
UHF РАДИОСТАНЦИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
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ВАЖНО
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ  внимател-
но и напълно, преди да използвате приемника.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО - Това ръ-
ководство съдържа важни инструкции за работа с UHF 
радиостанцията IC-F4029SDR.

ÄÓÌÀ ÄÅÔÈÍÈÖÈß

 ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ
ÄÅÍÈÅ

Ìîæå äà ñå ïîëó÷è ïåðñîíàëíî íàðàíÿâàíå, 
îïàñíîñò îò ïîæàð, èëè åëåêòðè÷åñêè óäàð.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ìîæå äà ñå ïîëó÷è ïîâðåäà íà àïàðàòóðàòà.

ÁÅËÅÆÊÀ
Ïðåïîðúêà çà îïòèìàëíî èçïîëçâàíå. 
Íÿìà ðèñê îò íàðàíÿâàíå, ïîæàð, èëè 
åëåêòðè÷åñêè óäàð.

Icom, Icom Inc. и логото icom са регистрирани търговски марки на Icom 
Incorporated (Япония) в САЩ, Англия, Германия, Франция, Испания, Русия 
и/или други държави.
Всички други продукти, или марки са регистрирани търговски марки, или 
търговски марки на своите съответни носители.

ИЗРИЧНИ ДЕФИНИЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Внимание! Никога не дръжте радиостанцията 

така, че антената да е много близо, или да докосва неза-
щитени части на тялото, по-специално лицето, или очите, 
когато предавате. Радиостанцията ще работи най добре на 
разстояние 5 до 10 см. от устата, като се държи във верти-
кално положение.

 Внимание! Никога не работете с радиостанцията 
с прибор за глава, или други звукови устройства при високо 
ниво на силата на звука.

 Внимание! Никога не давайте на късо изводите 
на батерията.

Не натискайте РТТ, когато всъщност не желаете да предавате.

Избягвайте да използвате, или да оставяте радиостанци-
ята на директна слънчева светлина, или в области с темпера-
тура по-ниска от -25°С, или по-висока от +55°С. 
Основните работи, предаване и приемане на радиостанцията 
са гарантирани в специфицирания работен температурен об-
хват. Обаче LCD дисплеят може да не работи правилно, или 
да не показва индикация в случай на дълги часове на работа, 
или след като е стоял на екстремно студено място.

Не модифицирайте радиостанцията по никакъв повод.
Инсталацията на опционален блок трябва да бъде изпълнена 
само от упълномощен сервизен център на Icom.

ПАЗЕТЕ радиостанцията от силен дъжд и никога не я 
потапяйте във вода. Нейната конструкция е водоустойчива, 
а не херметична.
Използването на батерии и зарядни устройства, които не са 
на Icom, може да влоши работата на радиостанцията и да 
направи невалидна гаранцията.



СЪДЪРЖАНИЕ

ii

1

1 АКСЕСОАРИ

ПРЕДГОВОР .......................................................................i
ИЗРИЧНИ ДЕФИНИЦИИ ...................................................i
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ........................................................ ii
СЪДЪРЖАНИЕ ................................................................ iii
1 АКСЕСОАРИ ................................................................1
 n Приложени аксесоари .............................................1
 n Свързване на аксесоарите ......................................1
2 ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛИТЕ ................................... 3-8
 n Преден панел .......................................................... 3 
 n Дисплей ....................................................................5
 n Програмируеми функционални бутони ..................6
3  ОСНОВНА РАБОТА ..............................................9–11
 n Приемане и предаване ........................................... 9 
 n Заключване ............................................................10
 n Функция Monitor (Наблюдение) .............................10
 n Режими All channel и Select channel......................11
 n Функция "My Name" ................................................11
 n Избор на типа на батерията ..................................11
4  СКАНИРАНЕ ........................................................12–13
 n Типове сканиране ..................................................12
 n Програмиране на списък за сканиране ................12
 n Стартиране на сканирането ..................................13
5  ЗВЪНЕЦ (само аналогов режим) .......................14–15
 n Умно позвъняване ..................................................14
 n Повикване с позвъняване......................................15
 n Функция Auto channel .............................................15

Акумулаторна батерия                 Зарядно устройство

Щипка за колан Капаче на 
съединителя (с 
винтове)

Мрежов адаптер
(за зарядното устройство)

◊ Батерия
За да поставите батерията:
Плъзнете я по посока на стрелката () и я заключете с 
бутона за освобождаване.
• Плъзгайте батерията, докато бутонът за нейното освобожда-

ване издаде "щракващ" звук.
За да извадите батерията:
Отдръпнете бутона за нейното освобождаване в посока 
на стрелката (), както е показано по-долу. Така батери-
ята е освободена.

НИКОГА не изваждайте и не поставяйте батерията, 
когато радиостанцията е влажна, или замърсена. 
Това може да доведе до проникване на вода, или 
прах в радиостанцията/батерията и да повреди ра-
диостанцията.

Бутон за освобождаване на 
батерията
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Аксесоари   1

◊ Щипка за колан
За да поставите щипката за колан:
 Извадете батерията, ако е поставена.
 Плъзнете щипката за колан в посока на стрелката, 

докато тя се заключи на мястото си със щракване.

За да извадите щипката за колан:
 Извадете батерията, ако е поставена.
 Притиснете щипката () и я плъзнете в посока на 

стрелката ().

◊ Капаче на съединителя
Поставете капачето на съединителя, ако не използвате 
опционален високоговорител-микрофон, или слушалка.

За да поставите капа-
чето на съединителя

За да извадите капаче-
то на съединителя

 Вкарайте капачето в 
съединителя [MIC/SP].

 Затегнете винтовете.

 Развийте винтовете с 
отвертка.

 Извадете капачето, за 
да свържете опциона-
лен високоговорител-
микрофон, или слу-
шалка.

Капаче на 
съединителя

2 ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛИТЕ

Антена

Високоговорител

Микрофон

 Горен бутон (по подразбиране: LOCK)
 Натиснете и го задръжте за една секунда, за да вклю-

чите/изключите заключването на бутоните.
• Необходимата функция може да бъде програмирана от 

вашия дилър (стр. 6).

 Страничен бутон 1 (по подразбиране: MONITOR/CODE)
 Операция в аналогов режим: [MONI]
 Активира и освобождава CTCSS (DTCS) шумопод-

тискането. След натискане и задържане на този бу-
тон се отваря всяко шумоподтискане/деактивира се 
спирането на звука във всеки режим.

 Операция в цифров режим: [CODE]
 Натиснете бутона, за да се покаже на дисплея про-

грамираният общ идентификатор, след това натис-
кайте [Страничен2](▲)/[Страничен3](▼), за да избе-
рете необходимия идентификатор.
• Необходимата функция може да бъде програмирана от 

вашия дилър (стр. 6).

 Бутон РТТ [РТТ] 
 Натиснете и задръжте този бутон, за да предавате, 

отпуснете го, за да приемате.
� Страничен бутон 2 (по подразбиране: CH UP ▲)
� Страничен бутон 3 (по подразбиране: CH DOWN ▼)

 Натискайте ги, за да изберете работен канал.
 Натискайте ги, за да изберете необходимия 

CTCSS/DTCS тон, след натискането на [CODE] 
(По време на работа с аналогов канал).

 Натискайте ги, за да изберете необходимия общ 
идентификатор след натискането на [Страничен 
1](CODE) (По време на работа с цифров канал).

 Натискайте ги, за да изберете съобщение за 
предаване на състоянието след натискане на 
(SELECT) (По време на работа с цифров канал).

 Натискайте ги, за да изберете съдържание на ре-
жима на програмиране в режим на програмиране 
от потребителя.

 Натискайте ги, за да изберете група за сканира-
не след натискането на [Scan A Start/Stop]/[Scan B 
Start/Stop].

• Необходимите функции може да бъдат програмирани от 
вашия дилър (стр. 6).

n Преден панел
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 Програмируеми от дилъра бутони (  /  /  / )
 Следните функции са назначени към всеки програми-

руем бутон по подразбиране.
 Работа в аналогов режим:

: S-Ring/Ringer : Натиснете, за да излъчите повик-
ване с "умно" позвъняване.

  Натиснете и задръжте, за да из-
лъчите повикване с позвъняване.

: Zone : Натиснете този бутон, след това сменете 
зоната нагоре, или надолу, като използ-
вате [Страничен2](▲)/[Страничен3](▼).

: A/S : Натиснете, за да превключите 
между режимите All (всички) и 
Select channel (избран канал).

: Null : Няма назначена функция.

 Работа в цифров режим:
: Call : Натиснете, за да излъчите про-

грамирания общ идентификатор 
в избрания канал, за да направи-
те групово повикване.

: Zone : Натиснете този бутон, след това сменете 
зоната нагоре, или  надолу, като използ-
вате [Страничен2](▲)/[Страничен3](▼).

: Select : Натиснете, за да покажете на дис-
плея предавателно съобщение за 
състоянието.

: Clear : Натиснете, за да приключите раз-
говора (с излъчване на сигнал за 
прекъсване) и да се върнете в де-
журен режим.

• Необходимите функции може да бъдат програмирани от 
вашия дилър (стр. 6).

 Дисплей (стр. 5)
 Показва различна информация като номер/име на 

работния канал, CTCSS честота, съобщение за със-
тояние и т.н.

 Съединител за външен микрофон/високоговорител
 Свързва опционален високоговорител-микрофон, 

или комплект за глава.
БЕЛЕЖКА: Включвайте и изключвайте опционална 
екипировка след като радиостанцията е изключена.

 Регулатор на силата на звука [VOL]
 Въртете го, за да включите/изключите радиостанция-

та и да регулирате силата на звука.

БЕЛЕЖКА: В това ръководство за описание се из-
ползват настройките по подразбиране (фабрично 
програмираните).

Капаче на съединителя
БЕЛЕЖКА: Поставяйте капачето, 
когато не се използва външно 
оборудване (Вижте стр. 2 за 
подробности).

