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IC-2000H

DESCRIÇÃO DO PAINEL
PAINEL FRONTAL

1. Chave de alimentação [POWER]
- Empurre para ligar e desligar
- Alguns ajustes podem ser executados com o rádio ligado, enquanto outras chaves são ligadas simultaneamente.

2. Chave de varredura [SCAN.ANM]
Inicia e pára a varredura
- Varredura total; varredura programada e varredura de memória estão disponíveis.
- Varredura do decodificador de tom também está disponível quando um tone squelch opcional está em uso.
- Articula o display de frequência e o alfanumérico no modo de memória ou no canal call.
- Nenhuma função no modo VFO.
- Liga e desliga a função de mensagem enviando ou recebendo mensagens quando o pager opcional ou a função
code squelch estão sendo usadas.

3. Chave Pager/Code Squelch [PG/CS.MW]
Seleciona o pager, o code squelch e a função DTMF Remoto na sequência.
- É necessário uma UNIDADE DTMF UT-101 opcional para usar as funções acima.
- Programa os conteúdos selecionados como a frequência etc. em um canal de memória (ou canal call/VFO).
- O número do canal de memória que você quer programar pode ser mudado se esta chave for liberada depois de
ouvir um beep curto ou longo.
- Neste caso, empurre a chave novamente depois da seleção do canal.

4. Controle de Squelch [SQL]
Varia o ponto crítico do squelch para ruído.

5. Controle de volume [VOL]
Varia o nível de saída de áudio.
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6. Chave do modo Ajuste [SET.LOCK]
- Entra no modo ajuste e avança o display do modo ajuste. ([LOW] seleção reversa.)
- Entra na condição de programação alfanumérica quando um display alfanumérico é selecionado. Uma vez que
tenha entrado, a chave move o cursor para a esquerda.
- Entra no display de configuração do pager code quando o pager ou o code squelch estiver sendo usado. Uma vez
que tenha entrado, a chave move o cursor para a esquerda.
- Ativa a função bloqueio para prevenir contra mudança acidental de freqüência.
- Entra no modo ajuste inicial quando estiver na posição ON.

7. Chave de potência LOW [LOW-MONI]
- Seleciona a potência baixa (5W), média (10W) e alta (50W*).
- LOW aparece quando a potência média* estiver selecionada e não aparecer nenhuma indicação para alta potência.
* A versão tailandesa não tem potência média e a potência alta é 10W.
- Inverte o display do modo ajuste quando entrar no modo ajuste ou move o cursor para a direita quando seleciona
uma condição de programação alfanumérica ou o display de configuração pager.
LOW-MONI - Abre o squelch manualmente para checar a condição da freqüência de operação.
- Verifica a freqüência de transmissão simultaneamente ao selecionar a função duplex.

8. Chave DUPLEX [DUP-TONE]
Seleciona -duplex, +duplex ou cancela o duplex (simplex) na seqüência.
- Uma função de repetidora automática está disponível para ativar o duplex com/sem o codificador de tom
automaticamente ao selecionar uma freqüência repetidora (apenas na versão U.S.A.).
DUP-TONE - Liga e desliga o codificador de subtom.
- Seleciona o codificador de tom, o beep de bolso, o tone squelch e a operação sem tom na seqüência quando uma
UNIDADE TONE SQUELCH UT-85 opcional for instalada.

9. Chave de memória [M-CALL]
Seleciona o modo de memória.
- 50 canais de memória com display alfanumérico e restrição para área de canal estão disponíveis.
M-CALL Seleciona o canal call.
- Após selecionar o canal call, uma scratch pad memory pode ser chamada com a sintonização (ou chave
[UP]/[DN]).
As scratch pad memory retêm freqüências transmitidas tanto para simplex como para duplex.

10. Chave VFO [V/Mhz-PRI]
- Seleciona o modo VFO.
- Seleciona os passos em Mhz para sintonização rápida quando apertada novamente.
- Freqüência abaixo de 100kHz desaparece.
V/Mhz-PRIO Inicia e pára o relógio prioritário.
- O relógio prioritário verifica o(s) canal(is) de memória selecionado(s) ou o canal call uma vez a cada 5 segundos
durante a operação VFO.

11. Sintonização
- Seleciona a freqüência de operação ou o canal de memória no modo VFO ou no modo de memória,
respectivamente.
- Muda o conteúdo do item selecionado no modo ajuste e no modo ajuste inicial.
- Muda os conteúdos alfanuméricos ao selecionar a condição de programação alfanumérica.

MICROFONE

1. Chaves UP/DOWN [UP]/[DN]
- Muda a freqüência ou o canal de memória no modo VFO ou modo de memória respectivamente.
- Seleciona a scratch pad memory ao selecionar o canal call.
- [UP] para simplex e [DN] para duplex.
- Inicia e pára a função de varredura quando apertada por um segundo.
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- Quando a "chave UP remota" estiver selecionada, [UP] ativa a função programada e [DN] inicia a varredura.
- Quando "DTMF Remoto" estiver em standby*, [UP] ativa a função do controle remoto. (apenas HM-95, um
codificador DTMF é necessário para o controle.)
* Uma UNIDADE DTMF UT-101 opcional é necessária.

2. Chave PTT
Empurre e segure para transmitir; e solte para receber.

3. Chave LOCK [UP/DN OFF]
Desativa a função da chave [UP]/[DN] para prevenir uma entrada acidental.

4. Chave TONE CALL [TONE] (apenas 3HM-97)
Empurre e segure para transmitir um sinal de disparo de tom para acesso de repetidora.

5. Teclado DTMF (apenas HM-95)
Envia um código DTMF ao puxar a chave PTT.

CONECTOR DO MICROFONE (painel frontal)
1. saída +8V DC
2. Freqüência up/down
3. Detector de saída AF
4. PTT
5. GND (terra do microfone)
6. MIC (entrada do microfone)
7. GND
8. NC (sem conexão)

FUNÇÃO DO DISPLAY

1. Indicador de transmissão
Aparece enquanto estiver transmitindo.

2. Indicador remoto
Aparece enquanto o "DTMF Remoto" estiver em standby e pisca enquanto a função estiver ativada.
- "DTMF Remoto" pode ser usado quando a UNIDADE DTMF UT-101 opcional estiver instalada.

3. Indicador Duplex
"DUP-" ou "DUP" aparece durante uma operação semi-duplex (operação de repetidora).

4. Indicador de tom
- "T" aparece enquanto o codificador de subtom estiver sendo usado.
- "TSQL" aparece enquanto a função tone squelch opcional estiver sendo usada.
- "TSQL((.))" aparece enquanto a função beep de bolso opcional estiver sendo usada.

