytetowy nasłuch lub priorytetowy nasłuch z funkcj� 
d�wi�kowej sygnalizacji. 
• OFF: funkcja nasłuchu wył�czona, ustawienie fabryczne 
• ON: nasłuch priorytetowy wł�cza si� po wyj�ciu z trybu 

ustawie	 
• BELL: gdy odebrany zostaje sygnał na cz�stotliwo�ci 

priorytetowej, emitowany zostaje sygnał d�wi�kowy a na 
wy�wietlaczu miga ikona ((•)) 

 

D�WI�K POTWIERDZAJ�CY KLAWIATURY (BEEP) 
Mo�e by� wył�czony przy konieczno�ci cichej pracy. 
Ustawienie fabryczne: ON (wł�czony) 
 
POZIOM D�WI�KU KLAWIATURY (BEEPLV) 
Ustawia ��dany poziom d�wi�ku potwierdzaj�cego u�ycie 
klawiatury na jeden z 40 poziomów lub dopasowuje go do 
odpowiedniego poziomu gło�no�ci odbiornika. 

• VOLUME:   poziom d�wi�ku jest poł�czony z  ustawion� 
gło�no�ci� odbiornika. 

• -------------ooo ooo : poziom d�wi�ku jest wyznaczony wg 
40-stopniowej skali. 

• D�wi�k klawiatury musi by� wł�czony (ON), aby ustawi� 
jego poziom. 
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POD�WIETLENIE WY�WIETLACZA (LIGHT) 
Odbiornik posiada pod�wietlany wy�wietlacz z 5 sek. zegarem do 
obsługi w warunkach słabego o�wietlenia. Funkcja mo�e by� 
wł�czona na stałe lub wył�czona w razie konieczno�ci. 

• OFF: funkcja wył�czona 
• ON- ekran pod�wietlony w sposób ci�gły, gdy odbiornik jest 

wł�czony 
• AUTO1- wł�cza si� gdy dokonujemy jakiej� czynno�ci, 

wył�cza po 5 sek. ( ustawienie fabryczne) 
• AUTO2- wł�cza si� gdy dokonujemy jakiej� czynno�ci, 

wył�cza po 5 sek. Jakkolwiek, gdy wykorzystywane jest 
zewn�trzne �ródło zasilania DC, pod�wietlenie jest wł�czone 
w sposób ci�gły. 
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ENERGOOSZCZ�DNO�� (P SAVE) 
Funkcja energooszcz�dno�ci redukuje pobór mocy, aby przedłu�y� 
�ywotno�� baterii. Funkcja ta mo�e by� w razie potrzeby wył�czona. 
W ustawieniu fabrycznym „AUTO” funkcja energooszcz�dno�ci 
aktywuje si� w stosunku ok. 50msek.: 500msec, je�eli �aden sygnał 
nie jest odebrany w ci�gu 5 sek. Stosunek zmienia si� na 50msek. : 1 
sek., je�eli �aden sygnał nie jest odebrany przez kolejne 60 sek. 
 
WYBÓR ANTENY (ANT) 
Antena słuchawkowa jest aktywna dla wszystkich pasm (z 
wyj�tkiem AM) i wszystkich trybów odbioru, ale najbardziej 
efektywnie działa przy silnych sygnałach typu FM: 76.000-
107.995MHz (zakres mo�e si� ró�ni� zale�nie od wersji odbiornika). 
Gdy u�ywasz słuchawek, ustawienia anteny FM mog� powodowa� 
zakłócenia na innych pasmach, dlatego powinny by� wył�czone. 
Wewn�trzna antena typu BAR działa efektywnie tylko dla pasma 
AM 0.495-1.620MHz (zakres mo�e si� ró�ni� zale�nie od wersji 
odbiornika). 

• EXT –u�ywana jest antena fabrycznie przył�czona do 
gniazda antenowego 

• BAR –u�ywana jest wewn�trzna antena do odbioru pasm 
radiowych AM ( ustawienie ukazuje si� tylko gdy 
wchodzimy w tryb ustawie	 SET w trybie AM) 

• EAR –jako antena u�ywany jest kabel podł�czonych 
słuchawek do odbioru silnych sygnałów (ustawienie nie 
ukazuje si�, gdy w tryb ustawie	 SET wchodzimy z trybu 
AM) 
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ROZSZERZONY TRYB USTAWIE� (EXPAND) 
Wł�cza lub wył�cza rozszerzony tryb ustawie	 
• OFF: wy�wietlany jest tylko regularny tryb ustawie	, ustawienie 

fabryczne 
• ON: wy�wietlany jest regularny tryb ustawie	 oraz rozszerzony 

tryb ustawie	 
 
BLOKADA KLAWIATURY (LOCK) 
Mimo wł�czonej blokady klawiatury przyciski, wci�� aktywne s�: 
kontrola gło�no�ci, ustawienie blokady szumów i funkcja 
monitorowania ([SQL]). Istnieje mo�liwo�� wł�czenia jednej z 
czterech konfiguracji przycisków aktywnych. 
[�] i [FUNC] +[kluczyk](BAND) s� równie� aktywne przy 
wł�czonej blokadzie i nie zale�� od wybranej poni�ej konfiguracji. 