Описание на панелите   2

2   Описание на панелите   

n Дисплей

 Индикатор за предаване
 Появява се по време на предаване.
 Индикатор BUSY (зает канал)
 Появява се, когато каналът е зает.
 Индикатор на силата на сигнала
 Показва относителната сила на сигнала.
� Индикатор за употреба на сухи батерии
 Появява се при работа с опционален контейнер за 

сухи батерии (стр. 11).
� Индикатор на отворен звуков канал

 Появява се, когато каналът е в "звуково" (с непод-
тиснат звук) състояние (Само при работа в анало-
гов режим).

 Появява се, когато е приет съвпадащ (с програми-
лания в радиостанцията) CTCSS, или DTCS код 
(Само при работа в аналогов режим).

 Появява се по време на комуникация (Само при 
работа в цифров режим).

 Индикатор RINGER (позвъняване)
 Появява се, докато излъчвате повикване с "умен звъ-

нец", или повикване със звънец (Само при работа в 
аналогов режим).

 Индикатор BELL (звънец)
 Мига, когато е прието съвпадащо повикване с 

"умно позвъняване" (Само при работа в аналогов 
режим).

 Мига, когато е прието съвпадащо повикване с поз-
въняване (Само при работа в цифров режим).

 Индикатор на код за повикване
 Появява се в режим на избор на CTCSS/DTCS тон 

(Само при работа в аналогов режим).
 Появява се в режим на избор на общ идентифи-

катор (групов код) (Само при работа в цифров ре-
жим).

 Индикатор на заключване на бутоните
 Появява се докато е активно заключването на буто-

ните.
 Индикатор на батерията
 Появява се, или мига, когато мощността на батерия-

та намалее до определено ниво.
 Буквено-цифров дисплей

 Показва номера/името на работния канал, CTCSS-
честота, съобщение за състоянието и т.н.
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Описание на панелите   2

2   Описание на панелите   

n Програмируеми функционални бутони
Към програмируемите функционални бутони ( , ,  
и ) може да бъде назначена необходимата функция 
по следния начин.

 Изберете необходимия работен режим (аналогов, 
или цифров), след това изключете радиостанцията.

 Докато задържате натиснати [Страничен3](▼) и не-
обходимия бутон ( , , , или ), функцията на 
който ще бъде променена, завъртете [VOL], за да 
включите радиостанцията.
• Името на избрания бутон се появява за момент на дис-

плея.
• Функцията на избрания бутон е назначена в избрания режим 

на работа към натиснатия бутон ( , , , или ).
 Изключете радиостанцията.
 Повторете стъпки  и , докато функциите на необ-

ходимите бутони бъдат избрани.

Консултирайте се със своя дилър на Icom, или със системния 
оператор за подробности относно програмирането на бутоните 
[Горен], [Страничен1], [Страничен2] и [Страничен3].

*Информация
Към бутоните [Горен], [Страничен1], [Страничен2], [Страни-
чен3], , ,  и  могат да бъдат назначени по две 
функции, по една за аналогов и една за цифров ре-
жим.
В това Ръководство за описание се използва подраз-
биращото се (фабрично) програмиране.

◊ Удобни функции
БУТОНИ (▲) и (▼) (Канал нагоре и надолу)
 Натискайте ги, за да изберете работен канал.
 Натискайте ги, за да изберете необходимия CTCSS/

DTCS тон след натискането на [CODE] (При работа в 
аналогов режим).

 Натискайте ги, за да изберете необходимия общ 
идентификатор (групов код) след натискането на 
[CODE] (При работа в цифров режим).

 Натискайте ги, за да изберете съобщение за преда-
ване на състоянието след натискането на [SELECT] 
(При работа в цифров канал).

 Натискайте ги, за да промените стойността, или със-
тоянието в режим на програмиране от потребителя.

 Натискайте ги, за да изберете необходимия списък за 
сканиране от “SCAN 1”, или “ZONE” след натискане и 
задържане на [Scan A Start/Stop]/[Scan B Start/Stop].

БУТОН ZONE
Натиснете този бутон, след това променете зоната чрез 
бутоните (▲) и (▼) (Канал нагоре и надолу).

Какво е "зона"? - Необходимите канали са назначе-
ни за групиране към зона съгласно предназначената 
употреба. Например, ‘Staff A’ и ‘Staff B’ са назначени 
към зоната “Business”, а ‘John’ и ‘Cindy’ са назначени 
към зоната “Private”.

Бутон SCAN A START/STOP
 Натиснете го, за да стартирате и да спрете сканира-

не. В случай на предаване по време на сканирането, 
сканирането ще бъде отменено.

 Натиснете и задръжте за една секунда този бутон, за 
да се покаже списъкът на сканиране, след това избе-
рете необходимия списък за сканиране от “SCAN 1”, 
или “ZONE” с бутоните  [CH Up ▲]/[CH Down ▼].

Бутон SCAN В START/STOP
 Натиснете го, за да стартирате и да спрете сканира-

не. В случай на предаване по време на сканирането, 
сканирането ще направи пауза. След това ще про-
дължи след изминаването на програмираното време 
от края на предаването.

 Натиснете и задръжте за една секунда този бутон, за 
да се покаже списъкът на сканиране, след това избе-
рете необходимия списък за сканиране от “SCAN 1”, 
или “ZONE” с бутоните  [CH Up ▲]/[CH Down ▼].

Бутон MONI (работа само в аналогов режим)
След натискане и задържане този бутон спира и осво-
бождава CTCSS (DTCS) шумоподтискането. Отваря 
всички видове шумоподтискане и деактивира всички ви-
дове спиране на звука.

Бутон LOCK
 Натиснете и задръжте за една секунда този бутон, за 

да заключите електронно всички програмируеми бу-
тони с изключение на следните:

 [Call]*1, [Moni]*2 и [PTT].
 *1 Само при работа в цифров режим
 *2 Само при работа в аналогов режим
 Натиснете и задръжте за една секунда този бутон, за 

да отключите бутоните.

Бутон за режим на програмиране от потребителя
 Натиснете и задръжте този бутон, за да влезете в ре-

жим на програмиране от потребителя.
• По време на режима на програмиране от потребителя, на-

тиснете този бутон, за да изберете някоя позиция и про-
менете нейното стойност, или състояние чрез бутоните 
[CH Up ▲]/[CH Down ▼].

 Отново натиснете и задръжте този бутон, за да изле-
зете от режима на програмиране от потребителя.

Бутон S-RING/RINGER (работа само в аналогов режим)
 Натиснете, за да излъчите повикване с умно позвъняване.
 Натиснете и задръжте, за да излъчите повикване с позвъняване.

Бутон CODE
Работа в аналогов режим:
 Натиснете, за да влезете в режим на избор на CTCSS/

DTCS тон, след това натискайте [CH Up▲]/[CH Down▼], 
за да изберете необходимия CTCSS/DTCS тон.

 Натиснете и задръжте, за да стартирате тонално сканиране.
Работа в цифров режим:
Натиснете го, за да покажете на дисплея общия (групов) 
идентификатор, след това натискайте [CH Up▲]/[CH 
Down▼], за да изберете необходимия идентификатор.

Бутон MY NAME (работа само в аналогов режим)
Натиснете го, за да покажете на дисплея предварително 
програмирания текст "My Name" (Моето име).

Бутон AUTO CH (работа само в аналогов режим)
Натиснете го, за да стартирате търсенето на свободен канал.

Бутон A/S
Натиснете го, за да превключите между режимите ALL и 
Select channel. Когато е избран режим ALL channel, заб-
ранените канали ще могат да се избират.
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Описание на панелите   2

Бутон CALL (работа само в цифров режим)
Натиснете го, за да излъчите програмирания общ иден-
тификатор в избрания канал, за да направите групово 
повикване.

Бутон CLEAR (работа само в цифров режим)
Натиснете го, за да завършите разговора (чрез излъчва-
не на сигнал за прекъсване) и да се върнете в дежурен 
режим (изчакване).

Бутон SELECT (работа само в цифров режим)
Натиснете го, за да покажете на дисплея съобщение-
то за състояние, след това натискайте бутоните [CH Up 
▲]/[CH Down ▼], за да изберете необходимото съобще-
ние за състоянието.
По време на избора на дисплея се появяват първите 8 
знака от съобщението.

Бутон BREAK (работа само в цифров режим)
Натиснете го, за да излъчите повикване със заявка за 
прекъсване.

3 ОСНОВНА РАБОТА

n Приемане и предаване
Преди да използвате за първи път радиостанцията, 
батерията трябва да е напълно заредена за оптима-
лен живот и работоспособност (стр. 29).

Приемане:
 Завъртете по часовата стрелка [VOL], за да включите 

радиостанцията.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), за 

да изберете необходимия работен канал (стр. 38, 39).
• Ако е необходимо, натиснете (Zone), след това нати-

снете [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), за да избе-
рете необходимата зона.

• Изберете CTCSS/DTCS тонален код, ако е необходимо 
(стр. 16, 17).

 Слушайте за предаване и регулирайте с [VOL] удоб-
на за слушане сила на звука.
• " " се появява, ако бъде приет съвпадащ CTCSS тон, или 

номер на DTCS код.
• Когато не се чува предаване, натиснете и задръжте [Side1] 

(Moni) докато въртите [VOL]. (Само в аналогов режим).
Сега радиостанцията е настроена да приема повиква-
ния по избрания канал.

Предаване:
Изчакайте каналът да се изчисти, за да избегнете сму-
щения.
 Докато натискате и задържате [PTT], говорете в ми-

крофона с нормална сила на гласа.
• Появяват се " " и " ".

 Отпуснете [PTT], за да се върнете към приемане.

ВАЖНО: За да максимизирате разбираемостта на 
своя сигнал:
1. Правете кратка пауза след натискането на [PTT].
2. Дръжте микрофона на 5 до 10 сантиметра от уста-

та си и говорете в него с нормална сила на гласа.