5. Indicador de DESCONEXÃO AUTOMÁTICA
Aparece enquanto a função de desconexão automática estiver sendo usada.

6. Indicador da função de mensagem
Aparece enquanto a função de mensagem opcional estiver sendo usada.

7. Indicador PAGER
Aparece enquanto a função pager opcional estiver sendo usada.

8. Indicador CODE SQUELCH
Aparece enquanto a função code squelch opcional estiver sendo usada.
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9.Leitura de canal de memória
Mostra os números do canal de memória selecionados ou outras informações:
L Enquanto a função lock for usada.
C Quando o canal call for selecionado.
L1 Quando a scratch pad memory (simplex) for selecionada.
R1 Quando a scratch pad memory (duplex) for selecionada.
C modo VFO é selecionado do canal call.

10. Indicador SKIP
Aparece quando o canal de memória exibido é especificado como um canal pulado.

11. Indicador de memória
Aparece quando o modo de memória for selecionado.

12. Registro S/RF
- Mostra a força do sinal relativa ao receber.
- Mostra a seleção de potência de saída ao transmitir.

13. Leitura de freqüência
Mostra a freqüência de operação, os conteúdos do modo de ajuste etc.

14. Indicador BUSY
Aparece quando um sinal é recebido ou quando o squelch estiver aberto.

15. Indicador de áudio MUTE
Aparece enquanto a função de áudio sem som opcional estiver ativada.
- A função de áudio sem som pode ser usada via "DTMF remoto".

16. Indicador de potência LOW
"LOW" aparece enquanto a potência baixa estiver selecionada, "LOW*" aparece enquanto a potência média estiver
selecionada.
- A versão tailandesa não tem potência média.

17. Indicador de prioridade
Aparece enquanto a função de prioridade estiver sendo usada.

PAINEL TRASEIRO

1. Jack do alto-falante externo [EXT SP]
Aceita um alto-falante de 4-8 ohms, se necessário.
- A potência da saída de áudio é maior que 2.4W.

2. Soquete de potência DC [DC13,8V]
Aceita 13,8V + - 15% com o cabo DC fornecido.
- Corrente 11A ou mais é necessária.
OBSERVAÇÃO: NÃO use um acendedor de cigarros como fonte de energia quando o rádio for instalado em um
carro. O plugue pode causar quedas de tensão e o ruído da ignicão pode ser sobreposto à transmissão ou recepção.

3. Conector da antena [ANT]
Conecta uma antena de 50 ohms com um conector PL-259 e um cabo coaxial de 50 ohms.

INFORMAÇÕES SOBRE A ANTENA
Para comunicações via rádio, a antena é de suma importância, juntamente com a potência de saída e a sensibilidade.
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Selecione uma boa antena e um lugar para colocá-la. O rádio aceita uma antena de 50 ohms e menos que 1,5:1 de
VSWR. Valores SWR altos não apenas podem danificar o rádio mas também ocasionar problemas ao TVI ou BCI.

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO (NO CASO DE VEÍCULOS)
Selecione um local que pode agüentar o peso do rádio e que não interfira de modo algum ao dirigir.
NUNCA coloque o rádio onde o uso normal do veículo possa ser atrapalhado ou onde cause danos pessoais.
NÃO coloque o rádio onde ele pegue ar quente ou frio diretamente.
EVITE colocar o rádio onde bata luz solar diretamente.

CONEXÃO DA BATERIA
-NUNCA conecte o rádio diretamente a uma bateria de 24V.
- Prenda um anel isolante de borracha ao passar o cabo de potência DC através de uma placa de metal para prevenir
curto-circuitos.

OBSERVAÇÕES PARA O USO DE ESTAÇÃO FIXA
- Use uma alimentação ajustada em 13,8V DC com uma capacidade para mais de 11A.
- Desligue tanto o rádio como a alimentação DC ao conectar ou desconectar o cabo de força AC a uma saída AC.

OPERAÇÃO BÁSICA

SELEÇÃO DO MODO

O rádio têm modos principais - 1.VFO, 2. memória e 3. canal call. Estas seleções podem ser executadas através de
chaves que estão sob o botão de sintonia.

FUNÇÃO BLOQUEAR
Para prevenir mudanças acidentais de freqüência ou canal e acesso desnecessário de funções, use a função lock.
Empurre e segure [SET-LOCK] por 2 segundos para ativar a função bloquear.
- [PTT], [MONI], [POWER] E [SET-LOCK] não são bloqueadas.

AJUSTE DE FREQÜÊNCIA VIA PAINEL FRONTAL

A freqüência pode ser ajustada no modo VFO. O botão de sintonização atua como um seletor de canal em outros
modos. O rádio tem passos em "Mhz" e passos de sintonia programável pelo usuário para ajuste da freqüência
conveniente.

1. Aperte a chave [POWER] para ligar a alimentação.
- A mensagem de abertura aparece por 1 segundo na posição ON. A mensagem pode ser Desligada e pode ser
mudada, se desejado.

2. Aperte [V/Mhz] para selecionar o modo VFO.
- Quando o modo VFO estiver selecionado, aparece o display do próximo passo em "Mhz". Neste caso, aperte
[V/Mhz] novamente.

3. Gire a sintonia para ajustar a freqüência de acordo com o passo de sintonia pré-definido.

4. Para uma sintonia de 1 Mhz, aperte [V/Mhz] novamente, então gire o botão de sintonia.

AJUSTE DE FREQÜÊNCIA VIA MICROFONE

A freqüência de operação ou o canal de memória podem ser selecionados através do microfone manual. Aperte [UP]
ou [DN] para aumentar ou diminuir a freqüência, de acordo com os passos de sintonia selecionados ou com o canal
de memória.
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- [LOCK] no microfone deve estar OFF.
- Apertar [UP] ou [DN] por mais de 0,5 segundos ativa a varredura.
- Se uma varredura iniciar, aperte [UP] ou [DN] novamente para pará-la.

OBSERVAÇÃO: Quando a "chave Up remota" estiver sendo usada ou "DTMF remoto" estiver em standby, [UP] ou
[DN] não podem ser usadas para ajuste de freqüência.
"Chave Up remota" pode ser usada para especificar uma chave desejada para a chave [UP] do microfone. Neste
caso, a chave [DN] ativa a função de varredura.
"DTMF remoto" permite a entrada da freqüência do teclado, seleção VFO/memória/call etc. usando um codificador
DTMF. Um MICROFONE DTMF HM-95 opcional* e uma UNIDADE DTMF UT-101 são necessárias para usar
esta função.
* Fornecido com a versão americana.
Note que a versão tailandesa não tem capacidade para um "DTMF remoto".

SELEÇÃO DE PASSO DE SINTONIA

Passos de sintonia são os incrementos de mudança de freqüência mínimos quando você gira o botão de sintonia ou
aperta as chaves [UP]/[DN] no microfone. Os passos de sintonia seguintes estão disponíveis.
- 5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50kHz

1. Selecione o modo VFO com a chave [V/Mhz].

2.  Aperte [SET] uma ou mais vezes até aparecer "TS".
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.
- Cancela pager ou code squelch.