• NORMAL: dost�pne s�: kontrola gło�no�ci, ustawienia 
blokady szumów i monitoring, ustawienie fabryczne 

• NO SQL: SQL aktywny 
• NO VOL: dost�pna jest kontrola gło�no�ci 
• ALL: nie jest aktywny �aden przycisk poza [�] i [FUNC] + 

[kluczyk](BAND) 
 
PRZYSPIESZANIE PRZESTRAJANIA (SPEED) 
Funkcja ta automatycznie przy�piesza przestrajanie, gdy szybko 
pokr�camy [DIAL] 

• OFF: przyspieszanie przestrajania jest wył�czone. 
• ON: przyspieszanie przestrajania wł�czone, ustawienie 

fabryczne. 
 



 41 

USTAWIENIE PRZYCISKU MONITOROWANIA (MONI) 
Przycisk monitorowania [SQL] mo�e mie� przypisane nast�puj�ce 
funkcje : 

• PUSH: Przytrzymuj�c [SQL] monitorujemy cz�stotliwo��      
( fabryczne ustawienie) 

• HOLD: Krótkie przyci�ni�cie [SQL] wł�cza monitoring, 
kolejne wył�cza. 
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AUTOMATYCZNE WYŁ�CZENIE ZASILANIA (AP OFF) 
Odbiornik ma�e by� ustawiony na automatyczne wył�czanie, z 
sygnalizacj� d�wi�kow�, po okre�lonym czasie, gdy jest 
nieu�ywany. 
Dost�pne ustawienia: OFF (ustawienie fabryczne, funkcja 
wył�czona), 30, 60, 90, 120 min. i BUSY (zaj�ty). Wybrany czas 
jest utrzymany nawet po wył�czeniu odbiornika. Aby funkcj� 
wył�czy�, ustaw parametr na „OFF” w trybie ustawie	.  
Gdy wybrane zostaje ustawienie „BUSY”, odbiornik b�dzie 
automatycznie si� wył�czał, gdy �adna operacja nie b�dzie 
dokonywana lub �aden sygnał nie odebrany w ci�gu 3 minut. 
 
CZAS PRZERWY SKANOWANIA (PAUSE) 
Funkcja wybiera czas przerwy w skanowaniu. Po odbiorze sygnału 
skanowanie zatrzymuje si� na czas ustawiony. 

• 2-20SEC- skanowanie zatrzymuje si� na 2-20 sek. od 
odbioru sygnału, ustawiane krokiem co 2 sek.( fabryczne 
ustawienie na 10 sek.) 

• HOLD- skanowanie zatrzymuje si� po odbiorze sygnału a� 
do jego zaniku. Obró� [DIAL], aby r�cznie uruchomi� je 
ponownie. 

 
CZAS DO PONOWNEGO URUCHOMIENIA SKANOWANIA 
(RESUME) 
Funkcja wybiera czas ponownego uruchomienia skanowania. 
Skanowanie jest kontynuowane po okre�lonym czasie od zaniku 
sygnału. 
• 0SEC – skanowanie jest kontynuowane natychmiast po zaniku 

sygnału 
• 1-5SEC – sanowanie zatrzymuje si� na 1-5 sek. po zaniku 

sygnału (ustawienie fabryczne: 2SEC) 
• HOLD – skanowanie zatrzymuj si� na cz�stotliwo�ci odbiorczej, 

nawet po zaniku sygnału. Obró� [DIAL], aby r�cznie 
kontynuowa� skanowanie. 

 
Czas ponownego uruchamiania skanowania musi by� ustawiony na 
krótszy ni� czas przerwy skanowania, inaczej skanowanie nie 
rozpocznie si�. 
 
SYGNAŁ D�WI�KOWY INFORMUJ�CY O 
ZATRZYMANIU SKANOWANIA (STOP B) 
Funkcja wł�cza i wył�cza sygnał d�wi�kowy informuj�cy o 
wstrzymaniu skanowania. 
Gdy funkcja jest aktywowana ( wybór ON) długi sygnał d�wi�kowy 
jest emitowany za ka�dym razem, gdy odebrany jest sygnał  w 
czasie skanowania. 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
 
 



 42 

Str.51 
 
 
PRZESUNI�CIE CZ�STOTLIWO�CI (OFFSET) 
Funkcja ustawia przesuni�cie cz�stotliwo�ci niezale�nie dla ka�dego 
pasma w zakresie od 0 do 159.995 MHz. Przy wci�ni�tym [SQL], 
monitorowana cz�stotliwo�� przesuwa si� w gór� lub w dół od 
cz�stotliwo�ci roboczej, zale�nie od ustawie	 duplex (+DUP lub –
DUP) 
Fabryczne ustawienie mo�e si� ró�ni� zale�nie od wybranego pasma 
i wersji odbiornika. 
Przy ustawianiu przesuni�cia cz�stotliwo�ci u�ywany jest krok 
strojenia wybrany w trybie pracy VFO. 
 
