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Zawartość opakowania 

• Radiotelefon CT 890 

• Antena 

• Akumulator Li-ion 2600 mAh 

• Klips do paska 

• Ładowarka stołowa z adaptorem ściennym 

• Pasek na nadgarstek 

• Instrukcja 

 

Zasady eksploatacji 

Radiotelefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i jako taki powinien być traktowany w 

odpowiedni sposób. Poniższe wskazówki pozwolą uniknąć ewentualnych sporów gwarancyjnych i pomogą 

w bezawaryjnym funkcjonowaniu sprzętu. 

• Nie próbuj otwierać radia. Nieautoryzowana ingerencja może doprowadzić do uszkodzenia 

radiotelefonu i utraty ochrony gwarancyjnej. 

• Nie używaj radia gdy antena uległa uszkodzeniu. 

• Nie zostawiaj radia w miejscach mocno nasłonecznionych i gorących. 

• Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci. 

• Nie używaj radia w miejscach o dużym zapyleniu. 

• Jeżeli poczujesz nieprzyjemny zapach lub zobaczysz dym wydobywający się z urządzenia 

natychmiast je wyłącz i odłącz akumulator. 

• Nie nadawaj bez anteny. 

• Do czyszczenia używaj lekko wilgotnej tkaniny bez alkoholu i detergentów. 

• Wyłączaj radio w obszarach zagrożonych wybuchem. 

 

Podstawowe funkcje 

• Duobander VHF/UHF z wyświetlaniem nazw kanałów. 

• Zakres 144-146 i 430-440 MHz lub 136-174 i 400-470. 

• Tryb pracy UHF-VHF lub VHF-VHF lub UHF-UHF. 

• Moc wyjściowa 5W VHF/ 4W UHF. 

• Pamięć 999 kanałów. 

• Pełen dupleks. 

• Stoper. 

• VOX. 

• 105 kodów DCS i 50 tonów CTCSS. 

• Głosowe powiadomienie. 

• Funkcja SOS. 

• Szerokość kanału 12,5 i 25 kHz. 

• Opcjonalne wyświetlanie kanału, kanału i częstotliwości lub tylko częstotliwości. 

• Funkcja inwersji częstotliwości. 

• Skaner. 

• Radio FM. 

• Odstęp międzykanałowy: 5kHz, 6,25kHz, 10kHz, 12,5kHz, 25kHz, 50kHz, 100kHz. 

• Dwustopniowa regulacja mocy nadawania 4/5W -1W. 

• Akumulator Li-ion 2600mAh. 

• Przesunięcie częstotliwości . 



• Typowe przesunięcie dla przemienników amatorskich TX/RX. 

• BCLO blokada zajętego kanału. 

• Roger Beep dźwięk kończący/zaczynający transmisję. 

• TOT  ogranicznik czasu nadawania. 

• Blokada klawiatury. 

• Powiadomienie głosowe o niskim stanie baterii. 

• Odwracanie częstotliwości. 

• Reset kanału/funkcji. 

• Duży, kolorowy wyświetlacz LCD. 

• Latarka 

 

OPIS URZĄDZENIA 

Wyświetlacz LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przemiennik z odwróconą częstotliwością RX/TX 14. Częstotliwość UHF/VHF 

2. VOX       15. Szerokość kanału 

3. Oszczędzanie energii     16. Odstęp (pozytywny/negatywny) 

4. Blokada klawiatury     17. Aktywacja QT i DTMF 

5. Wskaźnik baterii     18. Kod DCS 

6. Radio FM      19. Ton CTCSS 

7. Odwrócona częstotliwość    20. Funkcja przemiennika włączona 

8. Kanał priorytetowy     21.  Tryb funkcji 

9. Ostatnio odbierane     22.  Pasmo radia FM 

10. Pasmo w użyciu 

11. Numer komórki pamięci 

12. Częstotliwość VHF/UHF 

13. Duża lub mała moc nadawania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skrambler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTY STEROWANIA RADIEM I JEGO FUNKCJAMI 