3.  Gire o botão de sintonia para selecionar o passo de sintonia desejado.

4.  Aperte [DUP] para sair do modo de ajuste.

OBSERVAÇÃO: Por conveniência, selecione um passo de sintonia que combine com os intervalos de freqüência
das repetidoras em sua área.
R
ECEPÇÃO E TRANSMISSÃO

CUIDADO: Transitir sem antena pode causar danos ao seu rádio.

OBSERVAÇÃO:Para evitar interferência, preste atenção à freqüência antes de transmitir [LOW-MONI]

1. Aperte [POWER] para LIGAR.

2.  Ajuste os níveis de squelch e áudio.
- Gire [SQL] à esquerda até o ruído ser emitido. (O squelch abre.)
- Gire [VOL] para ajustar o nível de saída de áudio.
- Gire [SQL] à direita até o ruído parar.

3.  Gire o botão de sintonia para ajustar a freqüência de operação.

4.  Ao receber um sinal na freqüência ajustada, o squelch abre e o rádio emite sinal de áudio.
- O indicador S/RF mostra a potência do sinal relativa do sinal recebido.

5.  Para transmitir, aperte e segure a chave PTT no microfone, então fale ao microfone.

6.  Solte [PTT] para voltar a receber.
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IMPORTANTE: Para aumentar a clareza de sua transmissão, espere alguns segundos depois de apertar [PTT],
segure o microfone 10 a 15 centímetros de sua boca, então fale ao microfone com o tom normal de sua voz.

FUNÇÃO MONITORA

Esta função é usada para ouvir sinais baixos sem atrapalhar o ajuste do squelch ou para abrir um squelch opcional
manualmente, como o tone squelch, pager etc.
- Aperte e segure o [LOW-MONI] para abrir o squelch.
- Enquanto o duplex estiver sendo usado, a freqüência de entrada da repetidora pode ser monitorada
simultaneamente.

SELEÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA

O rádio tem 3 níveis de potência externa para se ajustar às suas necessidades de operação. A potência baixa de saída
pode reduzir a interferência em outras estações e reduz o consumo.
- Aperte [LOW-MONI] uma vez ou duas para selecionar a potência de saída.

OUTRAS FUNÇÕES
- Time-out timer (TOT)
- Bloqueio da repetidora

SCRATCH PAD E CHAVE UP REMOTA

O rádio memoriza automaticamente as freqüências de operação, separadas dos canais de memória regulares, quando
estiver transmitindo no modo VFO. Há duas scratch pad memory, uma para simplex e outra para duplex.

1. Aperte e segure [M-CALL] para selecionar o canal call.

2.  Gire o botão de sintonia:
para a direita para duplex
para a esquerda para simplex
- As chaves do microfone [UP]/[DOWN] podem ser úteis para a seleção quando nenhum controle remoto
estiver sendo usado.
3. Para sair da scratch pad memory, aperte [V/Mhz] ou [M-CALL].

CHAVE UP REMOTA

A chave [UP] no microfone pode ser programada para controlar uma das chaves no painel frontal. Ao usar esta
função, você pode acessar facil e rapidamente uma chave usada com freqüência sem ter que mexer no painel frontal
do rádio.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR.

2.  Verifique se a chave [LOCK] no microfone está ajustada na posição OFF.

3.  Enquanto estiver apertando [UP] no microfone e a chave desejada no painel frontal, LIGUE o rádio.
- As funções da chave [UP] assim como da chave desejada, incluindo sua função secundária (quando apertando
e segurando [UP]).

4.  Para cancelar esta função, DESLIGUE o rádio; enquanto estiver apertando [UP], LIGUE.

- Esta função não pode ser ativada quando "DTMF remoto" estiver em standby. Entretanto, a designação de
[PG/CS-MW] não é recomendada quando uma UT-101 opcional for instalada.
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-  Uma vez que a chave [UP] estiver programada, as funções da chave [DN] como a chave de início de varredura;
e o botão de sintonia muda a direção da varredura.

OPERAÇÃO DA REPETIDORA

OPERAÇÃO

Uma repetidora amplifica os sinais recebidos e os retransmite a uma freqüência diferente. Ao usar uma repetidora, a
freqüência de transmissão é desviada da freqüência de recepção pela freqüência offset. É conveniente programar a
informação da repetidora em um canal de memória.

1. Ajuste a freqüência de recepção (freqüência de saída da repetidora).

2.  Aperte [DUP] uma ou mais vezes para selecionar -duplex ou +duplex.
- "DUP-"ou "DUP" aparece para indicar a freqüência de transmissão para menos desvio ou mais desvio,
respectivamente.
- Quando a função auto-repetidora for LIGADA (esta função está disponível apenas na versão americana); os
passos 2 e 3 não são necessários.

3.  Aperte e segure [DUP-TONE] para ativar o codificador de subtom, de acordo com as exigências da repetidora.

4.  Aperte e segure [PTT] para transmitir.
- A frequência exibida muda automaticamente para a freqüência de transmissão (freqüência de entrada da
repetidora).

5.  Solte [PTT] para receber.

6.  Aperte e segure [LOW-MONI] para verificar a freqüência de entrada da repetidora e ver se o outro sinal de
transmissão da estação pode ser diretamente recebido ou não.

INFORMAÇÕES DE TOM

TONS DTMF (Operação autopatch; apenas versão americana) Algumas repetidoras fornecem um serviço telefonia
automática para conectar a uma linha de telefone. Para usar um serviço autopatch, telefone, pode haver a
necessidade de se transmitir primeiro tons DTMF.

Ao apertar a chave [PTT], aperte as teclas de dígitos do microfone na seqüência para transmitir tons DTMF.
- O HM-95 é necessário para versões que não sejam americanas.
- Um HM-77 opcional está disponível para memorizar o código DTMF, até 22 dígitos x 14 canais.

TOM 1750Hz
(HM-97 fornecido apenas com as versões européias e italianas)
Aperte e segure o [TONE] no microfone por 1-3 segundos para transmitir um tom de sinal de 1750Hz para acessar
uma repetidora.

VARREDURA DE TOM
(um UT-85 opcional é necessário para usar esta função)
Para decodificar a freqüência de tom usado, a varredura de tom está disponível como uma opção.
Para usar a varredura de tom:

1. Aperte e segure [DUP-TONE] diversas vezes para indicar "T SQL".

2.  Aperte [SCAN] para iniciar a varredura de tom.
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SUBTONS
(usando o modo ajuste)

50 freqüências de subtons estão disponíveis.

1. Aperte [SET] uma ou mais vezes até "T" e uma freqüência de tom aparecerem.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.
- Durante uma indicação alfanumérica, aperte e segure [SCAN-ANM] para selecionar a freqüência.
- Cancele pager ou code squelch com [PG/CS] se estiverem sendo usados.
- Quando nenhuma operação for executada por 30 segundos, o rádio sai do modo de ajuste automaticamente.

2.  Gire o botão de sintonia para ajustar a freqüência desejada.
- A freqüência de tom é programada independentemente em cada modo ou canal.

