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PRECAUTII 
 

• Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de a utiliza statia dvs. Scanerul este o 
unitatea complexa si puternica cu multiple functii. Puteti pastra acest manual pentru referinte 
viitoare. Orice utilizare ilegala ofensatoare legilor nationale nu este permisa. 

• Nu conectati aparatul la aceasta sursa de putere alta decat bateria specificata. Altfel, pot 
sa apara defectiuni la acesta. 

• Nu utilizati aparatul in zonelor miniere sau in apropierea acestora sau in zone explozive 
sau unde sunt semne indicatoare cu “Pericol de explozie”. Nu utilizati sau incarcati aparatul intr-o 
potentiala atmosfera exploziva.  

• Nu asezati aparatul in fata airbag-ului vehiculului. 
• Nu utilizati aparatul la bordul aeronavelor. 
• Incarcati aparatul la o temperatura normala a camerei. 
• Intotdeauna reasezati capacul jack-ului atunci cand acesta nu este utilizat. 
• Utilizati doar bateriile reincarcabile pentru aparatul dvs, prevazute in pachet. 
• Nu expuneti aparatul la apa. Nu este rezistent la apa. 
• Evitati depozitarea sau incarcarea aparatului in lumina directa a soarelui. 
• Evitati depozitarea aparatului in temperaturi sub -20º C sau peste +60º C. 

 
ACCESORII  
 

• Receptor scaner 
• Antena 
• Curea pentru agatat 
• Baterii reincarcabile 
• Casti 
• Incarcator 
• Adaptor 

 
MONTAREA SI INDEPARTAREA BATERIEI 
 

Montarea 
 

1) Asigurati-va ca aparatul este inchis; 
2) Aliniati partea de jos a bateriei cu clemele de siguranta din 

partea de jos a aparatului; 
3) Apasati partea de sus a bateriei inspre aparat pana se 

blocheaza. 

Indepartarea 
 

1) Asigurati-va ca aparatul este inchis; 
2) Tineti aparatul intr-o mana, apasati in jos butonul de 

eliberare al bateriei; 
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3) Indepartati partea de sus a bateriei din aparat. 
INSTALAREA ANTENEI 
 

1) Instalati antena in mufa din partea de sus a aparatului; 
2) Rotiti antena in sensul acelor de ceas pentru a o potrivi in 

loc; 
3) Nu strangeti prea tare. 
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INSTALAREA CURELEI PENTRU AGATAT 
 

1) Treceti printr-o bucla capatul mai mic al curelei prin fanta 
din panoul aparatului; 

2) Capatul mai mare il treceti prin bucla si strangeti. 
 
 
INCARCAREA BATERIEI 
 
Receptorul scanerului dvs este prevazut cu o baterie reincarcabila, incarcator de birou si adaptor AC. 
Pentru a incarca bateria: 

1) Potriviti bateria in aparat (cititi instructiunile de mai sus). Asigurati-va ca aparatul este 
inchis. 

2)  Conectati apaptorul AC in incarcator. 
3) Alimentati adaptorul AC in priza. 
4) Introduceti aparatul in incarcator pana cand se blocheaza si se aude un clic. LED-ul pentru 

incarcare va lumina ROSU si va incepe incarcarea. 
 
• Daca LED-ul de incarcare clipeste ROSU si VERDE sau nu lumineaza deloc, indepartati 
aparatul si introduceti-l din nou in incarcator. 
 
Timpul de incarcare pentru o baterie descarcata este de obicei de 12-15 ore. Atunci cand bateria este 
complet incarcata, LED-ul se va schimba in VERDE. 
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1. Mufa adaptor DC   2. Adaptor AC 
3. LED incarcare   4. Incarcator 

 
NOTA: Daca sunteti in situatia in care doriti sa incarcati bateria dar incarcatorul nu este disponibil, 
puteti alimenta direct adaptorul AC in mufa de incarcare din aparat localizata sub capacul jack-ului.  
 

 
 
BUTOANE 
 

 
 

1. Butonul On/Off si Lock                        8. Tastatura 
2. Butonul de control                                9. Jack pentru accesorii  
3. Butoanele Up/Down                            10. Display LCD 
4. Butoanele Squelch Up/Down              11. Mufa Jack 
5. Butoane pentru Functii                        12. Antena 
6. Buton Meniu                                        13. Fanta pentru snurul de agatat 
7. Buton Enter/VFO 

 
1. Butonul Power On/Off 
Porneste si inchide aparatul. Deasemenea blocheaza tastatura. 
2. Butonul Control 
Acesta selecteaza frecventele si canalele precum si valorile din meniu. 
3. Butonele Up/Down 
Ajusteaza volumul si selecteaza articolele din meniu si pasii frecventelor. 
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4. Butoanele Squelch Up/Down 
Inchide si deschide squelch-ul. 
5. Butoane pentru Functii 
Activeaza prelungirea functiilor tastaturii. 
6. Buton Meniu 
Ofera acces la setarile meniului. 
7. Buton Enter/VFO 
Confirma selectiile efectuate si selecteaza modul VFO. 
8. Tastatura 
Permite intrarea directa a frecventelor si selectarea functiilor. 
9. Jack pentru accesorii 
Acesta prevede incarcarea si conectarea castilor. 
10. Display LCD 
Arata frecventele si functiile selectate. 
11. Capac Jack 
Acesta tine capacul pentru jack in loc. 
12. Antena 
Ofera receptia semnalelor. 
13. Fanta pentru fixarea unui snur 
Permite legarea unui snur (curele) pentru protejarea aparatului in cazul caderii accidentale.  
 