KIERUNEK DUPLEX (DUP) 
Funkcja ustala kierunek przesuni�cia w trybie duplex. Wy�wietlana 
cz�stotliwo�� przesuwa cz�stotliwo�� zaprogramowan� powy�ej 
(offset), gdy aktywna jest funkcja monitoringu – wci�ni�ty klawisz 
[SQL] 

• OFF   : fabrycznie ustawiony tryb pracy simplex. 
• -DUP : przesuni�cie cz�stotliwo�ci w dół przy monitoringu 
• +DUP : przesuni�cie cz�stotliwo�ci w gór� przy monitoringu 
 
 

TONOWA BLOKADA SZUMÓW (TSQL) 
Ustawia tryb pracy tonowej blokady szumów i sygnalizacj� 
d�wi�kow�, gdy oczekujemy na ��dany sygnał. 

• OFF: fabrycznie ustawiona regularna blokada szumów 
• TSQL((•)): jako dodatek do ustawienia „TSQL”, sygnał 

d�wi�kowy zawiadamia o odebraniu zgodnego tonu CTCSS 

• TSQL: wybór tonowej blokady szumów. Blokada otwiera 
si� tylko, gdy odebrany zostaje sygnał zawieraj�cy zgodny 
ton 

• DTCS((•)): jako dodatek do ustawienia „DTCS”, sygnał 
d�wi�kowy zawiadamia o odebraniu zgodnego kodu DTCS 

• DTCS: wybór blokady szumów kodem DTCS. Blokada 
otwiera si� tylko, gdy odebrany zostaje sygnał zawieraj�cy 
zgodny kod. 

• TSQL-R: odwrócona tonowa blokada szumów. Blokada 
szumów wycisza si� tylko, gdy odebrany zostaje sygnał 
zawieraj�cy zgodny ton. 

• DTCS-R: odwrócona blokada szumów kodem DTCS. 
Blokada szumów wycisza si� tylko, gdy odebrany zostaje 
sygnał zawieraj�cy zgodny kod. 

 
Cz�stotliwo�� tonowa jest programowana w opcjach ustawiania 
tonów kod DTCS w opcjach programowania kodu DTCS. 
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CZ�STOTLIWO�� TONOWA (TONE) 
Ustawia cz�stotliwo�� do pracy z tonow� blokad� szumów. 
Osi�galne jest 50 tonów (67.0- 254.1 Hz) – ustawienie fabryczne 
88.5 Hz. 
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Dost
pne cz
stotliwo�ci tonowe (Hz) 

 
 
 
KODY DTCS (CODE) 
Ustawia kody do pracy z blokad� szumów kodem DTCS. Dost�pne 
104 kody (023-754) 
 

Dost
pne kody DTCS 

 
 
 
POLARYZACJA DTCS (DTCS P) 
Ustawia polaryzacj� DTCS: normaln� (NORMAL; ustawienie 
fabryczne) lub odwrócon�. 
 
KONTROLA BLOKADY SZUMÓW GŁOSEM (VSC) 
Funkcja jest wygodna, gdy nie chcesz aby sygnały niemodulowane 
przerywały skanowanie. Gdy funkcja kontroli blokady szumów 
głosem jest wł�czona, odbiornik sprawdza odbierany sygnał pod 
k�tem komponentów głosu. Je�eli sygnał takie komponenty 

zawiera, ton komponentów głosu zmienia si� w ci�gu 1 sek., 
skanowanie przerywa si� (lub zatrzymuje). Je�eli sygnał nie 
zawiera komponentów głosu, lub ton komponentów nie zmienia si� 
w ci�gu 1 sek., skanowanie jest kontynuowane 
Ustawienie fabryczne: OFF 
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FUNKCJA LINKÓW (POŁ�CZE�) BANKÓW PAMI�CI        
(B-LINK) 
Parametr wł�cz (ON) lub wył�cza (OFF) funkcj� ł�czenia banków 
pami�ci. Funkcja tworzenia linków zapewnia ci�gło�� skanowania 
banku, skanowanie wszystkich pami�ci w wybranych bankach 
podczas skanowania banku pami�ci. 
Ustawienie fabryczne: ON 
 
Ustawianie linku: 

1. Wci�nij [MODE], aby wej�� w tryb tworzenia linku banku 
pami�ci 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz bank, w którym chcesz zmieni� 
ustawienie linku 

3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL], aby wł�czy� lub 
wył�czy� ustawienie linku 

4. Powtórz kroki 2 i 3, a� ustawienie linków zostanie 
zako	czone 

5. Wci�nij [TS], aby wyj�� z trybu ustawie	 linków banku 
pami�ci. 
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FUNKCJA LINKÓW SKANOWANIA 
PROGRAMOWANEGO (P-LINK) 
Parametr ustawia funkcj� linków skanowania programowanego. 
Podczas skanowania programowanego, funkcja linków zapewnia 
ci�gło�� skanowania programowanego i zakresie wybranego numeru 
skanowania programowanego. 
Ustawienia fabryczne dla LINK0 do LINK9; 
PROG 1 do PROG 24 s� poł�czone, ale PROG 0 nie jest. 
 