3.  aperte [DUP] para sair do modo ajuste.

FREQÜÊNCIA OFFSET

(usando o modo ajuste)
freqüências offset 0,005 a 20.000Mhz estão disponíveis.

1. Aperte [SET] uma ou mais vezes até "DUP" e uma freqüência offset aparecerem no display.

2.  Gire o botão de sintonia para ajustar a freqüência offset desejada.
- A freqüência offset é programada independentemente em cada modo ou canal.
- Use [V/Mhz] para ajuste de Mhz rápido.

3.  Aperte [DUP] para sair do modo set.

OUTRAS FUNÇÕES:

Função de repetidora automática (apenas versão U.S.A.): Duplex com ou sem tom é selecionado automaticamente
quando a freqüência repetidora for selecionada.
Bloqueio de repetidora: Transmissão é inibida quando a freqüência estiver ocupada e/ou incluir um tom.

PROGRAMAÇÃO DO CANAL DE MEMÓRIA/CALL

DESCRIÇÃO GERAL

O rádio tem um canal call e 50 canais de memória regulares mais 6 canais de memória de varredura de margem em
cada banda; cada um destes pode ser programado individualmente com os seguintes dados:
- Freqüência de operação
- Direção duplex (DUP ou DUP-) e sua freqüência offset
- Codificador de subtom (ou tone squelch opcional) ON/OFF e sua freqüência
- Informação pulada (exceto para os canais de memória de varredura de margem)

OBSERVAÇÕES DO CANAL DE MEMÓRIA
- O número dos canais de memória podem ser restringidos no modo ajuste.
- Os canais de memória não podem ser apagados.
- Todos os canais de memória são ajustados inicialmente como canais pulados. Entretanto, a informação pulada é
apagada automaticamente quando uma nova freqüência é programada.

PROGRAMAÇÃO DURANTE A SELEÇÃO
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1. Selecione o modo VFO com a chave [V/Mhz].

2.  Ajuste a freqüência desejada a ser programada em um canal de memória (ou canal call).
- Ao programar uma informação de uma repetidora, tais como freqüências offset e de tom separadamente,
ajuste-as usando o modo de ajuste.

3.  Aperte e segure [PG/CS-MW] até que beeps curtos e longos possam ser ouvidos. (por aprox. 0,5 segundos)
- Se mais de 2 beeps curtos forem ouvidos e o número do canal parar de piscar, o número do canal exibido é
usado para programação.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de memória desejado a ser programado.

5.  Aperte [PG/CS-MW] novamente para escrever na memória.
- 2 beeps curtos são emitidos.

PROGRAMAÇÃO DEPOIS DA SELEÇÃO

Antes de sobrescrever em um canal de memória, é interessante confirmar o conteúdo. Neste caso programe o canal
de memória da seguinte forma:

1. Selecione o canal de memória (ou canal call) a ser programado.
- Aperte [M-CALL], então gire o botão de sintonia para selecionar um canal de memória (ou aperte e segure
[M-CALL] para selecionar o canal call).
- Se o número desejado não aparecer, a área do canal de memória pode ser restrita.

2.  Aperte [V/Mhz] para selecionar o modo VFO.

3.  Ajuste a freqüência e a informação da repetidora etc. no modo VFO.

4.  Aperte e segure [PG/CS-MW] até 2 beeps curtos soarem (depois de 1 beep curto e 1 longo: total de 4 beeps).
- A memória é programada e a informação pulada no canal de memória é cancelada automaticamente.

MOVENDO UM CANAL DE MEMÓRIA OU CANAL CALL

Uma freqüência programada em um canal call ou canal de memória pode ser movimentada para outro canal ou para
VFO para facilidade de edição. Movimento para canais restritos também é possível para ocultar frequências.

1. Selecione o canal de memória desejado (ou canal call).

2.  Aperte e segure [PG/CS-MW] até que beeps curtos e longos possam ser ouvidos. (por aprox. 0,5 segundos)
- Se mais de 2 beeps curtos forem ouvidos e o número do canal parar de piscar, os conteúdos da memória são
transferidos para VFO.

3.  Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de memória para o qual se deseja movimentar.

4.  Aperte [PG/CS-MW] novamente para escrever na memória.
- São emitidos 2 beeps.

DISPLAY ALFANUMÉRICO

Dados alfanuméricos podem ser exibidos em vez da freqüência de operação enquanto estiver no modo de memória
ou no canal call. Os dados podem ser úteis para nomes de repetidoras, sinais de chamada etc.

1. Selecione a memória desejada ou o canal call.
- Aperte [M-CALL], então gire o botão de sintonia para selecionar o canal de memória (ou aperte e segure [M-
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CALL] para selecionar o canal call).
- O número dos canais de memória podem ser limitados se o número desejado não aparecer.

2.  Aperte e segure [SCAN-ANM] até que o display mude.

OBSERVAÇÕES PARA COMUTAÇÃO DO DISPLAY

- Quando um pager ou um code squelch opcionais estiverem sendo usados, a chave [SCAN-ANM] LIGA e
DESLIGA a função da mensagem transmitir/receber.
- O número do canal é programado para cada dado do canal.
- Não é possível comutar todos os canais de memória simultaneamente.
- Ao usar a função monitorar, o display mostra a freqüência mesmo quando o display alfanumérico for
selecionado.
- Canais de varredura de margem não podem ser selecionados com o display alfanumérico.

- PROGRAMANDO UM DADO

Até 6 caracteres podem ser programados em cada display alfanumérico. Os seguintes caracteres podem ser usados
para os dados:
- 0 a 9, A a Z (apenas maiúsculas), (espaço), <, >, +, -, =, *, /,

1. Selecione a memória desejada ou o canal call.
- Cancele o pager ou o code squelch se estiverem sendo usados.

2.  Aperte e segure [SCAN-ANM] até que um display alfanumérico seja selecionado.

3.  Aperte [SET] para entrar na condição de programação.
- Quando nenhuma operação for executada por 30 segundos, o rádio sai da condição automaticamente.

4.  Aperte [SET] ou [LOW] para movimentar o cursor para a posição desejada.

5.  Gire o botão de sintonia para selecionar o caracter desejado.

6.  Aperte [DUP] para sair da condição de programação.

AJUSTE DA ÁREA DE MEMÓRIA
(usando o modo ajuste)

A extensão dos canais de memória que são usados podem ser especificados. Esta função acelera a varredura de
memória ou a seleção do canal de memória. O ajuste da área de memória não limpa os conteúdos da memória.

1. Aperte [SET] uma ou mais vezes até "CH-50" ou outro número aparecer.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.
- Quando o display for alfanumérico, aperte e segure [SCAN-ANM] para selecionar a freqüência.
- Cancele pager o code squelch com [PG/CS].
- Quando nenhuma operação for executada por 30 segundos, o rádio sai do modo ajuste automaticamente.