TASTATURA 
 
Butoane directe pentru intrare 
 

 
 
1. Butoane cu numere 
Utilizate pentru introducerea frecventelor in modul VFO si pentru a selecta direct stocarile in modul 
citire din memorie. 
2. Butonul Bank/Band 
Utilizat pentru schimbarea stocarilor din memorie ( a frecventelor)  sau selectarea benzilor de 
frecventa. 
3. Butonul Scan/SearchUtilizat pentru activarea sau dezactivarea functiei Scan in modul citire din 
memorie sau pentru cautarea functiei in modul VFO. 
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BUTOANE FUNCTII EXTINSE 
 
Butoanele tastaturii din panoul frontal prezinta functii secundare care sunt tiparite sub fiecare buton. 
Aceste functii secundare sunt accesate dupa apasarea butonului FUNC. 
 

 
 

BUTON FUNCTIE DESCRIERE 

 
Scriere automata Depoziteaza automat frecventele scanate in zona de 

stocare Automatic Memory. 

 
Scriere manuala Permite depozitarea manuala a frecventelor in zona de 

stocare Manual Memory. 

 
Citire memorie Permite citirea frecventelor in memoriile stocate. 

 
Anulare Utilizat pentru a anula o intrare incorecta. 

 
Mod Selecteaza benzile aparatului (AM, FM, WFM sau 

Automat). 

 
Skip (sarire peste) Utilizat pentru a sari canalele atunci cand scanarea sau 

sari anumite canale atunci cand cautati. 

 
Vizualizare dubla Activeaza sau dezactiveaza functia Dual Watch. 

 
Canal prioritar Activeaza sau dezactiveaza selectia Canalului prioritar. 

 

 

 
Ton 

Activeaza sau dezactiveaza tonul CTCSS/DCS selectat. 
Tonul solicitat este selectat din functiile Meniului din 
modul VFO. 

 

 

 
Amanare 

Activeaza sau dezactiveaza timpul amanat care 
determina cat timp radio-ul va astepta pe o frecventa 
dupa ce semnalul a disparut. Timpul amanat este setat 
din functiile Meniului. 

 
Limita: Permite intrarea limitelor de frecventa superioare si 

inferioara atunci cand cautati. 

 
 

Atenuator: 
Activeaza sau dezactiveaza atenuatorul de semnal 
pentru a reduce sensibilitatea aparatului in conditii de 
semnal puternic. 
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ECRANUL LCD 
 

 
 
1. Dual Watch 11. Transfer date 
2. Canal prioritar                                        12. Nivel incarcare baterie  
3. Economizor energie                               13. Afisare frecvente  
4. Scanare                                                   14. Indicator canal 
5. Functie                                                    15. Modurile AM, FM, WFM 
6. Memorie                                                 16. Atenuator        
7. Cautare 17. Numar frecventei stocate 
8. Skip (sarire peste) 18. Temporizator amanare scanare 
9. Ton butoane & ton Beep  19. Pas frecventa 
10. Blocare tastatura 20. Ton 
                                                                    21. Indicator semnal 
 
UTILIZARE GENERALA 
 
Pornirea si inchiderea unitatii 

Tineti apasat butonul RED, situat in partea de sus, pentru a porni unitatea. 
Tineti apasat din nou butonul RED pentru a inchide unitatea. 

 
Blocarea tastaturii 

Apasati usor butonul RED din partea de sus a unitatii pentru a bloca tastatura. 
Apasati usor din nou butonul RED pentru a debloca tastatura.  
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Volum 

Apasati butonul ▲ pentru a creste nivelul volumului. 
Apasati butonul ▼ pentru a descreste volumul. 
Nivelul volumului va fi afisat de la 00 la 31. 

 
Squelch 

Apasati butonul ▲ din lateralul radioului pentru a creste setarile Squelch si butonul 
▼ pentru a descreste setarile Squelch. Nivelul Squelch va fi afisat de la 00 la 09. La 
setarea Squelch maxima, ‘AT’ este selectat care reprezinta o setare la un nivel 
automat (presetat). 
 

Butonul Func 
Butonul pentru functii ofera acces la functii secundare asociate cu butoanele 
panoului frontal. Etichetele functiei secundare sunt imprimate sub butonul respectiv. 

 
Butonul Menu 

Butonul Meniu permite accesarea la setarile radioului. Setarile meniurilor vor varia 
in functie de modul in care se afla receptorul. 
 
 
 

 Butonul E/VFO (Enter/VFO) 
 
Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. Frecventele pot fi acum 
introduce direct din tastatura. Apasati butonul E/VFO (Enter) pentru a accepta 
frecventa selectata. 
 

 
Nota: Receptorul selecteaza intotdeauna modul VFO de fiecare data cand este pornit. 
 
Butonul Control 

Butonul Control este utilizat pentru a schimba optiunea curenta a display-ului. 
In modul VFO, rotiti butonul Control pentru a schimba frecventa afisata prin pasii 
frecventei selectate. 
Rotiti in sensul acelor de ceas pentru a creste frecventa si in sensul invers acelor de 
ceas pentru a descreste frecventa. 

 
In modul Meniu, rotiti butonul Control pentru a schimba setarea selectata. In modul Memorie Canal, 
rotiti butonul Control pentru a merge sus sau jos prin canalele memorate. 
 
 



  
 

 11

 
 
SELECTAREA FRECVENTELOR 
 
Receptorul selecteaza intotdeauna modul VFO atunci cand este pornit. Puteti selecta frecventele 
folosind una din urmatoarele metode: 
 
 
• Introducerea directa a frecventelor 
Introduceti frecventele folosind tastatura numerotata. Nu uitati sa 
includeti, acolo unde este cazul, zecimalele. 
Cand ati introdus frecventa solicitata, apasati butonul E/VFO pentru 
a o accepta. Daca frecventa pe care ati introdus-o nu se afla printre 
frecvente, aceasta este automat corectata la cea mai apropiata 
frecventa corecta. 
 
e.g. Introducand 456.25 urmat de E/VFO, au fost selectate 456.2500 
de rezultate. 
 

 

 
 
• Utilizarea butonului Control 
Mai intai selectati frecventa solicitata de inceput utilizand metoda introducerii directe a frecventei, 
apoi rotiti butonul Control pentru a selecta sus sau jos prin frecventele de la punctul de plecare. 
Frecventa se va schimba in pasul frecventei selectate. 
 