Potwierdzenie linku skanowania programowanego 

1. Wci�nij [MODE], aby wej�� w ustawienia linku skanowania 
programowanego. 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz numer linku skanowania 
programowanego, który chcesz potwierdzi�, a nast�pnie 
wci�nij [MODE] 

• Na wy�wietlaczu ukazuje si� „LINK” 
3. Wci�nij [MODE], a nast�pnie obracaj [DIAL], aby 

potwierdzi� poł�czone skanowania programowane. 
4. Wci�nij [TS] trzykrotnie, aby wyj�� z ustawie	 linku 

skanowania programowanego. 
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Zmiana linku skanowania programowanego 

1. Wci�nij [MODE], aby wej�� w ustawienia linku skanowania 
programowanego. 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz numer linku skanowania 
programowanego, który chcesz zmieni�. 

3. Wci�nij [MODE], a nast�pnie obracaj�c [DIAL] wybierz 
opcj� „ADD” (dodaj) lub „CLEAR” (skasuj). 

4. Obracaj [DIAL], aby wybra� ��dane skanowanie 
programowane. 

• Gdy w kroku 3 wybrana zostaje opcja „ADD”, 
wy�wietlane s� tylko skanowania niepoł�czone. Gdy 
w kroku 3 wybrana zostaje opcja „CLEAR” 
wy�wietlane s� tylko poł�czone skanowania 
programowane. 

5. Wci�nij [MODE], aby zapisa� ustawienie linku skanowania 
programowanego. 

6. Powtórz kroki 4 i 5, aby doda� lub skasowa� skanowanie 
programowane do lub z linku (poł�czenia) lub wci�nij [TS] 
dwukrotnie, aby wyj�� z ustawie	 linku skanowania 
programowanego. 

 
Zmiana nazwy linku skanowania programowanego 

1. Wci�nij [MODE], aby wej�� w ustawienia linku skanowania 
programowanego. 

2. Obracaj�c [DIAL] wybierz numer linku skanowania 
programowanego, który chcesz zmieni�. 

3. Wci�nij [MODE], a nast�pnie obracaj�c [DIAL] wybierz 
„NAME” (nazwa) 

4. Wci�nij [MODE], aby wej�� w programowanie nazwy 
5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c 
��dany znak, numer, symbol lub przerw�. 

• Obracaj [DIAL] w lewo lub prawo, aby porusza� 
kursorem odpowiednio w lewo lub w prawo. 

6. Po zako	czeniu wprowadzania nazwy, wci�nij [MODE], aby 
zapisa� nazw� i wyj�� z trybu programowania nazwy. 

7. Wci�nij [TS] dwukrotnie, aby wyj�� z ustawie	 linku 
skanowania programowanego. 
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8. Wci�nij [TS], aby wyj�� z trybu ustawie	 SET 
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KONTRAST WY�WIETLACZA (CONT) 
Ustawia kontrast wy�wietlacza w ramach 5 poziomów  
 (1- jasny, 4- ciemny) 
Ustawienie fabryczne: 2 
 
 
FUNKCJA ALERTU POGODOWEGO (WX ALT) 
Wł�cza i wył�cza alert pogodowy- dost
pna tylko dla wersji 
ameryka�skich. 
 
FILTR AF (AF FIL) 
Gdy ustawienie jest wł�czone, filtr AF tłumi tony wysokie. 
Ustawienie fabryczne: OFF 
 
ŁADOWANIE (CHARGE) 
Ustawia tryb ładowania CHG1 lub CHG2, który b�dzie wł�czany 
po zako	czeniu ładowania. 
• CHG1: ładowanie jest zatrzymywanie po upływie 15 godzin 
• CHG2: kontynuuje powolne ładowanie nawet po upływie 15 

godzin; ustawienie fabryczne 
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ADRES CI-V (CIVADR) 
Ka�de urz�dzenie Icom umo�liwiaj�ce prac� z CI-V posiada swój 
własny adres szesnastkowy. Dla IC-R6 jest to „7E”. Je�eli 2 lub 
wi�cej odbiorników  IC-R6 jest podł�czonych do CT-17 (konwerter 
poziomów), dla ka�dego mo�na wybra� adresy z zakresu „01” do 
„DF” 
Ustawienie fabryczne: 7E 
Szczegóły str.64 
 
PR�DKO�� TRANSMISJI CI-V (CIVBAU) 
Umo�liwia ustawienie wymaganej pr�dko�ci transmisji danych: 300, 
1200, 4800, 9600, 19200bps lub „AUTO”. Przy ustawieniu „AUTO” 
pr�dko�� dobierana jest automatycznie do ustawie	 podł�czonego 
kontrolera lub ustawie	 innych podł�czonych urz�dze	 Icom. 
Ustawienie fabryczne: „AUTO” 
 
STEROWANIE CI-V (CIVTRN) 
Praca w trybie CI-V (równoległym) jest mo�liwa po podł�czeniu IC-
R6 do radiotelefonu Icom CI-V. Przy ustawieniu ON (wł�czonym) 
cz�stotliwo�� i tryb pracy IC-R6 jest automatycznie zmieniany na 
ustawienia podł�czonych urz�dze	 i odwrotnie.  
Ustawienie fabryczne: ON 
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POZOSTAŁE FUNKCJE 
 
 
WYBÓR ANTENY 
 
IC-R6 posiada wewn�trzn�  anten� typu BAR, do odbioru sygnałów 
z pasma radiowego AM ( 0.495- 1.620 MHz; mo�e si� ró�ni� 
zale�nie od wersji). 
Dodatkowo, podł�czony kabel od słuchawek mo�e słu�y� jako 
antena do odbioru silnych sygnałów. 
 