◊ Бележки относно предаването
• Забрана за предаване
Радиостанцията има няколко функции за забрана на 
предаването, които ограничават предаването при след-
ните условия:

- Каналът е в състояние на спрян звук ("беззвучно" състоя-
ние); " " не се появява).

- Каналът е зает.
- Приет е несъвпадащ (или съвпадащ) CTCSS тон.
 (зависи от предварителното програмиране).
- Избраният канал е програмиран "само за приемане".
- Предаването е забранено само докато се приема сигнал 

със сила, която е по-голяма от ниво "RSSI L0 (-105 dBm)", 
включващ съвпадащ общ идентификатор.

• Работа само в цифров режим.
• Таймер за таймаут
След продължително предаване за предварително про-
грамиран период, се активира таймерът за таймаут, кой-
то предизвиква предавателят да спре да предава.
• Наказателен таймер
След активирането на таймера за таймаут, предаването 
е забранено за още един следващ период, определен от 
наказателния таймер.
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Основна работа   3

n Функция Заключване
Заключването предотвратява случайни смени на кана-
ла и нежелан достъп до функции.
 Натиснете и задръжте за една секунда бутона [Top] 

(LOCK), за да активирате, или деактивирате заклю-
чване.
• Докато е активно заключването, бутоните  (Call)*1, 

[Side1] (Moni)*2 и [PTT] са достъпни.
• Появява се " ".
*1 Само при работа в цифров режим.
*2 Само при работа в аналогов режим.

n Функция Monitor (наблюдение)
Тази функция се използва за слушане на слаби сигнали, 
или за ръчно отваряне на тоналното шумоподтискане 
(Само при работа в аналогов режим).

 Натиснете и задръжте [Страничен 1](Moni), за да на-
блюдавате (слушате) работния канал.
• Появява се  " ".

Появява се

Появява се

n Режими All channel и Select 
channel (Всички канали и избрани канали)

Радиостанцията има два режима на показване - All 
channel (Всички канали) и Select channel (Избрани ка-
нали).
Режимът Select channel (Избрани канали) осигурява ле-
сен, бърз избор на каналите и ускорява интервала на 
сканиране. Неизбраните канали не се появяват при този 
режим.

 Натискайте [A/S], за да превключите между режими-
те All channel и Select channel.
• При избора на режим за около една секунда на дисплея 

се появява "ALL", или "SELECT", в зависимост от избора.
След индикацията радиостанцията се връща в състояние 
на готовност.

 Режим All channel (Всички канали)

 Режим Select channel (Избрани канали)

3   Основна работа   

n Програмиране на Select channel
За работа в режим Select channel (Избрани канали), до-
бавете необходимите канали  като "Избрани канали", 
или изчистете нежеланите канали (Неизбрани канали).

 Натиснете A/S, за да изберете режим All channel.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимия канал.
 Натиснете за една секунда A/S, за да превключите 

между "Select channel" (Избран канал) и "Non-select 
channel" (Неизбран канал).

Появява се

"Select channel" (Избран канал)

"Non-select channel" (Неизбран канал)

n Функция "My Name" 
Радиостанцията показва с до 8 знака своето име (или 
коментар), когато бъде включена и когато бъде натиснат 
бутона [My Name] (Само при работа в аналогов режим).

 Докато натискате и задържате [My Name], на дисплея 
се показва предварително програмираното име, или 
коментар.

 

n Избор на типа на батерията
Типът на батерията трябва да бъде избран според типа 
на инсталираната батерия, когато радиостанцията се 
включи.
Попитайте своя дилър за подробности.

 Изключете радиостанцията.
 Докато задържате натиснати бутоните [Top] и [PTT], 

завъртете [VOL], за да изберете типа на инсталира-
ната батерия.
• След като се появи дисплеят, отпуснете [Top] и [PTT].
• За около 3 секунди се появява "DRY BATT" и след това се 

появява "L", когато е избрана работа със сухи батерии. В 
такъв случай изходната мощност на предаване е ниска.

• За около 3 секунди се появява "LI-ION", когато е избрана 
работа с литиево-йонна акумулаторна батерия.

Предварително програ-
мирано име
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4   Сканиране   

4СКАНИРАНЕ

n Типове сканиране
Сканирането е ефикасен начин да се търсят бързо сиг-
нали във всички канали.
Програмирането на "Избрани канали" (стр. 11) и използ-
ването на режима "Избрани канали" (стр. 10) ускорява 
интервала на сканиране.
В допълнение може да бъде избрано повтарящо се ска-
ниране на всички канали във всички зони, или сканира-
не на каналите в избрана зона.

Сканиране в режим "Всички канали"

Повтарящо се сканира 
последователно всички ка-
нали, включително и неиз-
браните канали.

неизбран 
канал

неизбран 
канал

Сканиране в режим "Избрани канали"

Повтарящо се сканира по-
следователно само избра-
ните канали.

неизбран 
канал

неизбран 
канал

n Програмиране на списък 
за  сканиране

Достъпни са два списъка за сканиране (“SCAN 1” и “ZONE”) 
за по-голямо разнообразие и гъвкаво сканиране.

 Натиснете за една секунда [SCAN A], или [SCAN В], за 
да покажете списъка за сканиране, след това избере-
те необходимия списък от “SCAN 1”, или “ZONE” чрез 
бутоните [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼).

 Натиснете [SCAN A], или [SCAN В], за да се върнете 
в режим на готовност.

SCAN1

Повтарящо се сканира 
всички канали на зоните.

SCAN1

Повтарящо се сканира зо-
ната, която включва стар-
товия канал за сканиране.

стартов канал за 
сканиране

n Стартиране на  сканирането
За да ускорите интервала на сканирането, предварител-
но програмирайте необходимите канали като "Избрани 
(Select) канали" и изберете режим на избрани канали 
(стр. 10, 11).

 Натиснете [SCAN A], или [SCAN В], за да стартирате 
сканирането.

 Когато бъде приет сигнал, сканирането прави пауза 
и продължава съгласно включената CTCSS честота, 
или DTCS код (стр. 16, 17).
• Когато кодът съвпада, сканирането продължава 3 секун-

ди след като сигналът изчезне.
• Когато кодът не съвпада, сканирането продължава веднага.

 Натиснете [SCAN A], или [SCAN В], за да спрете ска-
нирането.

Стартиране на "SCAN1"

Когато бъде приет сигнал
Мига

МигаПоявява се
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5   Звънец (Само при работа в аналогов режим)   

5ЗВЪНЕЦ (Само при работа в аналогов режим)

n Умно позвъняване
Функцията "Позвъняване" си характеризира с възмож-
ност за "обратен отговор". Това ви позволява да про-
верите дали някое повикване е достигнало да член от 
вашата група, дори и ако операторът временно се е от-
далечил от радиостанцията.

 Изберете едни и същи работен канал и CTCSS тона-
лен код за всички радиостанции от своята група.

 Натиснете  (S-Ring/Ringer), за да излъчите повик-
ване с "Умно позвъняване".
• Появяват се " " и " ".
• Когато член от вашата група отговори на вашето повиква-

не, радиостанцията издава бипкащи тонове на всеки 10 
секунди и " " мига.

• Натиснете бутона [Страничен1](MONI), за да отмените 
бипкането на звънеца и мигането на " ".

• Когато не пристигне отговор, радиостанцията издава крат-
ки бипкания за грешка.

 Натиснете [PTT], за да отговорите на повикването и 
да спрете бипкането и мигането.
БЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само когато по-
викваната станция има същия CTCSS тонален код и 
работи в същия канал, в който сте вие.

По време на предаване

Появява се        Появява се

Натиснете

Обратен отговор (автоматично)

Комуникация

n Повикване с позвъняване
 Изберете едни и същи работен канал и CTCSS тона-

лен код за всички радиостанции от своята група.
 Натиснете и задръжте  (S-Ring/Ringer), за да излъ-

чите предварително програмиран позвъняващ тон до 
членовете на своята група.
• На дисплея се появяват " " и " ".
• Когато бъде натиснат и задържан бутона  (S-Ring/

Ringer), се излъчва позвъняващ тон.
• Същият тон звучи от високоговорителя на вашата групова 

станция.

* Типът на позвъняващия тон може да бъде избран в режим 
на програмиране (страница 27).

По време на предаване

Появява се        Появява се

n Функция Auto channel
Функцията Auto channel (автоматичен канал) търси чист 
канал по време на сканиране, когато е натиснат бутона 

 (S-Ring/Ringer). Тогава за специфицирания период от 
време се излъчва позвъняващ тон в намерения чист ка-
нал (в който няма предаване). Друга станция по време 
на сканиране може да отговори на повикването в чистия 
канал, ако приеме позвъняващия сигнал.

 Натиснете [Auto Ch], за да стартирате сканиране.
• Достъпни са избрания тип на сканиране и списъка за ска-

ниране (страници 10, 12).
 За да повикате очакваща станция, натиснете за една 

секунда  (S-Ring/Ringer), за да излъчите позвъняващ 
тон.
• Функцията Auto channel (автоматичен канал) търси авто-

матично чист канал. След като бъде намерен чист канал, 
се излъчва позвъняващ тон.

• За да повикате очакващата станция чрез глас, натиснете 
[PTT], докато прозвучи бипкане (за време, по-продължи-
телно от времето на позвъняването), след това говорете в 
микрофона.

 Функцията Auto channel се рестартира 30 секунди, 
след като се появи сигнал "заето" и ако не е изпъл-
нявана никаква операция, докато се използва тази 
функция.

 Натиснете [Auto Ch], за да отмените функцията.
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6   Тонално шумоподтискане (Само при работа в аналогов режим)   

6ТОНАЛНО ШУМОПОДТИСКАНЕ (Само при работа в аналогов режим)

n Работа
По подразбиране радиостанцията използва CTCSS/ 
DTCS система за шумоподтискане (спиране на звука). 
Тоналните системи за шумоподтискане CTCSS и DTCS 
се отварят (пропускат звука) само когато приемат сиг-
нал, съдържащ съвпадащ тон. Вие можете беззвучно 
да чакате повиквания от членовете на групата, които 
използват същия тон.