 
 

o Pentru a schimba frecventa in 1 MHz pasi, apasati butonul Func, apoi apasati butoanele ▲ 
sau ▼ pentru a schimba frecventa. (F este afisat in timp ce modul Func este activ). 
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o Pentru a schimba frecventa in 10 MHz pasi, apasati butonul Func, apoi rotiti butonul Control 

pentru a schimba frecventa. (F este afisat in timp ce modul Func este activ). 
 

 
Nota: Modul Func se inchide pentru cateva secunde dupa ce ultimul buton este apasat sau a fost 
schimbat butonul control. 
 
 
 
• Selectarea modurilor 
Standard, receptorul selecteaza automat modulatia Mode celor mai 
utilizate canale pentru fiecare banda (vedeti tabelul cu Benzile de 
Frecvente pentru modurile standard a fiecarei benzi). 
 
 Pentru selectarea manuala a unui Mod diferit, apasati Func urmat 
de butonul MODE. Fiecare apasare va duce la setarile Modului in 
urmatoarea ordine: 
 
AM – FM – WFM (Banda larga FM) – Auto 
 
Pentru ca receptorul sa selecteze automat modul benzii pe care 
sunteti, selectati Modul Auto. 
 
 
• Standard, receptorul selecteaza automat pasii frecventei cei mai utilizati pentru fiecare banda 
(vedeti tabelul cu benzile de frecventa pentru pasii standard a fiecarei benzi). 
 
 
Pentru selectarea unui pas diferit: 

1) Apasati MENU in Modul VFO. 
2) Apasati butoanele pentru Volum ▲ sau ▼ pana cand nu 

mai este afisat STEP. 
3) Rotiti butonul Control pana cand frecventa dorita este 

afisata. 
4) Apasati E/VFO pentru confirmarea selectiei. 
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Urmatorii pasi de frecventa sunt disponibili: 
 

5 kHz 
6.25 kHz 

8.33 kHz* (108 – 135.99127 MHz) 
9 kHz** (0.504 – 1.620 MHz) 

10 kHz 
12.5 kHz 
15 kHz 
20 kHz 
25 kHz 
30 kHz 
50 kHz 
100 kHz 
500 kHz 

Auto 
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Daca este selectat Auto, receptorul va selecta automat standardul corespunzator. Pasii de Frecventa 
pentru fiecare banda. 
 
BENZILE DE FRECVENTA 
 
Scanerul suporta urmatoarele benzi de frecventa: 
 

Banda de frecventa Frecventa de inceput Mod standard Pas standard 
150 kHz la 495 kHz  AM 5 kHz 

504 kHz la 1.620 MHz 1.5 MHz AM 5 kHz 
1.620 MHz la 29.995 MHz 5 MHz AM 5 kHz 

30 MHz la 87.975 MHz 51 MHz FM 25 kHz 
88 MHz la 107.950 MHz 88 MHz WFM 50 kHz 
108 MHz la 135.975 MHz 118 MHz AM 25 kHz 
136 MHz la 255.10 MHz 150 MHz FM 25 kHz 

255.1125 MHz la 382.100 MHz 370 MHz FM 12.5 kHz 
382.125 MHz la 769.800 MHz 430 MHz FM 25 KHz 

769.8125 MHz la 960.100 MHz 850 MHz FM 12.5 KHz 
960.125 MHz la 1309.975 MHz 1295 MHz FM 25 kHz 

 
 
CAUTARE FRECVENTA 
 
• Cautare banda 
 
Folositi functia de cautare Search pentru localizarea frecventelor active in una sau mai multe benzi. 
 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta Modul VFO. 
(Nota: receptorul selecteaza automat modul VFO atunci 
cand este pornit). 

2) Apasati butonul BAND pentru a selecta Banda solicitata. 
Se pot alege din 10 Benzi presetate din fabrica (vedeti 
tabelul cu benzile de frecventa). 

3) Setati nivelul Squelch prin butoanele ▲ sau ▼ astfel 
incat sa dispara zgomotul. 

4) Selectati o frecventa de inceput pentru cautare. Pentru a 
face aceasta, introduceti frecventa pe tastatura, apoi 
apasati butonul E/VFO. 

5) Apasati usor butonul SCAN SRC. Iconita ‘SRCH’ va fi 
afisata si receptorul va cauta banda selectata incepand de 
la frecventa de start. Odata ce sfarsitul benzii este atins, 
cautarea continua la banda selectata. 
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6) Pentru a opri cautarea, apasati din nou butonul SCAN SRC. 
 
• In timpul cautarii, apasati butonul BANK BAND pentru a trece la urmatoarea banda. 
• Pentru a schimba directia cautarii, rotiti butonul Control in sensul acelor de ceas sau in sensul 

invers acelor de ceas. 
• Receptorul va ramane deschis pe un canal activ potrivit cu setarile Scan Timer din Meniul 

VFO. Daca Scan Timer este setat la 5 secunde, receptorul va continua sa caute dupa ce este setat 
‘Busy’, receptorul va ramane pe frecventa ocupata atat timp cat este ocupata, apoi reluati cautarea 
atunci cand semnalul dispare. 
 
• Cautare completa 

 
Aceasta functie cauta pe intreaga arie frecventele scanerului pentru semnale. 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. (Nota: 
receptorul selecteaza automat modul VFO atunci cand este 
pornit). 

2) Setati nivelul Squelch folosind butoanele ▲ sau ▼ astfel incat 
sa dispara zgomotul. 

3) Tineti apasat butonul SCAN SRC pentru 2 secunde. Iconita 
‘SRCH’ va fi afisata si receptorul va cauta intreaga arie de 
frecvente ale scanerului. 

4) Pentru a opri cautarea, apasati din nou butonul SCAN SRC. 
 