WYBÓR ANTENY 
 

1. Wci�nij [V/M], aby wybra� tryb VFO 
2. Wci�nij [BAND] kilka razy lub przy wci�ni�tym [BAND] 

obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane pasmo. 
3. Wci�nij [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie	 

SET 
4. Obracaj [DIAL] wybieraj�c parametr „ANT” 

• „ANT” zniknie po 1 sek. i pojawi si� „EXT” (ustawienie 
fabryczne) i „An” 

5. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c 
„BAR” gdy tryb SET wł�czony był w pa�mie AM, lub 
wybierz „EAR” gdy parametr „ANT” wybierany jest dla 
silnych sygnałów 

6. Przyci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 SET 
 

UWAGA 
• Zakłócenia i cz�stotliwo�ci harmoniczne ( paso�ytnicze ) 

mog� by� odbierane gdy wew. antena lub kabel słuchawek 
u�ywane s� jako antena. 

• Zewn�trzna antena ( dostarczona lub inna) MUSI BY� 
podł�czona do gniazda antenowego, aby odbiera� sygnały na 
inne ni� bardzo silne, typu stacje radiowe AM lub w pobli�u 

• Gdy przy pomocy wew. anteny odebrany jest sygnał w 
pa�mie radiowym AM, ustaw (obró�) odbiornik tak, by 
uzyska� najlepszy sygnał. 

• Gdy u�ywana jest wew. antena, nie mo�e by� zastosowana 
funkcja tłumika odbiorczego. 
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 PRZYPISANIE FUNKCJI DO POKR�TŁA [DIAL]   
   

Pokr�tło [DIAL] mo�e słu�y� do regulacji gło�no�ci d�wi�ku 
zamiast klawiszy [
]/[�]. Wówczas przyciski[
]/[�] spełniaj� 
funkcje strojenia. 
 
• Przy wci�ni�tym [FUNC], wci�nij [VOL�D](TS) zmieniaj�c 

funkcj� [DIAL] z regulatora strojenia  na regulator gło�no�ci. 
• Gdy [DIAL] spełnia funkcj� regulatora gło�no�ci, na 

wy�wietlaczu ukazuje si� ikona „VOL” 
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FUNKCJE [DIAL] I [�]/[] 
 BEZ IKONY „VOL” IKONA „VOL“ 
[DIAL] Cz�stotliwo��, Komórka 

pami�ci, Poziom blokady 
szumów, Kierunek 
skanowania., Parametry 
trybu SET, wybór 
ustawie	 i opcji 

Ustawienie gło�no�ci 

[
]/[�] Ustawienie gło�no�ci Cz�stotliwo��, Komórka 
pami�ci, Poziom blokady 
szumów, Kierunek 
skanowania, Parametry trybu 
SET, wybór ustawie	 i opcji 

 
 
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁ	CZANIA 
ZASILANIA 
 
IC-R6 mo�e by� automatycznie wył�czany po okre�lonym czasie 
bezczynno�ci. 
Dost�pne ustawienia: OFF (ustawienie fabryczne), 30, 60, 90, 120 
min i „BUSY”*. Ustawiony czas jest zapami�tywany nawet po 
wył�czeniu odbiornika przez t� funkcj�. Aby skasowa� ustawienie 
wybierz :OFF: w kroku 3 poni�ej. 
*Gdy wybrane zostaje ustawienie „BUSY”, odbiornik b�dzie 
automatycznie wył�czany, gdy �adna operacja nie jest 
przeprowadzana lub �aden sygnał odebrany przez 3 minuty.  
 

1. Wci�nij [SET](TS) przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie	. 
2. Obracaj�c [DIAL] wybierz „AP OFF” 

• Aby dokona� wyboru, wł�cz (ON) rozszerzony tryb 
ustawie	 (str.46) 

3. Przy wci�ni�tym [FUNC], obracaj [DIAL] wybieraj�c ��dane 
ustawienie czasu lub wył�czenie funkcji (OFF) 

4. Wci�nij [SET](TS), aby wyj�� z trybu ustawie	 
   

  
 
Str.59-60 
 
 
PRACA Z KANAŁEM POGODOWYM 
 
Dotyczy tylko wersji ameryka�skiej! 
 
 
Str.61-62 
 
 

POWIELANIE DANYCH 
 
Powielanie umo�liwia szybkie i proste przeniesienie 
zaprogramowanych danych z jednego odbiornika do drugiego lub 
danych z PC do odbiornika u�ywaj�c programu CS-R6 i 
odpowiedniego kabla. 
 
POWIELANIE MI�DZY ODBIORNIKAMI 

1. Przył�cz kabel do powielania OPC-474 do gniazda [SP] w 
odbiorniku macierzystym i wtórny 

• Odbiornik macierzysty jest u�ywany do przesyłania 
danych na odbiornik wtórny. 