◊ Програмиране на CTCSS тон
Радиостанцията е екипирана с 50 CTCSS тона. Работата 
с CTCSS осигурява комуникация с беззвучно изчакване, 
тъй като вие приемате само повиквания от членовете на 
групата си, използващи същата CTCSS тонална честота.
 Завъртете [VOL], за да включите радиостанцията.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимия канал (стр. 38, 39). 
 Натиснете [Code], за да влезете в режим на избор на 

CTCSS тонална честота.
• Появява се " ".
• Натиснете за една секунда [Code], за да превключите 

между избор на CTCSS тон и DTCS код.
• Чува се бипкане за грешка, ако каналът няма тонална уста-

новка. В канала не е достъпна установка на тонален код.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимия тонален код.
 Натиснете отново [Code], за да програмирате.
 Когато приеманият сигнал включва съвпадащ тон, 

шумоподтискането се отваря и сигналът се чува.
• За да отворите временно шумоподтискането, натиснете 

[Страничен1](MONI).

•  Достъпни CTCSS тонални честоти               (Hz)

БЕЛЕЖКА: Типът на индикация (по време на режим 
на избор на CTCSS и DTCS) може да бъде избран 
между код и число (стр. 28).

◊ Програмиране на DTCS код
Радиостанцията е екипирана с 84 DTCS кода. Работата с 
CTCSS осигурява комуникация с беззвучно изчакване, тъй 
като вие приемате само повиквания от членовете на гру-
пата си, използващи същия номер на  DTCS код.
 Завъртете [VOL], за да включите радиостанцията.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимия канал. 
 Натиснете [Code], за да влезете в режим на избор на 

DTCS код.
• Появява се " ".
• Натиснете за една секунда [Code], за да превключите 

между избор на CTCSS тон и DTCS код.
• Чува се бипкане за грешка, ако каналът няма тонална уста-

новка. В канала не е достъпна установка на тонален код.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимия тонален код.
 Натиснете отново [Code], за да програмирате.
 Когато приеманият сигнал включва съвпадащ тон, 

шумоподтискането се отваря и сигналът се чува.
• Когато тонът в приемания сигнал не съвпада, тоналното 

шумоподтискане не се отваря.
• За да отворите временно шумоподтискането, натиснете 

[Страничен1](MONI).

БЕЛЕЖКА: Типът на индикация (по време на режим 
на избор на CTCSS и DTCS) може да бъде избран 
между код и число (стр. 28).

•  Списък на достъпните DTCS кодове
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n Тонално сканиране
Тази радиостанция може да детектира тоналната 
CTCSS честота, или DTCS кода в приемания сигнал. 
Чрез наблюдаването на сигнала, който се излъчва от 
другата станция, вие можете да определите тоналната 
CTCSS честота, или DTCS кода, които са необходими за 
отваряне на шумоподтискането.
Тази функция е много полезна, когато трябва да кому-
никирате със станции с непознат CTCSS тон, или DTCS 
код. Сканират се всички тонални CTCSS честоти и DTCS 
кодове и сканирането спира, когато бъде детектиран 
съвпадащ тон, или код.

 Завъртете [VOL], за да включите радиостанцията.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), за 

да изберете необходимия канал, на който желаете да 
назначите тоналната CTCSS честота, или DTCS кода.

 Натиснете за една секунда [Code], за да стартирате 
тонално сканиране.
• По време на сканирането натиснете [Code], за да прекра-

тите сканирането.

 Тоналното сканиране спира, когато тонът, или кодът 
бъдат детектирани.
• По време на сканирането натиснете [Code], за да го прекратите.
• Сканирането продължава 3 секунди след като сигналът изчезне.

 Натиснете [Code], или [PTT], за да определите номе-
ра на тоналния код.

7 РАБОТА В ЦИФРОВ РЕЖИМ

n Излъчване на повикване
При натискане бутонът [Страничен1](Code) превключ-
ва между режим на готовност и режим на избор на общ 
(групов) идентификатор. В режим на избор на иденти-
фикатор чрез бутоните [Страничен2](▲), или  [Страни-
чен3](▼) се избира необходимия общ идентификатор.

 Натиснете [Страничен1](Code), за да влезете в ре-
жим на избор на DTCS код.
• Появява се " ".

 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 
за да изберете необходимия общ идентификатор. 
След това натиснете [Страничен1](Code), за да го 
програмирате (стр. 39).

 Натиснете [PTT], за да излъчите повикване.
• На дисплея се появява " ".
• Когато някой член на вашата група отговори на повикване-

то ви, радиостанцията бипка и се появява " ".

По време на сканиране на 
тонална CTCSS честота Появява се

Общ идентификатор     Появява се

Появява се     Появява се

 Натиснете [PTT], за да предавате, отпуснете го, за да 
приемате.

 Натиснете  (Clear), за да излъчите сигнал "Clear 
down" (за прекъсване на връзката).
• Коя да е от станциите може да излъчи сигнал "Clear 

down".
• За две секунди (приблизително) на дисплея се появява 

"STANDBY".
• " " изчезва и радиостанцията се връща в дежурен режим 

(изчакване).
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n Приемане на повикване
 Когато бъде прието повикване:

• Появяват се " " и " " и спирането на звука се отменя.

 Натиснете и задръжте [PTT] и говорете в микрофона 
с нормална сила на гласа.
• На дисплея се появява " ".
 БЕЛЕЖКА: Само на една станция е разрешено да гово-

ри.
 Отпуснете [PTT], за да се върнете към приемане.
 За приключване на разговора, натиснете  (Clear), 

за да излъчите сигнал "Clear down" (за прекъсване на 
връзката).
• Коя да е от станциите може да излъчи сигнал "Clear 

down".
• За две секунди (приблизително) на дисплея се появява 

"STANDBY".
• " " изчезва и радиостанцията се връща в дежурен режим 

(изчакване).

Появява се     Появява се

n Позвъняване
Преди да започнете комуникация, вие можете да излъ-
чите повикване с позвъняване, за да обявите на своята 
група, че ще предавате.
Вижте стр. 14 за подробности относно процедурата на 
позвъняване.
•  (S-Ring/Ringer) се заменя с  (Call) на илюстраци-

ята на стр. 14.

 Изберете необходимия общ идентификатор (стр. 19, 
39).

 Натиснете  (Call), за да излъчите повикване с поз-
въняване.
• Когато член от вашата група отговори на вашето повиква-

не, приемащата радиостанция издава бипкащи тонове  и 
на двете радиостанции се появява " ".

• " " мига на приемащата радиостанция.
• Типът на звънеца може да бъде избран в режим на про-

грамиране (стр. 27).
 Натиснете [PTT], за да предавате, отпуснете го, за да 

приемате.
 Натиснете  (Clear), за да излъчите сигнал "Clear 

down" (за прекъсване на връзката).
• Коя да е от станциите може да излъчи сигнал "Clear down".
• За две секунди (приблизително) на дисплея се появява 

"STANDBY".
• " " изчезва и радиостанцията се връща в дежурен режим 

(изчакване).

БЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само когато повиква-
ната станция използва същия общ идентификатор и същия 
работен канал, които използвате и вие.

n Заявка за прекъсване
Заявката за прекъсване ви позволява да обявите на 
другата станция, че желаете да говорите.

◊ Излъчване на заявка за прекъсване
 Докато приемате комуникацията на друга станция, 

натиснете бутона [Break], за да излъчите заявка за 
прекъсване.
• Когато заявката за прекъсване не е успешна, на дисплея 

се появява "FAILED".
 Изчакайте за отговор от станцията, която приема за-

явката за прекъсване.
• На дисплея се появява "WAIT".
• Натискането на   (Clear) отменя заявката.

 След приемането на отговор, заявката за прекъсване 
е приключена.
• На дисплея се появява "COMPLETE".

 Натиснете и задръжте [PTT] и говорете в микрофона 
с нормална сила на гласа.

◊ Приемане на заявка за прекъсване
 Докато приемате заявка за прекъсване след преда-

ване, радиостанцията издава звук.
• На дисплея се появява "BREAK".

 Натиснете и задръжте [PTT], за да излъчите отговор 
на заявката.
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• Как да използвате заявка за прекъсване?
Заявката за прекъсване ви позволява да обявите на 
друга станция, че желаете да говорите. Другата стан-
ция ще я приеме след като предаването е завърше-
но.

Станция А                               Станция В

Станция А                               Станция В

Натиска
[BREAK]

Станция С

WAIT
(изчакване)

Станция С

Станция С излъчва 
заявка за прекъсва-
не, докато станция 
А предава.

След като станция А отпусне [PTT] (предаването е завършено)

Станции А и С 
приемат сигнала 
на заявката за 
прекъсване

n Съобщение за състоянието
◊ Общи положения
Съобщението за състояние може да бъде избрано от 
програмирания текст. Текстът на съобщението се показ-
ва също и на дисплея на повикваната станция.
Достъпни са до 32 типа за състоянието (1 до 32), а съ-
общения 30, 31 и 32 имат предварително определени 
значения.
 Status 30: 'CALL HOME'
 Status 31: 'URGENT PICKUP'
 Status 32: 'RETURN TO BASE'
◊ Предаване на съобщение за състоянието
 Изберете необходимия общ идентификатор (стр. 19 и 

39).
 Натиснете бутона (Select) и след това натискайте 

[Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), за да избе-
рете необходимото съобщение за състоянието.

 Натиснете бутона  (Call), за да излъчите съобще-
нието до избраната станция/група.
• Когато съобщението за състоянието не е успешно, на дис-

плея се появява "FAILED".
• Радиостанцията се връща автоматично в режим на готов-

ност, когато съобщението е успешно предадено.

◊ Приемане на съобщение за състоянието
 Когато бъде прието съобщение за състоянието:

• Радиостанцията бипка.
• На дисплея се показва съобщението.
• Когато е прието съобщение за състоянието с повече от 

9 знака, последователно се показват първите 8 знака и 
след това останалите знаци.