• In timpul cautarii, apasati butonul BANK BAND pentru a trece 

la urmatoarea banda. 
• Pentru a schimba directia cautarii, rotiti butonul Control in 

sensul acelor de ceas sau in sensul invers acelor de ceas. 
• Receptorul va ramane deschis pe un canal activ potrivit cu 

setarile Scan Timer din Meniul VFO. Daca Scan Timer este setat la 5 secunde, receptorul va 
continua sa caute dupa ce este setat ‘Busy’, receptorul va ramane pe frecventa ocupata atat timp cat 
este ocupata, apoi reluati cautarea atunci cand semnalul dispare. 
 
• Cautarea limitata 
 
Puteti limita cautarea intre doua limite de frecventa. 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. (Nota: 
receptorul selecteaza automat modul VFO atunci cand este 
pornit). 

2) Setati nivelul Squelch folosind butoanele ▲ sau ▼ astfel incat 
sa dispara zgomotul. 

3) Apasati Func urmat de butonul LMT. [L1] este afisat. 
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4) Introduceti prima frecventa utilizand tastatura sau butonul Control. 
5) Cand este gata apasati E/VFO. [L2] este afisat. 

 
6) Introduceti a doua frecventa folosind tastatura sau butonul Control. 
7) Apasati SCAN SRC. Va incepe cautarea limitata in sus de la prima frecventa la urmatoarea 

intr-un ciclu continuu. 
8) Pentru a opri cautarea, apasati din nou butonul SCAN SRC. 
• Pentru a schimba directia cautarii, rotiti butonul Control in sensul acelor de ceas sau in sensul 

invers acelor de ceas. 
• Receptorul va ramane deschis pe un canal activ potrivit cu setarile Scan Timer din Meniul 

VFO. Daca Scan Timer este setat la 5 secunde, receptorul va continua sa caute dupa ce este setat 
‘Busy’, receptorul va ramane pe frecventa ocupata atat timp cat este ocupata, apoi reluati cautarea 
atunci cand semnalul dispare. 
 
NOTA: Cautarea limitata cauta intotdeauna in sus pe frecventa. Daca prima frecventa este mai jos 
decat cea de-a doua, va cauta intre cele doua frecvnete. Daca prima frecventa este mai sus decat cea 
de-a doua, va cauta in afara celor doua frecvente. 
 
• Prioritate cautare 
 
Prioritatea cautarii va permite sa introduceti un canal prioritar in cautarea frecventei. Atunci cand 
cautarea este activata, receptorul va vizita canalul prioritar sau frecventa la un interval setat de 
‘Priority Time’ din setarile meniului. 
 
Pentru a efectua aceasta folosind o frecventa ca fiind canalul prioritar: 
 

1) Introduceti canalul prioritar solicitat folosind tastatura apoi 
apasati E/VFO. 

2) Apasati Func PRI. Frecventa selectata este acum canalul 
prioritar. 

 
3) Apasati Band/Bank pentru a selecta banda frecventei solicitate 

pe care doriti sa o scanati. 
4) Apasati Scan/Src. Receptorul va incepe cautarea benzii 

selectate si va trece pe canalul prioritar la un interval setat prin 
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‘Priority Time’ din meniu. 
 
Pentru efectuarea unei cautari prioritare folosind un canal stocat ca fiind canalul prioritar: 
 

1) Apasati Func MR pentru a selecta modul Memory Read. 
2) Apasati Bank/Band pentru a selecta memoria stocata solicitata. 
3) Rotiti butonul Control pentru a selecta canalul solicitat. 
4) Apasati Func PRI. Canalul selectat este acum canalul prioritar. 

 
5) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
6) Apasati Bank/Band pentru a selecta banda frecventei pe care 

doriti sa o cautati. 
7) Apasati Scan/Src. Receptorul va incepe cautarea benzii selectate 

si se va schimba pe canalul prioritar la un interval setat prin 
‘Priority Time’ din meniu. 

 
NOTE: 

• Daca un semnal este primit, receptorul va ramane pe frecventa activa pe durata setarii ‘Busy 
Timer’ din meniu. Daca ‘Busy Timer’ este setat Busy, receptorul va ramane pe canalul activ atat 
timp cat semnalul este prezent. 

• Pentru a schimba banda frecventei in timpul cautarii, apasati usor butonul Band/Bank. 
• Pentru a schimba directia cautarii in timpul cautarii, rotiti butonul control in sensul acelor de 

ceas sau in sensul invers acelor de ceas. 
 
• Dual Watch 
Functia Dual Watch va permite sa monitorizati constant doua frecvente pentru activitate. 
 
 
 
Pentru setarea functiei Dual Watch: 
 

1) Introduceti una din frecventele solicitate folosind butonul 
Control sau tastatura, apoi apasati E/VFO. 

2) Ajustati Squelch, astfel incat ca receptorul sa fie pe mut. 
3) Apasati Func DW. 
4) Introduceti urmatoarea frecventa folosibd butonul Control 

sau tastatura, apoi apasati E/VFO. 
5) Dual Watch incepe automat. Daca un semnal este primit, 

receptorul va ramane pe frecventa activa pe durata setarii 
‘Busy Timer’ din meniul de setari. Daca ‘Busy Timer’ este 
setat pe Busy, receptorul va ramane pe frecventa activa. 
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Pentru a ramane nedefinit pe frecventa activa sau sa opriti functia Dual Watch, apasati din nou Func 
DW. Receptorul va iesi din functia Dual Watch. 
 
STOCARI DE FRECVENTE 
 
Memoria depozitata a scanerului are o capacitate de 1300 de locatii. Acestea sunt impartite in 
segmente specifice dupa cum urmeaza: 
 
1000 Memorii depozitate manual 
200 Memorii depozitate automat 
50 Memorii cautare limitata (2 x 25 perechi) 
50 Memorii Dual Watch (2 x 25 perechi) 
 
• Memorii manuale 
 
Zona memoriilor manuale permite utilizatorului sa depoziteze de pana la 1000 de frecvente 
individuale. Aceasta este impartita in bancuri de memorie cu o capacitate maxima de 40 bancuri de 
memorie, fiecare continand 25 de locatii (40 x 25 = 1000). 
 