2.  Gire o botão de sintonia para ajustar o número desejado.

3. Aperte [SET]; então, gire o botão de sintonia para ajustar o outro número de canal desejado.
- Isto ajusta a extensão das memórias disponíveis.
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4. Aperte [DUP] para sair do modo de ajuste.

OPERAÇÃO DE VARREDURA

TIPOS DE VARREDURA
Os seguintes tipos de varredura estão disponíveis:

VARREDURA TOTAL
Varre repetidamente todas as freqüências por toda a banda. Usada como uma varredura simples.

VARREDURA PROGRAMADA
Varre repetidamente entre duas freqüências programadas. Usada para verificar freqüências dentro de uma extensão
especificada tais como freqüências de saída de repetidora etc. 3 pares de varredura de margem são selecionáveis
para cada banda.

VARREDURA DE MEMÓRIA
Varre repetidamente canais de memória dentro da extensão da área de memória selecionada exceto os canais
pulados. Usada para verificar canais chamados com freqüência e canais ocupados normalmente pulados tais como
freqüências de repetidoras.

REINÍCIO DE VARREDURA
(usando o modo ajuste)
Cinco condições de reinício estão disponíveis: 3 varreduras sincronizadoras, varredura de pausa e varredura vazia.
Ao receber um sinal, a varredura de pausa pára até que o sinal desapareça; a varredura sincronizadora pára por 5, 10
ou 15 segundos. A varredura vazia pára até que um sinal apareça.

1. Aperte [SET] uma ou mais vezes até "SCT" ou "SCP" aparecer no display.

2.  Gire o botão de sintonia para ajustar a condição desejada.
- SCT-5 : varredura pára 5 segundos ao receber um sinal.
- SCT-10: varredura pára 10 segundos ao receber um sinal.
- SCT-15: varredura pára 15 segundos ao receber um sinal.
- SCP-2 : varredura pára em um sinal até que ele desapareça e então reinicia 2 segundos depois.
- SCT-EP: varredura pára em uma freqüência desocupada até que apareça um sinal.
3. Aperte [DUP] para sair do modo ajuste.

VARREDURA TOTAL E VARREDURA PROGRAMADA

A varredura programada opera entre varredura de freqüências pré-programadas em canais de memória de margem
1A/1b...3A/3b. Inicialmente, freqüências de margem de banda são programadas nestes canais. Os conteúdos são
mudados do mesmo modo que a programação da memória.

1. Selecione o modo VFO com a chave [V/Mhz].

2.  Gire o [SQL] até o ponto crítico.
(Pule os passos 3 e 5 quando já estiver ajustado.)

3.  Aperte [SET] uma ou mais vezes para selecionar o display de reinício de varredura e selecione a condição
desejada.

4.  Aperte [SET] uma vez para selecionar o par de margem de varredura desejada ou a estensão da varredura total.

5.  Aperte [DUP] para sair do modo ajuste.
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6.  Aperte e segure a chave [UP]/[DN] do microfone ou aperte a chave [SCAN] do rádio.
- Quando o tone squelch opcional estiver sendo usado, a varredura de tom é iniciada. (Quando não desejar,
DESLIGUE o tone squelch.)
- A leitura do canal de memória mostra as margens de varredura selecionadas:
P1: par 1A/1b
P2: par 2A/2b
P3: par 3A/3b
AL: varredura total.
7. Para mudar a direção da varredura, gire o botão de sintonia na direção desejada.
8. Para parar a varredura, aperte [UP]/[DN] ou [SCAN].

OBSERVAÇÃO: Quando "Chave Up remota" estiver sendo usada, a chave [UP] no microfone é ativada conforme
programado. Neste caso, a chave [DN] ativa a varredura.

VARREDURA DE MEMÓRIA
A varredura de memória varre repetidamente canais de memória dentro da extensão da área de memória selecionada,
exceto os canais pulados.

OBSERVAÇÃO: Todos os canais de memória são ajustados como canais pulados. Programe mais que dois canais
de memória, a informação pulada é cancelada automaticamente neste caso, ou cancele a função pular para mais de
dois canais de memória.

1. Aperte [M-CALL] para selecionar o modo de memória.

2.  Aperte e segure a chave [UP]/[DN] do microfone ou aperte a chave [SCAN] do rádio.
- Quando o tone squelch opcional estiver sendo usado, a varredura de tom é iniciada.
(Quando não desejar, DESLIGUE o tone squelch ou inicie a varredura em outro canal.)

3.  Para mudar a direção da varredura, gire o botão de sintonia na direção desejada.

4.  Para parar a varredura, aperte [UP]/[DN] ou [SCAN].

PULAR MEMÓRIA
(usando o modo ajuste)

A função pular memória acelera o intervalo de varredura, verificando apenas os canais de memória desejados.
Inicialmente, todos os canais de memória são especificados como canais pulados. Ao programar um canal de
memória seu ajuste para ser pulado é cancelado automaticamente.

1. Selecione o canal de memória desejado:
-Aperte [M-CALL], então gire o botão de sintonia para selecionar.

2.  Aperte [SET] uma ou mais vezes até "CHS" aparecer.

3.  Gire o botão de sintonia para LIGAR ou DESLIGAR a função pular no canal desejado.

4.  Aperte [DUP] para sair do modo ajuste.

OBSERVAÇÃO: Os canais de memória de varredura de margem (1A-3b) não podem ser especificados como canais
pulados, entretanto, eles são pulados durante a varredura de memória.

VERIFICAR PRIORIDADE

DESCRIÇÃO GERAL
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Cada relógio de prioridade de 5 segundos monitora uma memória selecionada ou um canal call enquanto você opera
em uma freqüência VFO. O relógio recomeça de acordo com a condição de reinício de varredura selecionada.

MEMÓRIA/VFO OU CALL/VFO

1. Ajuste a freqüência de operação desejada no modo VFO.

2.  Selecione um canal de memória ou um canal call a ser verificado.

3.  Aperte e segure [V/Mhz-PRIO] para iniciar a verificação da prioridade.

4.  Quando um sinal for recebido na freqüência de verificação (canal de memória ou call), a verificação da
prioridade pára.
- A condição de reinício de verificação de prioridade (a mesma para varredura) pode ser selecionada no modo
ajuste.

5.  Para cancelar a verificação de prioridade, aperte e segure [V/Mhz-PRIO] novamente quando a freqüência VFO
aparecer.
- Ao executar enquanto o canal de memória ou o canal call aparecerem, a verificação da prioridade reinicia.
- [M-CALL] também cancela a verificação de prioridade, entretanto o modo de memória é selecionado
simultaneamente.

MEMÓRIAS/VFO

A verificação da prioridade pode também monitorar cada canal de memória consecutivamente em intervalos de
aproximadamente 5 segundos. A função pular memória pode ser útil para intervalos de varredura mais rápidos.