Когато е прието съобщение за състоянието с 15 знака

 Натиснете кой да е бутон, за да се върнете в режим 
на готовност.
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n Индикации в цифров режим
За работа в цифров режим са достъпни следните инди-
кации:
• BREAK: Появява се, когато е приета заявка за 

прекъсване.
• CANCELED: Появява се, когато заявката за прекъсва-

не е отменена.
• COMPLETE: Появява се, когато заявката за прекъсва-

не е успешна.
• FAILED: Появява се, когато някое повикване 

(включително заявка за прекъсване) е 
неуспешно.

• HI VOLT: Появява се, когато захранващото напре-
жение е по-високо от специфицираното.

• LOCK: Появява се, когато е натиснат бутон (с 
изключение на [PTT]), докато е активно 
заключване на бутоните.

• LOW BATT: Появява се, когато инсталираната бате-
рия е близо до изтощаване.

• STANDBY: Появява се, когато е приет сигнал за из-
чистване.

• WAIT: Появява се, когато заявката за прекъсва-
не е готова за излъчване.

8 РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ

n Режим на програмиране
Режимът на програмиране се използва за промяна на 
състоянията на функциите на радиостанцията: Освет-
ление на дисплея, Бипкане, Сила на бипкането, Ниво на 
шумоподтискането*1, Усилване на микрофона, Напреже-
ние на батерията, Наблюдение на сигнала*1, Звънец*1, 
Звънец2*2, Таймер на звънеца*1, Сила на звука на Звъ-
нец2*2, Тип на кода*1 и Икономайзер.

Достъпните функции може да са различни в зависимост от 
това как са програмирани от дилъра.

*1 Появява се при работа в аналогов режим.
*2 Появява се при работа в цифров режим.

 Изключете радиостанцията.
 Натиснете и задръжте бутона [User Set Mode], за да 

влезете в режим на програмиране.
 Натиснете няколко пъти [User Set Mode], за да избе-

рете необходимата позиция.
 Натискайте [Страничен2](▲), или  [Страничен3](▼), 

за да изберете необходимото състояние на избрана-
та позиция.

 Натиснете и задръжте бутона [User Set Mode], за да 
се върнете в нормален режим на работа.

◊ Конструкция на режима на програмиране
• Осветление на дисплея               • Бипкане                      • Сила на бипкането    • Ниво на  шумоподтискане*1      • Усилване на микрофона

• Напрежение на батерията

• Активност на икономайзера                                                                                                                                                        • Наблюдение на сигнала*1

• Показване на типа на 
тоналния код*1 • Сила на звука на звънец 2*2          • Таймер на звънеца*1   • Тип на звънец2*2                        • Тип на звънеца*1

: Натиснете [User Set Mode]
*1 Появява се при работа в аналогов режим.
*2 Появява се при работа в цифров режим.
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n Позиции от режима на програмиране
◊ Автоматично осветление на дисплея
Тази функция е удобна за работа през нощта.
•ON: Осветлението е включено непрекъснато
•OFF: Няма осветление на дисплея.
•AUT (Автоматично): Осветлението се включва автоматично 

за 5 секунди при натискането на кой да 
е бутон (без [PTT]).

•AUT2 (Автоматично2): Осветлението се включва автоматично 
за 5 секунди при натискането на кой да 
е бутон (без [PTT]), или когато индика-
цията на дисплея се промени.

Осветление: Auto (по подразбиране)              Осветление: ON

◊ Бипкане
Можете да изберете беззвучна работа, като изключите 
(OFF) бипкането, или можете да имате потвърждаващо 
бипкане при натискане на бутон и в аналогов, и в ци-
фров режими, само в цифров режим, или само в анало-
гов режим като включите (ON) бипкането.
Силата на бипкането е свързана с [VOL].

БЕЛЕЖКА: Някои бипкания, като тези на таймера за 
заключване и ТОТ, не могат да бъдат изключени.

Включено бипкане (по подразбиране)             Изключено бипкане

◊ Сила на звука на бипкане
Изберете минималната сила на звука на бипкане от 1 до 
5. Силата на бипкане може да се регулира с [VOL].

   Сила на бипкане 3 (по подр.)                      Сила на бипкане 5

◊ Ниво на шумоподтискане
Регулира прага на шумоподтискане в обхвата от 0 до 
255.

    Ниво на шумоподтискане 95                Ниво на шумоподтискане 100

◊ Ниво на усилване на микрофона
Регулира усилването на микрофона от 1 (минимално) 
до 5 (максимално).

   Усилване 3 (по подразбиране)                  Усилване 1 (минимално)

◊ Показване на напрежението на батерията
Включва (ON) и изключва (OFF) показването на напре-
жението на батерията на дисплея. Напрежението на 
батерията се показва на дисплея за две секунди при 
включването на радиостанцията.

◊ Наблюдение на сигнала
Включва и изключва наблюдение на позвъняването.
Бипканията на звънеца могат да бъдат чути от високого-
ворителя, когато правите повикване със звънец.

Индикация на напрежение-
то на батерията изключена 

(по подразбиране)

Индикация на напрежение-
то на батерията включена

Наблюдението на сигнала 
е включено (по подразби-

ране)

Наблюдението на сигнала е 
изключено

◊ Тип на звънеца
Типът на звука на звънеца за повикване може да бъде 
избран от 16 различни звука.

Тип 1 на звънеца (по подразбиране)                Тип 16 на звънеца

◊ Тип на звънеца2 (Ringer2)
Типът на звука на звънеца за работа в цифров режим 
може да бъде избран от 16 различни звука и OFF (из-
ключен).

Тип 2 на звънеца2 (по подразбиране)            Изключен звънец2

◊ Таймер за времето на звучене на звънеца
Програмира период от време за звучене на звънеца от 
0 до 16 секунди.

Таймер на звънеца 5 сек.                Таймер на звънеца 0 сек. (изключен)
       (по подразбиране)
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◊ Сила на звука на звънец2
Избира силата на звука на звънец2 при приемане на по-
викване от 1 до 5, или минималната сила на звука от 1 
до 5.

Сила на звука 3 (по подразбиране)                   Сила на звука 5

◊ Тип на индикацията на тонален код
Избира необходимия тип индикация по време на режим 
на избор на CTCSS, или DTCS измежду CTCSS/ DTCS 
код и номер на CTCSS/ DTCS канал.

Индикация на типа на тоналния 
код

Код (по подразбиране)

Индикация на типа на тоналния 
код

Номер

◊ Икономайзер
Икономайзерът намалява токовата консумация, за да 
запази живота на батерията.
Избира активността на икономайзера и в аналогов, и в 
цифров режим, само в цифров режим, или само в ана-
логов режим. Вие можете да деактивирате (изключите) 
икономайзера, ако желаете.

Икономайзерът е активен и в 
цифров, и в аналогов режими

Икономайзерът е изключен

9 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

n Предупреждение
Неправилната употреба на литиево-йонни акумула-
торни батерии може да доведе до следните опаснос-
ти: дим, пожар, или батерията може да се спука. Не-
правилната употреба също така може да предизвика 
повреда на батерията, или да намали нейната рабо-
тоспособност.

•  ОПАСНОСТ! Използвайте и зареждайте само спе-
цифицирани от Icom батерии с радиостанциите на Icom. 
Само батериите на Icom са тествани и одобрени за из-
ползване в радиостанциите на Icom. Използването на 
батерии от други производители, или фалшифицирани 
батерии може да предизвика дим, пожар, или избухване 
на батерията.

◊ Предупреждения за батерията
•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÅ óäðÿéòå ñ ÷óê, èëè ïî äðóã íà÷èí 
áàòåðèÿòà. Íå ÿ èçïîëçâàéòå, àêî òÿ å áèëà ñèëíî 
óäàðåíà, èëè èçïóñíàòà, èëè àêî å áèëà ïîäëîæåíà 
íà ãîëÿì íàòèñê. Ïîâðåäàòà íà áàòåðèÿòà ìîæå 
äà íå å âèäèìà îòñòðàíè íà êîðïóñà. Äîðè è àêî 
ïîâúðõíîñòòà íà áàòåðèÿòà íå ïîêàçâà ïóêíàòèíè, 
èëè äðóãè ïîâðåäè, êëåòêèòå âúòðå â áàòåðèÿòà 
ìîæå äà ñà ïðîáèòè, èëè ïðåãðÿòè.

•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÈÊÎÃÀ íå èçïîëçâàéòå, è íå îñòàâÿéòå 
áàòåðèÿòà íà ìåñòà ñ òåìïåðàòóðà ïî-âèñîêà îò 
+60°Ñ. Âèñîêàòà òåìïåðàòóðà íàðàñòâà â áàòåðèÿòà, 
êîåòî ìîæå äà ñå ñëó÷è äî îãúí, èëè ïå÷êà, âúòðå â 
íàãðÿò îò ñëúíöåòî àâòîìîáèë, èëè ïðè îñòàâÿíåòî 
íà áàòåðèÿòà íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà. Òîâà 
ìîæå äà ïðåäèçâèêà ñïóêâàíå íà áàòåðèÿòà, èëè 
ïîæàð. Ïðåêàëåíî âèñîêèòå òåìïåðàòóðè ìîãàò äà 
íàðóøàò ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà áàòåðèÿòà, èëè 
äà ñêúñÿò íåéíèÿ æèâîò.

•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÅ èçëàãàéòå áàòåðèÿòà íà äúæä, ñíÿã, 
ìîðñêà âîäà, èëè äðóãè òå÷íîñòè. Íå çàðåæäàéòå è 
íå èçïîëçâàéòå âëàæíà áàòåðèÿ. Àêî áàòåðèÿòà ñå 
íàâëàæíè, èçòðèéòå ÿ äî ñóõî ïðåäè äà ÿ èçïîëçâàòå. 
Áàòåðèÿòà ñàìà ïî ñåáå ñè íå å õåðìåòè÷íà.