Oricum, capacitatea memoriei fiecarui banc este flexibila pana la maxim 1000 de memorii pe banc, 
dar la o reducere a numarului de bancuri disponibile. 
 
De exemplu, intr-un caz extrem unde fiecare banc este programat cu 100 de memorii maxim, 
numarul de bancuri disponibil va fi redus la 10 (10 bancuri x 100 memorii = 1000 capacitate 
memorii). 
 
Memorii manuale standard sunt etichetate 00 la 39. 
 
• Memorii automate 
 
Zona memoriilor automate poate depozita de pana la 200 de frecvente in doua bancuri de 100 
memorii. Memoria automata este utilizata pentru cautarea unei benzi de frecventa. Scanerul poate 
depozita automat orice frecventa activa gasita in timpul cautarii. 
Memoriile automate sunt etichetate A0 la A1. 
 
• Memoriile cu cautare limitata 
 
Memoriile cu cautare limitata constau in 50 de locatii de memorie impartite in 25 de perechi de 
frecvente. Functia de cautare limitata va permite sa specificati limitele de sus si de jos ale unei 
sectiuni de banda de frecventa pe care doriti sa o scanati. Aceste ‘perechi’ de limite de frecvente pot 
fi depozitate in memoriile cu cautare limitata, pentru rechemare la un moment ulterior. 
 
Limitele de sus si de jos ale memoriei cu cautare limitata sunt identificate ca si A si B. 
 
Asadar, cele 25 de perechi sunt etichetate A00, b00 la A25, b24. 
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• Memoriile Dual Watch 
 
Functia Dual Watch permite radioului sa schimbe intre doua frecvente selectate. Memoriile Dual 
Watch constau in 50 de locatii de memorie impartite in 25 de perechi de frecvente. 
 
Cele doua frecventele Dual Watch dunt identificate ca si A si b. Asadar, cele 25 de perechi sunt 
etichetate A00, b00 la A24, b24. 
 
STOCAREA FRECVENTELOR IN MEMORIE 
 
• Memoriile manuale 
Pentru a stoca manual o frecventa intr-una din memoriile manuale: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Apasati butonul BAND pentru a selecta banda solicitata. 
3) Selectati frecventa pe care doriti sa o stocati, utilizand tastele 

numerice sau butonul Control. 
4) Apasati Func MW pentru a intra in modul Memory Write. 

 
5) Receptorul va gasi si afisa o memorie libera si locatia memoriei 

automate. 
6) Daca este necesar, utilizati tastele numerice pentru a selecta un nou 

banc de memorie, e.g. pentru bancul de memorie 16 apasati 1 si 6. 
7) Pentru a schimba locatia memoriei, rotiti butonul Control. 
8) Apasati din nou Func MW pentru a stoca frecventa.  

 
 
 
 
 
 
Pentru a reutiliza o frecventa din memoriile manuale: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Apasati Func MR. Receptorul va intra in modul Memory Read. 
3) Pentru a vedea bancurile de memorie apasati butonul BANK sau intrati direct in the bancurile 

de memorie utilizand tastele numerice. 
4) Selectati canalul solicitat utilizand butonul Control. 

 
• Memoriile automate 
 
Memoriile automate detin frecventele care sunt stocate automat in timpul cautarii benzilor. 
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Pentru a stoca frecventele in Memoriile Automate: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Selectati banda si frecventa pe care doriti sa o cautati. 
3) Setati nivelui Squelch la un punct unde receptorul sa fie 

silentios. 
4) Apasati Func AW pentru a selecta modul Automatic Write. 

 
5) Apasati butonul Bank pentru a selecta bancul de memorie 

solicitat (A0 sau A1). 
6) Apasati butonul SCAN/SRC pentru a incepe scanarea. 
7) Pe masura ce sunt gasite frecventele active ele sunt stocate 

automat in bancul de memorie selectat. Atunci cand toate cele 100 de canale sunt stocate, 
receptorul va suna un bip. 

8)  Pentru a iesi din modul Automatic Memory, apasati butonul E/VFO. 
 
Pentru a reutiliza o frecventa din memoriile automate: 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Apasati Func MR. Receptorul va intra in modul Memory Read. 
3) Apasati repetat butonul BANK pentru a vedea peste bancuri de memorie pana la A0 sau A1 . 
4) Selectati canalul solicitat utilizand butonul Control. 

 
• Memorii cautare limitata 
Aici veti putea stoca o pereche de frecvente care reprezinta limitele de 
sus si jos a unei sectiuni de banda de frecventa pe care doriti sa cautati 
semnale. 
 
Pentru a stoca o pereche de limite de frecvente in Memoriile de cautare 
limitata: 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Apasati butonul Band pentru a selecta banda solicitata. 
3) Introduceti frecventa care reprezinta un capat benzii pe care o 

doriti sa o cautati. 
4) Apasati Func LMT. L1 va clipi pe ecran, pentru a va indica 

introducerea limita primei frecvente. 

 
5) Apasati butonul E/VFO pentru acceptare. L2 va clipi pe ecran, pentru a va indica 

introducerea limita a doua a frecventei. 
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6) Introduceti a doua limita a frecventei, apoi apasati E/VFO pentru 

acceptare. 
7) Acum apasati Func MW. Receptorul va intra in modul Memory 

Write(Inregistrare in memorie) si selecteaza Pr-ul bancului de 
memorie. 

 
8) Utilizati butonul Control pentru a selecta un canal liber pentru a 

stoca perechea de frecvente. 
9) Apasati din nou Func MW pentru a stoca frecventele. 

 
 
 
Pentru a reutiliza o pereche de limite de frecvente in Memoriile de 
cautare limitata: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru a selecta modul VFO. 
2) Apasati Func MR. Receptorul va intra in modul Memory Read. 
3) Apasati repetat butonul BANK pentru a vedea peste bancuri de 

memorie pana cand Pr este afisat sau apasati butonul MODE 
pentru a accesa direct Pr-ul bancului. 