 
UWAGA: NIE wciskaj �adnego przycisku na odbiorniku wtórnym 
podczas powielania. Spowoduje to wyst�pienie bł�du. 
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2. Przy wci�ni�tym [V/M] na odbiorniku macierzystym, wł�cz 

jego zasilanie. Wł�cz odbiornik wtórny w sposób regularny. 
 
Po wej�ciu w tryb powielania, na odbiorniku macierzystym 
ukazuje si� „CLONE” i „m” 
 
WEJ�CIE W TRYB POWIELANIA (z wyj�tkiem 
odbiornika macierzystego): 
Gdy pr�dko�� transmisji CI-V (str.56) jest wybrana na 
ustawienie inne ni� „9600” lub „AUTO”, wymagana jest 
poni�sza procedura. 

• Wył�cz zasilanie odbiornika 
• Przy wci�ni�tym [MODE], wci�nij i przytrzymaj [�] 

przez 1 sek., aby wej�� w tryb powielania. 
 
3. Wci�nij [SQL] na macierzystym odbiorniku 

• Wskazania na odbiorniku macierzystym: podczas 
powielania: CL OUT m, po zako	czeniu powielania: 
CLONE m 

• Wskazania na odbiorniku wtórnym: podczas 
powielania: CL IN, po zako	czeniu powielania: CL 
END 

4. Gdy powielanie jest zako	czone, wył�cz zasilanie i wł�cz 
ponownie, aby wyj�� z trybu powielania. 

 
POWIELANIE Z U�YCIEM KOMPUTERA OSOBISTEGO 
Dane mog� by� przenoszone na lub z komputera osobistego 
(Microsoft®Windows®2000/XP/Windows Vista® lub Windows 7) 
przy uzyciu dost�pnego w wyposa�eniu opcjonalnym 
oprogramowania CS-R6 i bali OPC-478/OPC-478UC. 
Szczegóły zakładka HELP w oprogramowaniu. 

 
BŁ�D POWIELANIA 
 
UWAGA: NIE wciskaj �adnego przycisku na odbiorniku wtórnym 
podczas powielania. Spowoduje to wyst�pienie bł�du. 
 
Gdy na wy�wietlaczu uka�e si� „CL ERR”, nast�pił bł�d w 
powielaniu. 
W takim przypadku, odbiornik automatycznie wchodzi w tan 
czuwania a powielanie musi by� powtórzone. 
 
 
 
Str.63 
 
 
CZ��CIOWE RESETOWANIE 
 
Je�eli chcesz zainicjowa� ustawienia robocze (cz�stotliwo�� VFO, 
ustawienia VFO, ustawienia trybu SET) bez oczyszczania 
zawarto�ci pami�ci, odbiornik wyposa�ony jest w funkcj� 
cz��ciowego resetowania. 
 
• Przy wci�ni�tym [FUNC] i [TS], wł�cz zasilanie aby cz��ciowo 

zresetowa� odbiornik 
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CAŁKOWITE RESETOWANIE 
 
Wy�wietlacz funkcyjny mo�e czasami wskazywa� bł�dne 
informacje (np. przy pierwszym wł�czeniu zasilania). Mo�e by� to 
spowodowane elektryczno�ci� statyczn� lub innymi czynnikami. 
Gdy wyst�pi taki problem, wył�cz zasilanie. Po odczekaniu kilku 
sekund, wł�cz zasilanie ponownie. Je�eli problem wyst�puje w 
dalszym ci�gu, dokonaj procedury resetowania. 

• Dost�pna jest równie� opcja resetowania cz��ciowego 
 
WA�NE: 
Resetowanie odbiornika KASUJE wszystkie informacje zapisane w 
pami�ci i przywraca ustawienia fabryczne. 
Zaprogramowane (zale�nie od wersji odbiornika) pami�ci s� 
równie� oczyszczane. 
 
• Przy wci�ni�tych [FUNC] i [V/M], wł�cz zasilanie, aby 

całkowicie zresetowa� CPU. 
. 
 
 
Str.64 
 
POLECENIA STERUJ	CE 
 
WIADOMO�CI OGÓLNE 
 
Odbiornik IC-R6 mo�e by� podł�czony do komputera poprzez port 
RS-232C z u�yciem konwertera poziomów CT-17. Pozwala to na 
kontrol� odbiornika z komputera i/lub transfer danych z odbiornika 
na PC. 

Kontrol� zapewnia interfejs CI-V 
 
Odpowiednia aplikacja dla polece	 CI-V nie jest dostarczana przez 
Icom. 
 
Podł�czenia CI-V 
Patrz str.64 oryginalnej instrukcji 
 
FORMAT DANYCH 
 
System CI-V mo�e by� obsługiwany z u�yciem nast�puj�cych 
formatów danych. 
Formaty danych ró�ni� si� zale�nie od numeru polecenia (komendy). 
Do niektórych polece	 dodawany jest obszar danych. 
 