•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÈÊÎÃÀ íå èçãàðÿéòå èçïîëçâàíà áàòåðèÿ, 
òúé êàòî âúòðåøíèÿò ãàç ìîæå äà ïðåäèçâèêà ïðîáèâ, 
èëè åêñïëîçèÿ.

•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÈÊÎÃÀ íå çàïîÿâàéòå èçâîäèòå íà áàòå-
ðèÿòà è ÍÈÊÎÃÀ íå ìîäèôèöèðàéòå áàòåðèèòå.  Òîâà 
ìîæå äà ïðåäèçâèêà ãåíåðèðàíå íà òîïëèíà è áàòåðèÿòà 
ìîæå äà ñå ïðîáèå, äà èçïóñíå äèì, èëè äà ñå çàïàëè.

•  ÎÏÀÑÍÎ! Èçïîëçâàéòå áàòåðèÿòà ñàìî ñ ðàäèî-
ñòàíöèÿòà, çà êîÿòî òÿ å ñïåöèôèöèðàíà. Íèêîãà íå èç-
ïîëçâàéòå áàòåðèÿòà ñ äðóãî óñòðîéñòâî, èëè çà íÿêàêâà 
öåë, êîÿòî íå å ñïåöèôèöèðàíà â òîâà ðúêîâîäñòâî.

•  ÎÏÀÑÍÎ! Àêî òå÷íîñò îò âúòðåøíîñòòà íà 
áàòåðèÿòà ïîïàäíå â î÷èòå âè, òîâà ìîæå äà äîâåäå äî 
îñëåïÿâàíå. Èçïëàêíåòå î÷èòå ñè ñ ÷èñòà âîäà áåç äà ãè 
òðèåòå è íåçàáàâíî ñå îáúðíåòå êúì ëåêàð.
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•ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íåçàáàâíî ñïðåòå äà èçïîëçâà-
òå áàòåðèÿòà, àêî òÿ èçëú÷âà íåîáèêíîâåíà ìèðèçìà, 
íàãðÿâà ñå, èëè å îáåçöâåòåíà, èëè äåôîðìèðàíà. Àêî 
ñå ñëó÷è íÿêîå îò òåçè íåùà, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñâîÿ 
ëîêàëåí äèëúð, èëè äèñòðèáóòîð íà Icom.
•ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Íåçàáàâíî èçìèéòå ñ ÷èñòà 
âîäà âñÿêà ÷àñò îò òÿëîòî, êîÿòî âëåçå â êîíòàêò 
ñ òå÷íîñò îò âúòðåøíîñòòà íà áàòåðèÿòà.
•ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÈÊÎÃÀ íå ñëàãàéòå áàòåðèÿòà â 
ìèêðîâúëíîâà ôóðíà, êîíòåéíåð ñ âèñîêî íàëÿãàíå, 
èëè â èíäóêöèîííà ãîòâàðñêà ïå÷êà. Òîâà ìîæå äà ïðå-
äèçâèêà ïðåãðÿâàíå, ïîæàð, èëè ïðîáèâ íà áàòåðèÿòà.
•ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Âèíàãè èçïîëçâàéòå áàòå-
ðèÿòà â ñïåöèôèöèðàíèÿ òåìïåðàòóðåí îáõâàò íà 
ðàäèîñòàíöèÿòà (-25°Ñ äî +55°Ñ) è íà ñàìàòà áàòåðèÿ 
(-20°Ñ äî +60°Ñ). Èçïîëçâàíåòî íà áàòåðèÿòà èçâúí 
ñïåöèôèöèðàíèÿ òåìïåðàòóðåí îáõâàò ìîæå äà 
íàìàëè ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà áàòåðèÿòà è íåéíèÿ 
æèâîò. ìîëèì, îòáåëåæåòå, ÷å ñïåöèôèöèðàíèÿò 
òåìïåðàòóðåí îáõâàò íà áàòåðèÿòà ìîæå äà å 
ïî-øèðîê îò òîçè íà ðàäèîñòàíöèÿòà. Â ïîäîáíè 
ñëó÷àè ðàäèîñòàíöèÿòà ìîæå äà íå ðàáîòè ïðàâèëíî, 
òúé êàòî òÿ å èçâúí ñâîÿ ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí 
îáõâàò.
•ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Ìîæå äà ñå ïîëó÷è ñêúñÿâàíå íà 
æèâîòà íà áàòåðèÿòà, àêî òÿ áúäå îñòàâåíà íàïúëíî 
çàðåäåíà, íàïúëíî èçòîùåíà, èëè â îêîëíà ñðåäà ñ 
âèñîêà òåìïåðàòóðà (íàä +45°Ñ) çà ïðîäúëæèòåëíî 
âðåìå. Àêî áàòåðèÿòà òðÿáâà äà áúäå îñòàâåíà 
íåèçïîëçâàíà çà äúëãî âðåìå, òÿ òðÿáâà äà áúäå 
îòêà÷åíà îò ðàäèîñòàíöèÿòà ñëåä ðàçðåæäàíåòî 
ñè. Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå áàòåðèÿòà, äîêàòî 
èíäèêàòîðúò ïîêàæå ïîëîâèí êàïàöèòåò è ñëåä òîâà 
äà ÿ ñúõðàíÿâàòå áåçîïàñíî íà õëàäíî ñóõî ìÿñòî ñ 
òåìïåðàòóðà ìåæäó -20°Ñ è +25°Ñ.

◊ Ïðåäóïðåæäåíèÿ çà çàðåæäàíå
•  ÎÏÀÑÍÎ! ÍÈÊÎÃÀ íå çàðåæäàéòå áàòåðèÿòà íà 
ìåñòà ñ åêñòðåìíî âèñîêè òåìïåðàòóðè, êàòî áëèçî 
äî îãúí, èëè ïå÷êè, âúòðå â íàãðÿò îò ñëúíöåòî 
àâòîìîáèë, èëè íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà. 
Â òàêàâà îáñòàíîâêà ùå ñå àêòèâèðà âåðèãàòà 
çà çàùèòà/áåçîïàñíîñò â áàòåðèÿòà, êàòî ùå 
ïðåäèçâèêà ñïèðàíå íà çàðåæäàíåòî.

•ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅ çàðåæäàéòå è íå îñòàâÿéòå 
áàòåðèÿòà â çàðÿäíîòî óñòðîéñòâî ïîâå÷å îò 
ñïåöèôèöèðàíîòî çà çàðåæäàíå âðåìå. Àêî áà-
òåðèÿòà íå å íàïúëíî çàðåäåíà ïðåç ñïåöèôèöèðà-
íîòî çà çàðåæäàíå âðåìå, ñïðåòå çàðåæäàíåòî è 
èçâàäåòå áàòåðèÿòà îò çàðÿäíîòî óñòðîéñòâî. 
Ïðîäúëæàâàíåòî íà çàðåæäàíåòî ñëåä ñïåöèôèöèðà-
íîòî âðåìå ìîæå äà ïðåäèçâèêà ïîæàð, ïðåãðÿâàíå, 
èëè ñïóêâàíå íà áàòåðèÿòà.

•ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÈÊÎÃÀ íå âêàðâàéòå ðàäèîñòàíöèÿòà 
(áàòåðèÿòà çàêðåïåíà êúì ðàäèîñòàíöèÿòà) â 
çàðÿäíîòî óñòðîéñòâî, àêî òå ñà âëàæíè, èëè 
çàìúðñåíè. Òîâà ìîæå äà êîðîçèðà èçâîäèòå íà 
çàðÿäíîòî óñòðîéñòâî, èëè äà ãî ïîâðåäè. Çàðÿäíîòî 
óñòðîéñòâî íå å õåðìåòè÷íî.

•ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! ÍÅ çàðåæäàéòå áàòåðèÿòà 
èçâúí ñïåöèôèöèðàíèÿ òåìïåðàòóðåí îáõâàò: ÂÑ-
160 (0°Ñ äî +45°Ñ). Icom ïðåïîðú÷âà çàðåæäàíå íà 
áàòåðèÿòà ïðè +20°Ñ. Áàòåðèÿòà ìîæå äà ñå íàãðåå, 
èëè äà ñå ïðîáèå, àêî å çàðåæäàíà èçâúí ñïåöèôèöèðà-
íèÿ òåìïåðàòóðåí îáõâàò. Äîïúëíèòåëíî, ìîæå äà 
áúäàò íàìàëåíè ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà áàòåðèÿòà, 
èëè íåéíèÿ æèâîò.

n Зарядни устройства
БЕЛЕЖКА: Вижте всяко ръководство за подробности 
относно зарядното устройство, индикация на свето-
диодите, работа и т.н.

◊ Бързо зареждане с ВС-160
ВС-160 осигурява бързо зареждане на опционални аку-
мулаторни батерии.
• Допълнително се изисква мрежов адаптер (може да бъде до-

ставен с ВС-160, в зависимост от версията), или постоянно-
токов захранващ кабел (OPC-515L/CP-17L).

Вместо мрежов 
адаптер могат да 
бъдат използвани 
опция OPC-515L 
(за захранващ из-
точник 13.8 V), или 
CP-17L (за 12 V 
гнездо за автомо-
билна запалка)

Мрежов адаптер 
(не е приложен 
към някои версии) Батерия

Радио-
станция Изключете 

радиостан-
цията

◊ Инсталиране на AD-106
 Инсталирайте адаптера за зарядно устройство в 

гнездото на BC-119N/BC-121N.
 Свържете съединителите на BC-119N/BC-121N към 

адаптера за зарядно устройство AD-106, след това 
инсталирайте адаптера в зарядното устройство чрез 
приложените винтове.