4) Selectati canalul solicitat folosind butonul Control. 
5) Setati nivelul Squelch la un punct unde receptorul este silentios. 
6) Apasati usor SCAN/SRC. Radioul va incepe sa scaneze intre 

limitele de frecventa selectate. 
 
• Memoriile Dual Watch 
 
Memoriile Dual Watch sunt utilizate pentru a stoca o pereche de frecvente care vor fi monitorizate 
atunci cand trasatura Dual Watch este activata. Pot fi stocate pana la 
50 de frecvente (25 de perechi). 
 
Pentru stocarea unor perechi de frecvente Dual Watch in Memoriile 
Dual Watch: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru selectarea modului VFO. 
2) Apasati butonul Band pentru a selecta banda solicitata. 
3) Ajustati Squelch astfel ca receptorul sa fie silentios. 
4) Introduceti una din frecvente pe care doriti sa le monitorizati. 
5) Apasati Func DW. Va fi afisata iconita ‘D’ Dual Watch. 
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6) Introduceti a doua frecventa folosind butonul control sau tastatura numerica. 
7) Apasati butonul E/VFO pentru acceptare. Functia Dual Watch va incepe. 
8) Acum apasati Func MW. Receptorul va intra in modul Memory Write si selecteaza bancul de 

memorie Du (Dual Watch). 

 
9) Folositi butonul control pentru a selecta un canal liber pentru a stoca perechea de frecvente. 
10)  Apasati din nou Func MW pentru a stoca cele doua frecvente. Acestea vor fi stocate Axx si 

bxx unde xx este canalul liber pe care l-ati selectat. 
 
Pentru a reutiliza o pereche de frecvente Dual Watch din Memoriile 
Dual Watch: 
 

1) Apasati butonul E/VFO pentru selectarea modului VFO. 
2) Setati nivelul Squelch la un punct unde receptorul este 

silentios. 
3) Apasati Func MR. Receptorul va intra in modul Memory Read. 
4) Apasati repetat butonul BANK pentru a vedea peste bancurile 

de memorie pana cand este selectat Du sau apasati SKIP pentru 
a accesa direct bancul Du. 

5) Selectati canalul solicitat folosind butonul control. 
6) Apasati usor butonul SCAN/SRC. Dual Watch va incepe, 

receptorul va monitoriza canalele in memoria Dual Watch 
selectata. 

 
SCANARE CANAL 
 
• Scanare banda 
Utilizati functia de Scanare pentru a localiza canalele active printre 
canalele memorate in unul sau mai multe bancuri. 

1) Apasati Func MR pentru a selecta modul Memory Read. 
2) Apasati Bank/Band pentru a selecta bancul de memorie 

preferat. 
3) Setati nivelul Squelch la un punct unde receptorul este 

silentios. 
4) Apasati Scan/Src. Receptorul va incepe scanarea benzii 

selectate. 
 
Note: 

• Daca este primit un semnal, receptorul va ramane deschis pe canalul activ pe durata setarii 
‘Busy Timer’ din meniul de setari. Daca ‘Busy Timer’ este setat pe Busy, receptorul va 
ramane deschis pe canalul activ pentru atat timp cat semnalul este prezent. 

• Pentru a schimba bancul in timpul cautarii, apasati usor butonul Band/Bank. 
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• Pentru a schimba directia scanarii in timpul scanarii, rotiti butonul control in sensul acelor de 
ceas sau in sensul invers. 

 
 
• Scanare completa 
Functia de scanare completa scaneaza aria completa a canalului 
memorat pentru semnale. 
 

1) Apasati Func MR pentru a selecta modul Memory Read. 
2) Apasati Bank/Band pentru a selecta bancul de memorie preferat. 
3) Setati nivelul Squelch la un punct unde receptorul este silentios. 
4) Tineti apasat pentru 2 secunde butonul Scan/Src. Receptorul va 

incepe scanarea pe toate benzile. 
 
 
Note: 

• Daca este primit un semnal, receptorul va ramane deschis pe canalul activ pe durata setarii 
‘Busy Timer’ din meniul de setari. Daca ‘Busy Timer’ este setat pe Busy, receptorul va 
ramane deschis pe canalul activ pentru atat timp cat semnalul este prezent. 

• Pentru a schimba bancul canalului in timpul cautarii, apasati usor butonul Band/Bank. 
• Pentru a schimba directia scanarii in timpul scanarii, rotiti butonul control in sensul acelor de 

ceas sau in sensul invers. 
• Functia de scanare completa functioneaza doar pana in Manual Bancuri de memorie (00 pana 

la 39). 
 
• Prioritate de scanare 
Aceasta va permite sa introduceti canalul sau frecventa prioritara in scanarea canalului. Atunci cand 
scanarea este activata, receptorul va cerceta frecventa sau canalul prioritar la un interval setat de 
catre ‘Priority Time’ din meniul de setari. 
 
Pentru a efectua o scanare prioritara utilizand o frecventa ca fiind 
canal prioritar: 
 

1) Introduceti frecventa canalului prioritar solicitat folosind 
tastatura, apoi apasati E/VFO. 

2) Apasati Func PRI. Frecventa selectata este acum canalul 
prioritar. 

3) Apasati Func MR pentru a selecta modul Memory Read 
(citire din memorie). 

4) Apasati Bank/Band pentru a selecta bancul de memorie 
preferat pe care doriti sa-l scanati. 

5) Apasati Scan/Src. Receptorul va incepe scanarea pe banda 
selectata si va schimba pe canalul prioritar la un interval setat 
prin ‘Priority Time’ din meniul de setari. 
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Pentru efectuarea unei scanari prioritare utilizand un canal stocat ca si canal prioritar: 
 

1) Apasati Func MR pentru a selecta modul Memory Read. 
2) Apasati Bank/Band pentru a selecta bancul de memorie solicitat. 
3) Rotiti butonul Control pentru a selecta canalul solicitat. 
4) Apasati Func PRI. Canalul selectat este acum canalul prioritar. 
5) Apasati Band/Bank pentru a selecta canalul preferat pe care doriti sa-l scanati. 
6) Apasati Scan/Src. Receptorul va incepe scanarea pe bancul selectat si va schimba canalul 

prioritar la un interval setat prin ‘Priority Time’ din meniul de setari. 
 