 
 

1. Kod wst�pny (stały) 
2. Adres fabryczny odbiornika 
3. Adres fabryczny kontrolera 
4. Numer polecenia (komendy) patrz str.65 



 50 

5. Numer polecenia pomocniczego patrz str.65 
6. Dane kodu BCD dla wej�cia warunków 

cz�stotliwo�ci/trybu/blokady szumów 
7. Kod ko	ca wiadomo�ci (stały) 

 
 
Str.65-66 
 
TABELA POLECE
 STERUJ	CYCH 
 
Patrz str.65-66 oryginalnej instrukcji 
 
 
Str.67-74 
 
TABELE CZ�STOTLIWO�CI 
 
Dost�pne zakresy zale�� od wersji odbiornika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str.75 
 
KONSERWACJA 
 
TABELA NAJCZ��CIEJ WYST�PUJ	CYCH 
PROBLEMÓW 
 
Gdy odbiornik działa nieprawidłowo, sprawd� poni�sz� tabel� zanim 
udasz si� do centrum serwisowego. 

PROBLEM MO�LIWA 
PRZYCZYNA 

ROZWI�ZANIE REF 

Odbiornik si� nie 
wł�cza 

*Wyczerpane 
baterie. 
*Odwrócona 
polaryzacja baterii 

*Wymie	 baterie. 
 
*Sprawd� polaryzacj�. 

str.5, 7 
str.5 

Nie ma d�wi�ku w 
gło�niku 

*Za niski poziom 
gło�no�ci. 
 
*Poziom blokady 
szumów 
ustawiony za 
wysoko. 
*Wybrany jest 
nieprawidłowy 
ton CTCSS. 

*Przyci�nij [
],aby 
ustawi� wła�ciwy 
poziom. 
*Przy wci�ni�tym [SQL], 
obró� [DIAL] ustawiaj�c 
poziom blokady. 
 
*Wył�cz odpowiedni� 
funkcj�.  

str.13 
 
 
str.14 
 
 
 
str.41 

Czuło�� jest mała i 
tylko silne sygnały 
s� słyszalne. 

*Aktywny jest 
tłumik odbiorczy. 

*Przy wci�ni�tym 
[FUNC], wci�nij [SQL] 
wył�czaj�c tłumik. 

str.15 

Cz�stotliwo�� nie 
mo�e by� 
ustawiona 

*Aktywna jest 
funkcja blokady. 

*Przy wci�ni�tym 
[FUNC], wci�nij 
[kluczyk](BAND) przez 1 
sek., aby funkcj� 
wył�czy�. 

str.12 
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Brak sygnału 
d�wi�kowego 

*D�wi�k jest 
wł�czony lub jego 
poziom ustawiony 
jest za nisko. 

*Wł�cz sygnał 
d�wi�kowy lub ustaw 
odpowiedni poziom jego 
gło�no�ci w trybie 
ustawie	. 

str.47 

Odbierany d�wi�k 
jest zniekształcony. 

*Rodzaj emisji 
jest 
nieodpowiednio 
wybrany. 

*Przyci�nij [MODE] 
kilka razy wybieraj�c 
odpowiedni rodzaj emisji. 

str.14 

��dana funkcja w 
trybie ustawie	 nie 
mo�e by� 
odnaleziona. 

*Tryb 
”EXPAND” jest 
wył�czony. 
 

*Wł�cz rozszerzony tryb 
ustawie	 EXPAND 
 

str.45 
 
 

Zaprogramowane 
skanowanie nie 
rozpoczyna si�. 

*Nie 
zaprogramowane 
s� kraw�dzie 
skanowania. 

*Zaprogramuj par� 
kraw�dzi skanowania. 

str.30 

Skanowanie 
pami�ci lub 
banków nie 
rozpoczyna si�. 

*�adne lub tylko 
jedna komórka 
lub pami�� banku 
jest 
zaprogramowana. 

*Zaprogramuj co 
najmniej 2 komórki lub 
pami�ci banku. 

str.19,
20 

Zainstalowane 
akumulatorki nie 
mog� by� 
doładowane. 

*Akumulatorki 
całkowicie zu�yte. 

*Ponownie zainstaluj 
akumulatorki ( poczekaj 
co najmniej 2 sek.), 
wtedy podł�cz AC 
zasilacz lub CP-18E przy 
wci�ni�tym [FUNC]. 

str.7 

 
 
 
 
 
 

Str.76 
 
WYMIANA BEZPIECZNIKA CP-18A/E 
 
Je�eli przepali si� bezpiecznik lub odbiornik przestaje funkcjonowa� 
(a u�ywany jest CP-18A/E) , znajd� przyczyn�, je�eli jest to 
mo�liwe i dopiero wówczas wymie	 zniszczony bezpiecznik ( FGB 
5 A) 
 
Patrz ilustracja na str.76 oryginalnej instrukcji. 
 