1. Selecione a freqüência de operação desejada no modo VFO.

2.  Aperte [M-CALL] para selecionar o modo de memória.

3.  Aperte [SCAN] ou aperte e segure a chave [UP]/[DN] do microfone para iniciar a varredura da memória.

4.  Aperte e segure [V/Mhz-PRIO] para iniciar a verificação da varredura.
- O número do canal de memória exibido muda para indicar qual canal está sendo monitorado.

5.  Quando um sinal é recebido na freqüência de verificação (canal de memória), a verificação da prioridade pára.
- A condição de reinício de verificação de prioridade (mesma da varredura), pode ser selecionada no modo
ajuste.

6.  Para cancelar a verificação de prioridade, aperte e segure [V/Mhz-PRIO] novamente quando aparecer a
freqüência VFO.
- Ao executar enquanto aparecerem o canal de memória e o canal call, a verificação da prioridade reinicia.
- [M-CALL] também cancela a verificação de prioridade, entretanto o modo de memória é selecionado
simultaneamente.

DTMF REMOTO

O rádio permite o controle de freqüência através do teclado no MICROFONE DTMF HM-95.* Isto pode ser útil
para a seleção do modo tais como VFO/memória/call ou entrada direta de freqüência através do teclado. Para operar
o DTMF remoto, é necessário uma UNIDADE DTMF UT-101 opcional.
*HM-95 é opcional para versões que não sejam americanas. O MICROFONE MANUAL HM-77 COM MEMÓRIA
DTMF também está disponível para controle remoto.
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1. aperte [DTMF] 3 vezes para selecionar o standby do controle remoto.
- Aparece "REMO".

2.  Aperte [UP] no microfone para ativar "DTMF remoto".
- [LOCK] no microfone deve estar OFF.
- "REMO" pisca.

3.  Ao apertar [PTT], aperte a tecla desejada no microfone.

4.  Aperte [UP] novamente para cancelar a função.
- "REMO" pára de piscar. O rádio entra na condição standby para controle remoto.

5.  Aperte [DTMF] para cancelar o standby para controle remoto.
- "REMO" desaparece.

Esta função não está disponível para a versão tailandesa.
- "Chave Up remoto" não pode ser ativada enquanto "REMO" aparecer ou piscar.
- O botão de sintonia e todas as chaves incluindo a chave PTT (para transmissão) ficam bloqueadas enquanto
"REMO" piscar.
- A varredura não pode operar enquanto "REMO" piscar. [DN] começa a varredura quando "REMO" aparece.
- O HM-77 opcional tem canais de memória DTMF que podem ser úteis para programar uma função executada com
freqüência.
A chave PTT deve permanecer apertada quando as funções a seguir forem usadas.
Quando um MICROFONE DE MEMÓRIA DTMF HM-77 for usado, isto não é necessário.

TECLAS:

[1] (CALL) - Seleciona o canal call.
[2] (MEMÓRIA) - Seleciona o modo de memória.
[3] (VFO) - Seleciona o modo VFO.
[6] (HIGH) - Seleciona alta potência.
[7](MONITORAR)-ATIVA e DESATIVA a função monitorar. A freqüência de transmissão será monitorada ao
usarmos duplex.
[9] (LOW) - Seleciona baixa potência.
[0] (MUTE) - Deixa a saída de áudio com ou sem som.
[#] (UP) - Aumenta a freqüência de operação nos passos de sintonia pré-ajustados ou o canal de memória.
[*] (DOWN) - Diminui a freqüência de operação nos passos de sintonia pré-ajustados ou o canal de memória.
[A] (CLEAR) - Limpa os dígitos de entrada e recupera a entrada da tecla anterior.
[D] (ENTER) - Apaga a freqüência e ajusta a condição standby do dígito. Entra com uma freqüência de 5 dígitos ou
um número do canal de memória de 2 dígitos.
[0]-[9] (depois de apertar [D]) - Entra com uma freqüência de dígitos de 100Mhz a 10kHz ou entra com canais de
memória.

TONE SQUELCH E BEEP DE BOLSO

DESCRIÇÃO GERAL
O beep de bolso lhe alerta para uma chamada quando o mesmo sinal de subtom que está programado em seu rádio
for recebido. O tone squelch rejeita sinais que não contém a mesma freqüência de tom para um standby inativo. Uma
UNIDADE TONE SQUELCH UT-85 é necessária para operar estas funções.

FUNÇÃO BEEP DE BOLSO

1. Selecione a freqüência de subtom desejada no modo de ajuste.
- Selecione a mesma freqüência de tom em seu grupo.
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2.  Aperte e segure [DUP-TONE] duas vezes para ativar o beep de bolso.

3.  Ao receber um sinal com o mesmo tom, o rádio emite tons de beep e "((.))" pisca.
- Os beeps param depois de 30 segundos e "((.))" pisca até que você aperte qualquer tecla.

4.  Aperte [PTT] para responder a estação de chamada.
- O beep de bolso muda para tone squelch automaticamente.

5.  Para cancelar a função, aperte e segure [DUP-TONE] uma ou duas vezes até "T SQL" desaparecer.

FUNÇÃO TONE SQUELCH

1. Selecione a freqüência de subtom desejada no modo de ajuste.
- Selecione a mesma freqüência de tom em seu grupo.

2. . Aperte e segure [DUP-TONE] 3 vezes para ativar o tone squelch.
- "T SQL " aparece quando a função estiver ATIVADA.

3.  Opere o rádio normalmente.
- O rádio não recebe sinais que não contém sinais de tom ou contém sinais de tom diferentes.
- Para receber tais sinais, aperte e segure [LOW-MONI].

4.  Para cancelar o tone squelch, aperte e segure [DUP-TONE] uma vez.
- "T SQL " desaparece quando a função estiver OFF.

OBSERVAÇÃO: O UT-85 tem 50 freqüências de tom e consequentemente o espaço delas é pequeno comparado
com unidades que têm 38 tons. Entretanto, algumas freqüências de tom podem receber interferência de freqüências
de tom adjacentes.
ÚTIL: Cada canal de memória e canal call armazena uma freqüência de subtom e ajustes de tone squelch ON/OFF
independentemente (não pode armazenar beep de bolso ON). Simplesmente chame novamente um canal de memória
ou um canal call.

PAGER E CODE SQUELCH

DESCRIÇÃO GERAL

FUNÇÃO PAGER
Esta função usa códigos DTMF para paging e pode ser usada como um "pager de mensagem" para informar-lhe
sobre uma identidade de uma chamada mesmo que você deixe o rádio temporariamente inativo.
Chamadas pessoais e chamadas de grupo estão disponíveis com a função pager. Chamadas pessoais usam código ID
dos grupos recebidos para chamadas. O display dos grupos recebidos mostra seu código ID e outras estações no
grupo que você chamou. Você também pode chamar todas as estações em seu grupo usando a chamada de grupo.
Para usar a função pager em seu grupo, todas estações precisam de uma função pager.