Note: 

• Daca este primit un semnal, receptorul va ramane deschis pe canalul activ pe durata setarii 
‘Busy Timer’ din meniul de setari. Daca ‘Busy Timer’ este setat pe Busy, receptorul va 
ramane deschis pe canalul activ pentru atat timp cat semnalul este prezent. 

• Pentru a schimba bancul canalului in timpul cautarii, apasati usor butonul Band/Bank. 
• Pentru a schimba directia scanarii in timpul cautarii, rotiti butonul control in sensul acelor de 

ceas sau in sensul invers. 
 
SETARI MENIU 
 
Setarile meniului va varia in functie de modul selectat. 
 

1) Apasati butonul MENU pentru a accesa setarile Meniului. 
2) Apasati butoanele de volum ▲▼ pentru a vedea peste 

elementele Meniului. 
3) Rotiti butonul Control pentru a schimba valorile fiecarui 

element din Meniu. 
 
 
 
• Modul VFO 
 

FUNCTIE DESCRIERE VALORI 
 

Busy Timer 
Determina cat timp receptorul va astepta pe un canal ocupat 
in timpul Scanarii sau a Cautarii. Atunci cand ‘Busy’ este 
selectat, receptorul va ramane pe canalul ocupat atat timp 
cat ramane ocupat. 

 
Ocupat, 5 secunde 

 
Tone 

Selecteaza tonul CTCSS sau DCS solicitat. Tonul este apoi 
activat sau dezactivat prin apasarea Func TONE. 

 
Vedeti tabelul 
CTCSS/DCS 

 
Priority Time 

Seteaza cat timp receptorul va astepta inainte de a vizita 
canalul prioritar selectat in timpul Scanarii sau Cautarii.  

 
1 – 10 secunde 

Memory Afiseaza Manual Memory disponibila in receptor. 0 – 1000 
 

Step 
Seteaza frecventa in kHz. Cand Auto este selectat, 
receptorul utilizeaza automat o frecventa stabilita din 
fabrica pentru fiecare banda. 

5, 6.5, 8.33, 9, 10, 
12.5, 15, 20, 25, 30, 
50, 100, 500, Auto 
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Beep Activeaza sau dezactiveaza bipurile atunci cand sunt 
apasate butoanele. 

ON, OFF 

 
Delay 

Determina cat timp radioul va astepta pe o frecventa dupa 
ce un semnal a disparut in timpul Scanarii sau Cautarii. 

 
1 – 10 secunde 

 
• Modul Memory Read 
 

FUNCTIE SEMNIFICATIE  DESCRIERE 
CH CLR Channel Clear Sterge canalul selectat 
bA CLR Bank Clear Sterge toate canalele din bancul selectat. 

ALL CLR All Clear Sterge toate memoriile din receptor. 
CH Move Channel Move Muta o frecventa dintr-un canal in altul. 
CH Copy Channel Copy Copie o frecventa dintr-un canal in altul. 
bA Copy Bank Copy Copie un banc intreg de frecvente in alt banc. 

 
COPIEREA FRECVENTELOR INTRE BANCURI DE MEMORIE 
 
• Copie Banc 
 
Pentru a copia un bank de frecvente la altul: 

1) Selectati bank pe care doriti sa-l copiati. 
2) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau butoanele 

pentru volum ▲▼ pentru a selecta ‘bA Copy’. 
3) Apasati E/VFO pentru acceptare. 
4) Acum selectati bancul pe care doriti sa-l copiati, folosind 

tastatura numerica sau butonul BANK/BAND. 
5) Apasati din nou E/VFO pentru a copia bancul original in noul 

bank. Bancul original va ramane neschimbat. 
 
 
 
 

   
 
 
 
• Copiere canal 
 
Pentru copierea unui canal in altul: 

1) Selectati canalul pe care doriti sa-l copiati. 
2) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau butoanele 

pentru volum ▲▼ pentru a selecta ‘CH Copy’. 
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3) Apasati E/VFO pentru acceptare. Receptorul va selecta automat urmatorul canal liber in 
acelasi banc. 

4) Daca nu doriti sa utilizati urmatorul canal liber de catre receptor, folositi butonul Control, 
tastatura numerica sau butonul BANK/BAND pentru a selecta canalul preferat si Bank. 

5) Apasati din nou E/VFO pentru a copia canalul initial la noul canal. Canalul initialva ramane 
neschimbat. 

 
• Mutarea canalului 
Pentru mutarea unui canal la un altul: 

1) Selectati canalul pe care doriti sa-l mutati. 
2) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau butoanele pentru volum ▲▼ pentru a 

selecta ‘CH Copy’. 
3) Apasati E/VFO pentru acceptare. Receptorul va selecta automat urmatorul canal liber in 

acelasi banc. 
4) Daca nu doriti sa utilizati urmatorul canal liber de catre receptor, folositi butonul Control, 

tastatura numerica sau butonul BANK/BAND pentru a selecta canalul si bancul preferat. 
5) Apasati din nou E/VFO pentru a copia canalul initial la noul canal. Canalul initial va ramane 

neschimbat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• All Clear 
 
Pentru a sterge toate datele din memorie: 
 

1) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau butoanele 
pentru volum ▲▼ pentru a selecta ‘ALL CLR’. 

2) Apasati E/VFO. Va fi afisat ‘dEF yES’. 
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3) Pentru a continua cu All Clear, apasati din nou E/VFO. 
4) Pentru anularea All Clear, utilizati butonul Control pentru a selecta ‘dEF NO’ apoi apasati 

E/VFO. 
 