Адаптер за зарядно устройство

Съединители

Винтове, прило-
жени към адап-
тера за зарядно 
устройство

Гнезда
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◊ Áúðçî çàðåæäàíå ñ ÂÑ119N+AD106
Îïöèîíàëíîòî çàðÿäíî óñòðîéñòâî ÂÑ-119N îñè-
ãóðÿâà áúðçî çàðåæäàíå íà áàòåðèè. Äîïúëíèòåëíî 
ñå èçèñêâàò ñëåäíèòå àêñåñîàðè.
• Àäàïòåð çà çàðÿäíî óñòðîéñòâî AD-106
• Ìðåæîâ àäàïòåð (ìîæå äà áúäå ïðèëîæåí êúì ÂÑ-119N 

â çàâèñèìîñò îò âåðñèÿòà), èëè ïîñòîÿííîòîêîâ 
çàõðàíâàù êàáåë (OPC-515L/CP-17L).

 Вкарайте батерията с/без радиостанцията в зарядно-
то устройство.
• Зарядният индикатор свети в зелено.

 Заредете батерията за прибли-
зително 2 часа, в зависимост 
от оставащата в нея мощност.

Вместо мрежов адаптер могат да бъдат 
използвани опция OPC-515L (за захран-
ващ източник 13.8 V), или CP-17L (за 12 
V гнездо за автомобилна запалка)

Мрежов адаптер 
(не е приложен 
към някои версии)

Батерия

Радио-
станция

Изключете 
радиостан-
цията

В BC-119N е инсталиран 
заряден адаптер ВС-106

◊ Áúðçî çàðåæäàíå ñ ÂÑ121N+AD106
Îïöèîíàëíîòî çàðÿäíî óñòðîéñòâî ÂÑ-121N ïîçâîëÿâà 
åäíîâðåìåííîòî çàðåæäàíå íà äî 6 áàòåðèè.  Äîïúë-
íèòåëíî ñå èçèñêâàò ñëåäíèòå àêñåñîàðè.
• 6 àäàïòåðà çà çàðÿäíî óñòðîéñòâî AD-106
• Ìðåæîâ àäàïòåð (ÂÑ-157), èëè ïîñòîÿííîòîêîâ çàõðàí-

âàù êàáåë (OPC-656).
 Вкарайте батерията с/без радиостанцията в зарядно-

то устройство.
• Зарядният индикатор свети в зелено.

 Заредете батерията за прибли-
зително 2 часа, в зависимост 
от оставащата в нея мощност.

Радио-
станция

Изключете 
радиостан-
цията

Батерия

Ìðåæîâ àäàïòåð 
(êóïóâà ñå îòäåëíî)

Ïîñòîÿííîòîêîâ çàõðàíâàù êàáåë (ÎÐÑ-656)
(Ñâúðæåòå ãî ñ ïîñòîÿííîòîêîâî çàõðàíâàíå 
13.8 V / íàé-ìàëêî 7 À).

Âúâ âñÿêî ãíåçäî å 
èíñòàëèðàí çàðÿäåí 
àäàïòåð AD-106

ÂÀÆÍÎ!: Çàðåæäàíå íà áàòåðèÿòà
Óâåðåòå ñå, ÷å âîäà÷èòå íà áàòåðèÿòà ñúâïàäàò ñ 
âîäåùèòå ðåëñè âúòðå â çàðÿäíèÿ àäàïòåð. (Òàçè 
èëþñòðàöèÿ å îïèñàíà ñ ÂÑ-160).

Водеща релса

Издатини
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n Опционален контейнер за сухи батерии (ВР-240)
Êîãàòî èçïîëçâàòå îïöèîíàëåí êîíòåéíåð çà 
áàòåðèè, èíñòàëèðàéòå 6 áð. õ ÀÀÀ (LR03) àëêàëíè 
áàòåðèè, êàêòî å èëþñòðèðàíî â äÿñíî.
 Îòâîðåòå êëþ÷àëêàòà íà êàïàêà () è îòâîðåòå 

êàïàêà ïî ïîñîêà íà ñòðåëêàòà () (ôèã. 1).
 Ñëåä òîâà èíñòàëèðàéòå 6 áð. õ ÀÀÀ (LR03) àëêàëíè 

áàòåðèè (ôèã. 2).
• Èçïîëçâàéòå ñàìî àëêàëíè áàòåðèè.
• Ñïàçâàéòå îçíà÷åíàòà ïîëÿðíîñò.
• Íå çàòèñêàéòå ëåíòàòà ïîä áàòåðèèòå.

 Íàãëàñåòå êàïàêà â ïîñîêà íà ñòðåëêàòà () è ãî 
çàòâîðåòå (�). Çàòâîðåòå êëþ÷àëêàòà íà êàïàêà, 
äîêàòî "ùðàêíå" (�) (ôèã. 3).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
• Êîãàòî èíñòàëèðàòå áàòåðèè, óâåðåòå ñå, ÷å âñè÷êèòå 

ñà îò åäíà è ñúùà ìàðêà, òèï è êàïàöèòåò. Ñúùî òàêà íå 
ñìåñâàéòå çàåäíî ñòàðè è íîâè áàòåðèè.

• Ïàçåòå êîíòàêòèòå íà áàòåðèèòå ÷èñòè. Äîáðà èäåÿ 
å èçâîäèòå íà áàòåðèèòå äà ñå ïî÷èñòâàò åäèí ïúò 
ñåäìè÷íî.

• Íèêîãà íå èçãàðÿéòå èçïîëçâàíè áàòåðèè, òúé 
êàòî âúòðåøíèÿò ãàç ìîæå äà ïðåäèçâèêà òÿõíîòî 
ðàçêúñâàíå.

• Íèêîãà íå èçëàãàéòå êîíòåéíåðà çà áàòåðèè íà âîäà. 
Àêî òîé ñå íàâëàæíè, ïîäñóøåòå ãî, ïðåäè äà ãî 
èçïîëçâàòå.

ÁÅËÅÆÊÀ: Êîãàòî å ìîíòèðàí êîíòåéíåð çà áàòåðèè, 
òî òèïúò íà áàòåðèèòå òðÿáâà äà å èçáðàí íà "DRY 
BATT", êîãàòî âêëþ÷èòå ðàäèîñòàíöèÿòà (ñòð. 11).

Ôèã. 1

Ôèã. 2

Ôèã. 3

11 ВЪРТЯЩА СЕ ЩИПКА ЗА КОЛАН

n Съдържание на МВ-93
Áðîÿ

 Ùèïêà çà êîëàí .................................................................. 1
 Îñíîâà íà ùèïêàòà .......................................................... 1

 Èçâàäåòå áàòåðèÿòà, àêî å èíñòàëèðàíà (ñòð. 1).
 Ïëúçíåòå îñíîâàòà íà ùèïêàòà ïî ïîñîêà íà 

ñòðåëêàòà, äîêàòî ñå çàêëþ÷è íà ìÿñòîòî ñè ñúñ 
ùðàêâàíå.

n Поставяне

 Çàùèïåòå ùèïêàòà çà êîëàíà ñè. Âêàðàéòå 
ðàäèîñòàíöèÿòà â ùèïêàòà, äîêàòî íåéíàòà îñíîâà 
âëåçå íàïúëíî â æëåáà.

 Ñëåä êàòî ðàäèîñòàíöèÿòà å çàêëþ÷åíà íà ìÿñòîòî 
ñè, òÿ ìîæå äà ñå âúðòè, êàêòî å ïîêàçàíî ïî-äîëó.

Ñëåä êàòî ðàäèîñòàíöèÿòà å çàêëþ÷åíà íà 
ìÿñòîòî ñè, òÿ ìîæå äà ñå âúðòè íà 360°



36

37

Въртяща се щипка за колан   11

n Сваляне
 Çàâúðòåòå ðàäèîñòàíöèÿòà ñ ãîðíàòà ÷àñò íàäîëó ïî 

ïîñîêà íà ñòðåëêàòà è ÿ èçâàäåòå îò ùèïêàòà.
 Èçâàäåòå áàòåðèÿòà, àêî å ìîíòèðàíà (ñòð. 1).
 Îòðúïíåòå ùèïêàòà () è ïëúçíåòå îñíîâàòà íà 

ùèïêàòà ïî ïîñîêà íà ñòðåëêàòà ().

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äðúæòå çÄðàâî ðàÄèîñòàíöèÿòà, êîãàòî ÿ çàêà÷àòå, 
èëè îòêà÷àòå îò ùèïêàòà çà êîëàí.

Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ðàäèîñòàíöèÿòà ìîæå äà íå 
áúäå çàêðåïåíà ïðàâèëíî êúì ùèïêàòà çà êîëàí, àêî 
ðàäèîñòàíöèÿòà áúäå ñëó÷àéíî èçïóñíàòà è îñíîâàòà 
íà ùèïêàòà å íàäðàñêàíà, èëè ïîâðåäåíà.