CODE SQUELCH
A operação code squelch permite comunicação com o standby inativo desde que apenas receba chamadas de
estações que sabem seu código ID ou seu código de grupo.
A função code squelch transmite um código de 3 dígitos anterior a transmissão de voz para abrir o code squelch da
estação de recepção.
Estas funções não estão disponíveis para a versão tailandesa.

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO

PRÉ-OPERAÇÃO
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1. Defina o código ID de cada rádio e o mesmo código de grupo para seu grupo.
2. Defina se retornará para a operação normal ou para a operação de code squelch depois da conexão.
3. Programe o código ID, o código do grupo e transmita os códigos como mostra o quadro abaixo (outro código ID
da estação).

INFORMAÇÃO DO CANAL DO CÓDIGO
*O canal do código CP memoriza automaticamente um código ID quando chamado com uma chamada pessoal. Os
conteúdos no canal de código CP não podem ser mudados manualmente.

PROGRAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO: O ajuste em cada passo deve ser executado dentro de 30 segundos, do contrário o rádio sai
automaticamente do display de ajuste.
1. Aperte [PG/CS] para ativar o pager ou o code squelch..
2. Aperte [SET] para selecionar o display de programação do código.
3. Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de código desejado, C0 a C5.
4. Aperte [SET] para selecionar o dígito a ser mudado.
- A chave [LOW] move o cursor para a direita.
5. Gire o botão de sintonia para ajustar o dígito.
- Usando os passos 4 e 5, ajuste os 3v dígitos.
6. ao seleiconar um código de transmissão (outros códigos ID das estações), aperte [PG/CS-MW] para ajustar o
canal como um canal "inibir".
- Aperte [PG/CS] novamente para cancelar.
- C0 não pode ser ajustado para "inibir".
7. Aperte [DUP] para sair dos display de ajuste ou repetir os passos 2 a 6 para ajustar outros canais de código.

RECEPÇÃO ACEITA E RECEPÇÃO INIBIDA

Os canais de código C1 a C5 podem armazenar os códigos de transmissão para chamadas pessoais com outros
grupos e os códigos de grupo para chamadas de grupo.
Os códigos de transmissão devem ser programados para "recepção inibida" (aparece SKIP), do contrário o rádio
aceita chamadas para outros membros; este não é um sistema de chamada seletiva.
O código de grupo deve ser programado para "recepção aceita" (aparece SKIP), porque todos os membros devem
receber chamadas de grupo.

CODE SQUELCH

1. Programe o canal de código necessário.

2.  Ajuste a freqüência de operação.

3.  Aperte [PG/CS] duas vezes para ativar o code squelch.
- Aparece "C SQL".

4.  Selecione o código de transmissão desejado.
- aperte [SET] para indicar o canal de código.
- Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de código desejado.

5.  Opere o rádio normalmente.
- Antes da transmissão de voz, um código de transmissão de 3 dígitos é enviado cada vez que [PTT] é apertado
para abrir o code squelch da estação de recepção.
- O rádio não recebe sinais que não contêm sinais de código ou sinais de código diferentes.
- Para receber tais sinais, aperte e segure [LOW-MONI].

6.  Para cancelar o code squelch, aperte [PG/CS] duas vezes.
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ÚTIL: A função tone squelch opcional pode ser usada junto com o code squelch para alta proteção contra
interferência.

FUNÇÃO PAGER

CHAMANDO UMA ESTAÇÃO ESPECÍFICA

1. Programe o canal de código necessário.

2.  Ajuste a freqüência de operação.

3.  Aperte [PG/CS] uma vez para ativar a função pager.
- Aparece "PGR".

4.  Selecione o código de transmissão desejado.
- Aperte [SET] para indicar o canal de código.
- Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de código desejado.

5.  Aperte [PTT] para transmitir o código pager.
- O display volta para a freqüência de operação simultaneamente.

6.  Espere por uma chamada de resposta.
- Quando o rádio recebe um código de resposta, o display mostra o outro código ID ou código de grupo da
estação.

7.  Após confirmar o contato, aperte [DUP] para voltar ao display normal, então aperte [PG/CS] uma ou 3 vezes
para selecionar o code squelch ou a operação sem código para continuar o contato com a estação receptora.

ESPERANDO POR UMA CHAMADA

1. Programe o canal de código necessário.

2.  Ajuste a freqüência de operação.

3.  Aperte [PG/CS] uma vez para ativar a função pager.
- Aparece "PGR".

4.  Espere pela chamada.
- Quando receber uma chamada, o ID ou o código do grupo de quem chamou aparece. "((.))" e o número do
canal piscam simultaneamente.

5.  Aperte [PTT] para enviar uma resposta.
- O display volta à freqüência de operação simultaneamente.

6.  Aperte [PG/CS] um ou 3 vezes para selecionar o código squelch ou a operação sem código para continuar o
contato com a estação.

TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE MENSAGEM

DESCRIÇÃO GERAL

"Mensagens" alfanuméricas de 6 dígitos podem ser transmitidas ou recebidas junto com a função pager ou o code
squelch. Esta função pode ser útil quando não há resposta da estação desejada e você quer deixar a mensagem.
O rádio tem 5 memórias de mensagem para recepção e 5 para transmissão, para memorizarem e enviarem
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mensagens respectivamente. Há dois métodos para transmitir uma mensagem, transmissão manual de uma memória
de mensagem e de um microfone DTMF.
Esta função não está disponível para a versão tailandesa.

PROGRAMAÇÃO DE MENSAGEM

1. Aperte [PG/CS] para ativar a função pager e code squelch.

2.  Aperte e segure [SCAN-ANM] para ativar a função de mensagem.
- Aparece MSG no display.

3.  Aperte [SET] para entrar no display de programação de mensagem.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar o canal de memória de mensagem desejado.
- "t" é usado para transmissão (programável), "r" é usado para receber (não programável).

5.  Introduza uma mensagem usando [SET], [LOW] e o botão de sintonia.
-[SET]: move o cursor para a esquerda
- [LOW]: move o cursor para a direita
- Botão de sintonia: muda o caracter

6.  Aperte [DUP] para sair do display de programação de mensagem.

OBSERVAÇÃO: o canal de memória de mensagem t0 é usado para mensagem aberta quando a energia estiver ON e
o "ICOM" é programado conforme a configuração.

OPERAÇÃO

MENSAGEM STANDBY

1. Aperte [PG/CS] para ativar o pager ou code squelch.
- Lembre que a programação do código ID etc. para cada rádio no grupo é necessária.

2.  Aperte e segure [SCAN-ANM] para ligar a função de mensagem.

3.  Ao receber uma chamada de mensagem, a mensagem programada no canal de memória de mensagem r0 é
mostrada no display.
- A mensagem anterior é movimentada para o canal r1, então r2 e assim por diante. Quando mais de 5
mensagens forem recebidas, a mensagem mais antiga é apagada automaticamente.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar outros canais de memória de mensagem para verificar outras
mensagens.