 
 
 
• Bank Clear 
 
Pentru a sterge un canal din memorie: 

1) Selectati un canal din Bank pe care doriti sa-l stergeti. 
2) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau 

butoanele pentru volum ▲▼ pentru a selecta ‘bA CLR’. 
3) Apasati E/VFO. Va fi afisat ‘dEF yES’. 
4) Pentru a continua cu Bank Clear, apasati din nou E/VFO. 
5) Pentru anularea Bank Clear, utilizati butonul Control 

pentru a selecta ‘dEF NO’ apoi apasati E/VFO. 
 
 
 
 
• Stergerea canalului 
 
Pentru a sterge un canal din memorie: 

1) Selectati canalul pe care doriti sa-l stergeti. 
2) Apasati Menu, apoi utilizati butonul Control sau butoanele 

pentru volum ▲▼ pentru a selecta ‘CH CLR’. 
3) Apasati E/VFO pentru a sterge canalul. 
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CLONAREA MEMORIILOR STOCATE CU O ALTA UNITATE 
 
Memoriile stocate in statia dvs pot fi transferate la sau de la alta statie TSC-3000R. Pentru a efectua 
aceasta functie va trebuie un cablu TCC-1010 (disponibil separat).  
 
Clonarea  se face dupa cum urmeaza: 

1) Puneti cele doua radio-uri una langa cealalta si conectati cablul dupa cum arata in imaginea 
de mai jos. 

2) Porniti radio-ul a carui memorii doriti sa le copiati (Master) prin tinerea apasata a butonului 
Func MODE. Pe ecran va apare “CLON TX”. 

3) Porniti radioul a carui memorii le copiati (Slave) prin tinerea apasata a butonului Func 
MODE.  Pe ecran va apare “CLON TX”. Rotiti butonul Control pentru a selecta “CLON 
TX”. 

4) Apasati ON E/VFO din radio-ul Master si ON din radio-ul Slave. Amandoua radio-uri vor 
emite un bip de confirmare si “CONNECT” va fi afisat pe ercan. 

5) “dATA TX” si “dATA RX” va fi afisat pe fiecare ecran al radio-ului Master si a celui Slave. 
6) “CLON OK” va apare pe fiecare ecranul al radio-urilor. 

 
Odata ce clonarea a fost indeplinita cu succes, deschideti amandoua radio-uri si indepartati cablul. 
Puteti accesa acum frecventele transferate. 
 

 
 
 
 
 
Declaratie CE 

 
Versiunea CE a aparatului TSC-3000R care afiseaza simbolul CE pe eticheta 
produsului, respecta recomandarile esentiale ale Directivei Europene de Radio 

si Telecomunicatii 1999/5/CE. 
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Recomandari de siguranta 
 
Pentru incarcarea bateriilor reincarcabile, trebuie utilizat doar un adaptor AC aprobat in conformitate 
cu urmatoarele specificatii: 
*INPUT (Intrare):AC 230V 50Hz 
*OUTPUT (Iesire): DC 9V 300mA 
 
SPECIFICATII 
 
• Generale 

- Acoperire frecventa: 0.150 – 1309.995 MHz 
- Numarul canalelor memorate: 1300 (inclusiv memoriile de cautare limitata, memoriile dual 

watch si memoriile auto write) 
- Rezolutie frecventa: 5, 6.25, 8.33*, 9**, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500KHz & Auto. 

* Selectabile intre 108 – 135.99127 MHz 
** Selectabile intre 0.504 – 1.620 MHz 

- Temperatura de operare: -10º C la +60º C 
- Stabilitatea frecventei de referinta: ± 6 ppmº C (-10º C la +60º C) 
- Solicitare alimentare: 3.7V Li-Ion  
- Scurgere curenta 

Standby (putere salvata): caracteristic 50 mA 
Max. audio: caracteristic 320 mA 
Incarcare (la 9V DC): characteristic 300 mA 

- Conector antena: SMA (50 Ω) 
- Dimensiuni: 62.5 (W) x 98.0 (H) x 32.6 (D) mm 
- Greutate (aproximativ): 220 g 

 
* Specificatiile se pot schimba fara o instiintare sau obligatie. 
 
• Receptor 

- Sistem receptor: Conversie tripla superheterodina. 
- Frecvente intermediare 
- Prima: 266.7 MHz, a 2-a: 19.65 MHz, a 3-a: 450 KHz 
- Sensibilitate si sensibilitate Squelch: 

FM (1 kHz/3.5 kHz Dev. 12 dB SINAD) 
1.625 – 4.995 MHz: tip 0.35 uV 
5.000 – 179.995 MHz: tip 0.35 uV 
118.000 – 246.995 MHz: tip 0.25 uV 
247.000 – 329.99 MHz: tip 0.28 uV 
330.000 – 469.995 MHz: tip 0.36 uV 
470.000 – 832.995 MHz: tip 0.56 uV 
833.000 – 999.995 MHz: tip 0. 5 uV 
1000.000 – 1309.995 MHz: tip 0.89 uV 

WFM (1 kHz/52.5 kHz Dev. 12 dB SINAD) 
76.000 – 108.000 MHz: tip 0.89 uV 
175.000 – 221.995 MHz: tip 0.71 uV 
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470.000 – 770.000 MHz: tip 1.7 uV 
AM (1 kHz/30% MOD. 10 dB SINAD) 

0.495 – 4.995 MHz: tip 1.3 uV 
5.000 – 29.995 MHz: tip 0.8 uV 
118.000 – 136.000 MHz: tip 0.56 uV 
220.000 – 246.995 MHz: tip 0.56 uV 
247.000 – 329.995 MHz: tip 0.71 uV 
- Sensibilitate 

AM/FM: mai mult de 15 kHz/-9dB 
   mai putin de 150 kHz/-60dB 

WFM: Mai mult de 150 kHz/-6dB 
- Putere de iesire AF: caracteristic 500mW la 40% deformare cu o sarcina de 8Ω 
- Conector difuzor extern: 3 – conductori 3.5 (d) mm (1/5”) 8Ω 
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