12 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

◊ Общи
• Честотно покритие 
 Аналогов режим: 446.00625–446.09375 MHz
 Цифров режим: 446.103125–446.196875 MHz
• Режим: 16K0G3E (FM)
  14K0F3E (FM)
  8K50F3E (FM)
  4K00F1D (FM)
• Токова консумация: TX high 0.5 A макс.
  Макс. сила на звука  350 mA макс.
• Захранване: 7.2 V= номинално
  (минус на маса)
• Стабилност на честотата: ±0.5 kHz
  (-25°С до +55°С)
• Импеданс на антената:  50 Ω номинално
• Размери: 53.0 (Ш) х 195.0 (В) х 32.5 (Д) мм.
  (Стърчащите части не са включени)
• Тегло: Приблизително 280 грама

◊ Предавател
• Изходна мощност: 0.5 W
• Модулационна система: Честотна модулация с променлив  
  реактанс
• Макс. честотна девиация: ±2.5 kHz
• Странични излъчвания: 0.25 μW под 1 GHz
  1.00 μW над 1 GHz
• Мощност в съседен канал: 60 dB
• Съединител за външен микрофон: 3-проводен 2.5 мм. (д)/
    2.2 kΩ

n Технически характеристики
◊ Приемник
• Приемна система: Суперхетеродин с двойно  
  преобразуване
• Чувствителност (20 dB SINAD): 26.5 dBμV/m
• Чувствителност на шумоподтискането: 26.5 dBμV/m 
• Режекция на интермодулационни: 86.29 dBμV/m
• Режекция на странични честоти: 91.29 dBμV/m
• Селективност по съседен канал: 81.29 dBμV/m
• Изходна звукова мощност: 0.5 W (тип.) при 5% изкривя 
  ване с товар 8 Ω
  0.6 W (тип.) при 5% изкривя 
  ване с товар 6 Ω
• Съединител за външен високоговорител:
  2-проводен 3.5 мм. (д)/ 8 Ω

Всички указани технически характеристики подлежат на 
промяна без уведомяване, или задължения.
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n Списъци на честотите на каналите

Канал
Зона 1 (Аналогов режим) Зона 2 (Аналогов режим)

Честота (MHz)*1 Тон (Hz)*2 Честота (MHz)*1 Тон (Hz)*2

1 446.006250 Няма 446.006250 94.8 
2 446.018750 Няма 446.093750 88.5 
3 446.031250 Няма 446.031250 103.5 
4 446.043750 107.2 446.068750 79.7 
5 446.056250 110.9 446.043750 118.8 
6 446.068750 114.8 446.018750 123.0 
7 446.081250 118.8 446.081250 127.3 
8 446.093750 123.0 446.056250 85.4 
9 446.006250 127.3 446.006250 107.2 

10 446.018750 131.8 446.093750 110.9 
11 446.031250 136.5 446.031250 114.8 
12 446.043750 141.3 446.068750 82.5 
13 446.056250 146.2 446.043750 132N 
14 446.068750 151.4 446.018750 155N 
15 446.081250 156.7 446.056250 134N 
16 - - 446.081250 243N 

*1 Честотите на всички работни канали са фиксирани.
*2 Тоналните CTCSS честоти могат да бъдат програмирани ръчно (стр. 16).
 Можете да използвате DTCS (цифрово тонално кодирано шумоподтискане) вместо CTCSS (стр. 17).  

n Списъци на честотите на каналите (продължение)
Канал

Зона 3 (Аналогов режим) Зона 4 (Цифров режим)
Честота (MHz)*1 Тон (Hz)*2 Честота (MHz)*1 Общ ИД*3

1 446.006250 67.0 446.103125 85
2 446.018750 71.9 446.109375 87 
3 446.031250 74.4 446.115625 93 
4 446.043750 77.0 446.121875 95 
5 446.056250 79.7 446.128125 117 
6 446.068750 82.5 446.134375 119 
7 446.081250 85.4 446.140625 125 
8 446.093750 88.5 446.146875 127 
9 - - 446.153125 213 

10 - - 446.159375 215 
11 - - 446.165625 221 
12 - - 446.171875 223 
13 - - 446.178125 245 
14 - - 446.184375 247 
15 - - 446.190625 253 
16 - - 446.196875 254 

*1 Честотите на всички работни канали са фиксирани.
*2 Тоналните CTCSS честоти могат да бъдат програмирани ръчно (стр. 16).
 Можете да използвате DTCS (цифрово тонално кодирано шумоподтискане) вместо CTCSS (стр. 17).
*3 Общият ИД (Идентификатор) може да бъде програмиран ръчно (стр. 19).

12   Технически характеристики   
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13ОПЦИИ

 Áàòåðèÿ
Áàòåðèÿ Íàïðåæåíèå Êàïàöèòåò Æèâîò*1

ÂÐ231 7.4 V 1150 mAh
Àíàëîãîâ ðåæèì 10.4 ÷.

Öèôðîâ ðåæèì 8 ÷àñà

ÂÐ232 7.4 V 2000 mAh
Àíàëîãîâ ðåæèì 18 ÷.

Öèôðîâ ðåæèì 14 ÷.

ÂÐ240
Êîíòåéíåð çà 6 õ ÀÀÀ 

(LR03) àëêàëíè áàòåðèè
-*2

*1 Ðàáîòíèòå ïåðèîäè ñà èç÷èñëåíè ïðè ñëåäíèòå óñëîâèÿ: 
TX : RX : standby = 5 : 5 : 90

*2 Ðàáîòíèÿò ïåðèîä çàâèñè îò èçïîëçâàíèòå àëêàëíè áàòåðèè.

 Çàðÿäíè óñòðîéñòâà
• BC119N desktop charger + AD106 charger adapter

 + BC145 ac adapter

 Çà áúðçî çàðåæäàíå íà àêóìóëàòîðíè áàòåðèè. Â 
çàâèñèìîñò îò âåðñèÿòà êúì çàðÿäíîòî óñòðîéñòâî 
å ïðèëîæåí ìðåæîâ àäàïòåð. Âðåìå íà çàðåæäàíå: 
ïðèáëèçèòåëíî 2 ÷àñà, êîãàòî å ñâúðçàí ÂÐ-231.

• BC121N multi-charger + AD106 charger adapter (6 áð.)
 + BC157 ac adapter

 Çà áúðçî åäíîâðåìåííî çàðåæäàíå íà äî 6 
àêóìóëàòîðíè áàòåðèè (èçèñêâàò ñå 6 áðîÿ AD-106). 
Ìðåæîâ àäàïòåð òðÿáâà äà ñå êóïè îòäåëíî. Âðåìå íà 
çàðåæäàíå: ïðèáëèçèòåëíî 2 ÷àñà, êîãàòî å ñâúðçàí 
ÂÐ-231.

• BC160 desktop charger + BC145 ac adapter

 Çà áúðçî çàðåæäàíå íà àêóìóëàòîðíè áàòåðèè. Â 
çàâèñèìîñò îò âåðñèÿòà å ïðèëîæåí ìðåæîâ àäàïòåð. 
Âðåìå íà çàðåæäàíå: ïðèáëèçèòåëíî 2 ÷àñà, êîãàòî å 
ñâúðçàí ÂÐ-231.

 Ùèïêè çà êîëàí
• ÌÂ93 swivel belt clip

• ÌÂ94  belt clip

 Ñúùàòà, êàòî ïðèëîæåíàòà êúì ðàäèîñòàíöèÿòà.
• MB96N/96F leather belt hanger

 Êîæåíà îêà÷àëêà çà êîëàí.

 Çàõðàíâàùè êàáåëè
• CP17L cigarette lighter cable

 Çàðåæäà áàòåðèÿòà ïðåç 12 V ãíåçäî íà çàïàëêà çà 
öèãàðè. (Çà BC-119N).

• OPC515L/OPC656 dc power cables

 Çàðåæäàò áàòåðèÿòà îò âúíøåí çàõðàíâàù èçòî÷íèê 
13.8 V âìåñòî ìðåæîâ àäàïòåð.

 OPC-515L: Çà BC-119N
 OPC-656:   Çà BC-121N.

 Äðóãè îïöèè
• SP13 earphone

 Îñèãóðÿâà ÷èñòî ïðèåìàíå íà çâóêà â øóìíà 
îáñòàíîâêà.

• ÍÌ158L/159L speaker-microphone

 Êîìáèíèðàí âèñîêîãîâîðèòåë-ìèêðîôîí, êîéòî îñèãó-
ðÿâà óäîáíà ðàáîòà, äîêàòî íîñèòå ðàäèîñòàíöèÿòà 
íà êîëàíà ñè.

• ÍS94/HS95/HS97 headset + VS1L vox/ptt case

 HS-94: Òèï ñëóøàëêà
 HS-95: Òèï neck-arm
 HS-97: Êîíòàêòåí ìèêðîôîí çà ãúðëîòî
 VS-1L:  VOX/PTT êóòèÿ çà ðàáîòà ñúñ ñâîáîäíè ðúöå.

Íÿêîè îïöèè ìîæå äà íå ñà äîñòúïíè â íÿêîè äúðæàâè. Ïîïèòàéòå 
ñâîèòå äèëúðè çà ïîäðîáíîñòè.

14 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ÑÅ âåðñèèòå íà IC-F4029SDR, êîèòî èìàò 
ñèìâîëà "ÑÅ" íà åòèêåòà ñúñ ñåðèéíèÿ íîìåð, 
óäîâëåòâîðÿâàò îñíîâíèòå èçèñêâàíèÿ 
íà European Radio and Telecommunication 
Terminal Directive 1999/5/EC.

Òîçè ïðåäóïðåæäàâàù ñèìâîë èíäèêèðà, ÷å 
òàçè àïàðàòóðà ðàáîòè â íåõàðìîíèçèðàíè 
÷åñòîòíè îáõâàòè è/èëè ìîæå äà áúäå îáåêò 
íà ëèöåíçíè óñëîâèÿ â ñòðàíàòà, êúäåòî ñå 
óïîòðåáÿâà. Íå ïðîïóñêàéòå äà ïðîâåðèòå 
äàëè èìàòå êîðåêòíà âåðñèÿ íà òàçè 
ðàäèîñòàíöèÿ, èëè êîðåêòíî ïðîãðàìèðàíå 
íà ðàäèîñòàíöèÿòà, çà óäîâëåòâîðÿâàíå íà 
íàöèîíàëíèòå ëèöåíçíè èçèñêâàíèÿ.



42

43

Документация   14

15 ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА НА КОДИРАНЕ НА ГЛАСА

Технологията AMBE+2™ за кодиране на глас, вградена 
в този продукт, е защитена чрез правата за интелекту-
ална собственост, включително патентни права, автор-
ски права и търговски тайни на Digital Voice Systems, 
Inc. Тази технология за кодиране на глас е лицензирана 
единствено за използване в тази апаратура за комуни-
кация. На потребителя на тази технология е изрично 
забранено да прави опити да вади, отстранява, деком-
пилира, възпроизвежда, или да деасемблира обектния 
код, или по какъвто и да е друг начин да конвертира 
обектния код в четима от човек форма. U.S. Patent Nos.
#5,870,405,   #5,826,222,   #5,754,974,   #5,701,390,
#5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, 
#5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 и 
#5,195,166.
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