 
Str.77-78 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 
OGÓLNIE 
 
Zakres cz�stotliwo�ci (MHz):   
 USA    0.100-821.995 
     851.000-866.995 
     896.000-1309.995 
 Francja   0.100-29.995 
     50.200-51.200 
     87.500-107.995 
     144.000-146.000 
     430.000-440.000 
     1240.000-1300.000 
 Pozostałe   0.100-1309.995 
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Ilo�� komórek pami�ci:  1300 
Krok strojenia:   5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5,  
     15, 20, 25, 30, 50, 100, 125,  
     200kHz 
*dost�pne zale�nie od pasma pracy 
Emisje (tryby odbioru):  FM, WFM, AM 
Zakres temperatury pracy:  -10°C do +60°C 
Referencyjna stabilno�� cz�stotliwo�ci: ±1.0 ppm 
Zasilanie:    baterie alkaliczne 3x AA(R6) 
     akumulatorki No-MH 2x AA 
     4.5 do 6.3V DC (z zasilaczem 
     AC lub kablem CP-18E) 
Pobór mocy (pod�wietlenie wył�czone przy 3.0V DC):  
 audio nominalne  130mA 
 czuwanie   65mA 
 energooszcz�dnie  30mA 
 ładowanie   140mA 
Zł�cze antenowe   SMA (50�) 
Wymiary:    58x86x29.8mm 
Waga:     200g  
 
ODBIORNIK 
 
System odbioru:   potrójna superheterodyna 
Cz�stotliwo�ci po�rednie:  1: 266.7MHz 
     2: 19.65MHz (FM/AM) 
         19.95MHz (WFM) 
     3: 450kHz (FM/AM) 
         750kHz (WFM) 
 
 
 

Czuło�� (z wyj�tkiem niepo��danych punktów) 
 FM (1kHz/±3.5kHz, dew. 12dB SINAD) 
  1.625-4.995MHz  0.32µV 
  5.000-29.995MHz  0.25µV 
  30.000-469.995MHz  0.18µV 
  470.000-832.995MHz 0.32µV 
  833.000-1029.995MHz 0.28µV 
  1030.000-1309.995MHz 0.35µV 
 WFM (1kHz/±52.5kHz, dew.12dB SINAD) 
  76.000-108.000MHz  1.1µV 
  175.000-221.995MHz 1.1µV 
  470.000-770.000MHz 1.8µV 
 AM (1kHz/30% MOD; 10dB S/N) 
  0.495-4.995MHz  1.3µV 
  5.000-29.995MHz  0.89µV 
  118.000-136.000MHz 0.63µV 
  222.000-246.995MHz 0.63µV 
  247.000-329.995MHz 0.79µV 
Selektywno�� 
 AM/FM    powy�ej 12kHz/-9dB 
      poni�ej 30kHz/-60dB 
 WFM     powy�ej 150kHz/-6dB 
Moc wyj�ciowa audio: (zniekształcenie 10%/3.0V DC) 
 gło�nik wewn�trzny:   powy�ej 150mW przy 
      16� 
 gło�nik zewn�trzny:   80mW przy 8� 
Zł�cze zewn�trznego gło�nika:  3-stykowe 3.5mm/8� 
 
 
 
Wszystkie dane mog� ulec zmianie. 
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Str.79 
 
WYPOSA�ENIE DODATKOWE 
 
• BC-196SA/SD AC zasilacz 
• BC-153SC AC zasilacz; do regularnego ładowania 

akumulatorków Ni-MH; taki sam, jak dostarczony w zestawie 
(niedostarczany z niektórymi wersjami) 

BC-196SA/SD: 4.5V DC/400mA wyj�cie 
BC-153SC: 6.0V DC/1A wyj�cie 
 
• CP- 18A/E DC-DC konwerter z wej�ciem do gniazda 

zapalniczki; pozwala na obsług� odbiornika poprzez 12V 
gniazdo zapalniczki, tak�e ładuje zainstalowane akumulatorki. 

 
• BC-194 stojak do ładowania; wymaga zasilacza AC lub kabla  
do gniazda zapalniczki. 
 
• AD-92SMA przej�ciówka antenowa; umo�liwia podł�czenie 

zew. anteny typu BNC. 
 
• SP-13 słuchawka, zapewnia czysty odbiór d�wi�ku w gło�nym 
�rodowisku. 

 
• HP-4 zestaw nagłowny lekki 
 
• LC-146A pokrowiec; chroni odbiornik przed zarysowaniami itp. 
 
• CT-17 konwerter poziomów CI-V, do zdalnej kontroli 

odbiornika z u�yciem PC 
 

• OPC-474 kabel do powielania danych pomi�dzy odbiornikami 
 
• OPC-478/OPC-478UC kabel do powielania danych pomi�dzy 

odbiornikiem i komputerem z oprogramowaniem CS-R6 
 
• CS-R5 oprogramowanie do odbiornika ułatwiaj�ce szybkie 

programowanie danych z komputera za po�rednictwem portu 
RS-232C (z kablem OPC-478) lub zł�cza USB (z kablem OPC-
478UC). Kable nale�y zakupi� osobno. 

 
 
 
Str.80 
 
INSTRUKCJA KIESZONKOWA 
 
 
Str.81 
 
ZNAK CE 
 

 
 
Wersje CE, odbiornik IC-R6, oznaczony znakiem CE na tabliczce z 
numerem fabrycznym, spełnia zasadnicze wymagania R&TTE. 
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Lista kodów pa�stw (ISO 3166-1) 
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