5.  Aperte [DUP] para sair do display de mensagem.

TRANSMISSÃO DE MEMÓRIA

1. Aperte [PG/CS] para ativar o pager ou o code squelch.
- Lembre que a programação do código ID etc. para cada rádio no grupo é necessária.

2.  Aperte e segure [SCAN-ANM] para ligar a função de mensagem.

3.  aperte [SET] para chamar o display de memória de mensagem, então gire o botão de sintonia para selecionar a
mensagem desejada.
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4.  Aperte [PTT] para transmitir o sinal de mensagem após um sinal pager ou code squelch.

TRANSMISSÃO MANUAL

Uma mensagem não memorizada pode ser transmitida com entrada manual através do teclado. Use isto para
transmissão instantânea de mensagens simples, tais como mensagem de "apenas número".

1. Aperte [PG/CS] para ativar o pager ou o code squelch.
- A função de mensagem deve estar OFF.

2.  Aperte e segure [PTT] para transmitir um sinal pager ou code squelch, segurando [PTT].

3.  Ao apertar [PTT], aperte [#], então aperte as teclas de dígitos correspondentes para a mensagem.

4.  Aperte [#] novamente como um código de finalização.

OUTRAS FUNÇÕES

ILUMINAÇÃO DO DISPLAY
(usando o modo ajuste)
Quatro níveis de iluminação do display são selecionáveis para se ajustarem à iluminação do ambiente.

1. Aperte [SET] uma ou mais vezes até aparecer "DIM" no display.
- Apertar [LOW] inverte a ordem da seleção.
- Quando o display é alfanumérico,. aperte e segure [SCAN-ANM] para selecionar a freqüência.
- Cancele o pager ou o code squelch com [PG/CS] se estiver sendo usado.
- Quando nenhuma operação for executada em 30 segundos, o rádio sai do modo ajuste automaticamente.

2.  Gire o botão de sintonia para ajustar a intensidade desejada.

3.  Aperte [DUP] para sair do modo ajuste.

TONS DE BEEP
(usando o modo de ajuste inicial)

Um beep soa cada vez que uma chave é apertada. O beep pode ser DESLIGADO para operação inativa.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR a energia.

2.  Ao apertar [SET], LIGUE a enrgia para entrar no modo de ajuste inicial.

3.  Gire o botão de sintonia para selecionar a condição acima.

4.  DESLIGUE a energia para sair do modo de ajuste inicial.

REPETIDORA AUTOMÁTICA
(usando o modo de ajuste inicial)

Quando a freqüência de operação estiver dentro da extensão de freqüência da repetidora U.S., duplex com ou sem
subtom é LIGADO automaticamente.

Esta função está disponível apenas para versões americanas.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR a energia.
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2.  Ao apertar [SET] , LIGUE a energia para entrar no modo de ajuste inicial.
- Aparece "BEEP".

3.  Aperte [SET] diversas vezes para selecionar o display da repetidora automática.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.

4.  Gire o botão de seleção para selecionar a condição desejada.

5.  DESLIGUE a energia para sair do modo de ajuste inicial.

FAIXA DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA:

"DUP-": 145.200-145.495, 146.610-146.995Mhz
"DUP": 147.000-147.2395Mhz

TIME-OUT TIMER
(usando o modo de ajuste inicial)

Para prevenir a transmissão contínua prolongada, o rádio tem um time-out timer. Ao usar o timer, os beeps soam 10
segundos antes que a transmissão termine.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR a energia.

2.  Ao apertar [SET], LIGUE a energia para entrar no modo de ajuste inicial.

3.  Aperte [SET] diversas vezes para selecionar o display do time-out timer.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar o time-out timer desejado.
- OFF, 3, 5, 15 e 30 min. estão disponíveis.

5.  DESLIGUE a energia para sair do modo de ajuste inicial.

DESCONEXÃO AUTOMÁTICA
(usando o modo de ajuste inicial)

A função desconexão automática DESLIGA o rádio depois de um período pré-definido no qual operações são
executadas. Ao usar a função, os beeps soam 10 segundos antes da energia DESLIGAR.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR.

2.  Ao apertar [SET], LIGUE para entrar no modo de ajuste inicial.

3.  Aperte [SET] diversas vezes para selecionar o display de desconexão automática.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar o período de desconexão desejado.
- OFF, 30 min, 1 hora e 2 horas estão disponíveis.

5. DESLIGUE para sair do modo de ajuste inicial.

MENSAGEM DE ABERTURA
(usando o modo de ajuste inicial)
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Ao LIGAR o rádio, aparece uma mensagem por 1 segundo. Esta mensagem pode ser DESATIVADA se necessário.
A mensagem de abertura usa a memória de mensagem "t0" que pode ser sobrescrita quando uma UT-101 opcional
for instalada.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR.

2.  Ao apertar [SET], LIGUE para entrar no modo de ajuste inicial.

3.  Aperte [SET] diversas vezes para selecionar o display da mensagem de abertura.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.

4.  Gire o botão de sintonia para LIGAR ou DESLIGAR a função.

5.  DESLIGUE para sair do modo de ajuste inicial.

OBSERVAÇÃO: embora uma UNIDADE DTMF UT-101 opcional seja necessária para sobrescrever a mensagem
de abertura, uma vez sobrescrita, a mensagem é retida mesmo se a UT-101 for removida.

BLOQUEIO DA REPETIDORA

Esta função ajuda a prevenir a interferência de outras estações inibindo sua transmissão quando um sinal é recebido.
O rádio tem duas condições de inibição, repetidora e ocupado.

1. Aperte [POWER] para DESLIGAR.

2.  Ao apertar [SET], LIGUE para entrar no modo de ajuste inicial.

3. Aperte [SET] diversas vezes para selecionar o
display de bloqueio da repetidora.
- Apertar [LOW] inverte a ordem de seleção.

4.  Gire o botão de sintonia para selecionar a condição de inibição desejada.
- "OFF" : sem restrição para transmissão
- "RP"(repetidora) : transmissão é inibida quando um tone squelch opcional é bloqueado. (O mesmo que "OFF"
quando nenhuma unidade de tone squelch opcional for instalada.)
- "BU" (busy) : a transmissão inibida quando qualquer sinal for recebido. (Quando o squelch for aberto.)

5. DESLIGUE para sair do modo de ajuste inicial.
DISPLAY DE DEMONSTRAÇÃO

Uma função de demonstração está disponível quando a energia estiver LIGADA. Esta função lhe dá uma indrodução
visual rápida dos indicadores do display de função.

1. Ao apertar [SET] e [LOW], aperte [POWER] para LIGAR.
- O rádio mostra os indicadores do display de função.

2.  Aperte qualquer tecla para sair do modo de demonstração e entre na condição de operação normal
temporariamente.

OBSERVAÇÃO: o rádio volta automaticamente para o modo de demonstração após 2 minutos nos quais nenhuma
operação é executada. Para desativar o display de demonstração, execute o passo 1 novamente.