A. Antena 

B. Latarka 

C. Pokrętło zmiany kanałów 

D. Pokrętło włącz/wyłącz/siła głosu 

E. Dioda nadawania 

F. Dioda odbioru 

G. Wyświetlacz 

H. Mikrofon 

I. EXIT wyjście z menu i funkcji 

J. VFO/MR zmiana trybu wyświetlania: częstotliwość lub kanał 

K. */SCAN odwrócenie częstotliwości lub skaner Włączane przez krótkie lub długie wciśnięcie 

L. #/LOCK blokada klawiatury/stoper sterowane długim/krótkim wciśnięciem 

M. Klawiatura 

N. poruszanie się po menu i wybór funkcji 

O. RPT  krótkie wciśnięcie: tryb pojedynczego lub podwójnego wyświetlacza, długie wciśnięcie 

aktywuje lub wyłącza funkcje przemiennika 

P. A/B Przełącznik częstotliwości głównej do wyboru zakresu VHF lub UHF 

Q. MENU wejście do MENU i potwierdzanie wyboru 

R. PF1 przycisk boczny: Selektywne wywołanie/nadawanie na drugiej częstotliwości. Zależnie od 

dokonanego wyboru (menu 19) pozwala transmitować selektywne wywołanie lub ton 

przemiennika 1750 Hz 

S. PTT: przycisk nadawania 

T. PF2 przycisk boczny:  krótkie wciśnięcie włącza latarkę, długie wciśnięcie aktywuje monitor czyli 

wyłącza blokadę szumow 

U. PF3 przycisk boczny: aktywuje następujące funkcje (menu 20) – skaner/wyłączenie 

podświetlenia wyświetlacza/alarm/emergency/radio FM 

V. MIC/SP gniazdo zewnętrznego głośnika/mikrofonu 

W. Akumulator Li-ion 2600 mAh 

                                  

SZYBKIE PRZESZUKIWANIE 

Dłuższe przytrzymanie przycisków  uruchamia szybkie przeglądanie funkcji lub parametrów 

 

PRZEŁĄCZNIK RPT Podwójna/Pojedyncza Częstotliwość 

Przełącza między tą samą, a różnymi częstotliwościami dla nadawania i odbioru. Nadawanie i odbiór na 

różniących się od siebie częstotliwościach są przydatne do pracy z przemiennikiem 

 

PRZEŁĄCZNIK A/B 
Wciśnij A/B aby wybrać częstotliwość główną. Częstotliwość, przy której pojawia się napis MAIN jest 

częstotliwością główną.  

 

PRZYCISK SCAN 

Naciśnij go krótko, żeby aktywować częstotliwość odwrotną ( włącz/wyłącz ). Naciśnięcie i przytrzymanie  

przez 2 sek. uruchamia skaner. 

 

KOD DTMF 

Wcisnąwszy PTT naciśnij przyciski odpowiadające właściwemu kodowi DTMF. RPT,   ,VFO/MR odpowiada 

odpowiednio literom A,B,C i D. 



ODWRACANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

Jeżeli nadajesz na innej częstotliwości niż odbierasz za pocą tej funkcji możesz zamienić częstotliwości miejscami 

jak również kody CTCSS i DCS.  

W trybie czuwania wciśnij krótko przycisk SCAN. 

Pamiętaj, aby uprzednio ustawić właściwy kierunek odstępu częstotliwości (MENU 23 i 24). 

 

NISKI STAN AKUMULATORA 

Jeżeli akumulator będzie bliski wyczerpania co 5 sek. będziesz słyszał ostrzegawczy dźwięk, ikona baterii będzie 

pokazywać jej niski stan, a wciśnięcie PTT wywoła głosowy komunikat „battery low” 

 

TRYBY PRACY 

CT890 może pracować w 2 trybach  

VFO – częstotliwości 

MR – kanałów 

W trybie kanałów wyświetlacz pokazuje 

• Numer kanału 

• Częstotliwość + numer kanału 

• Nazwę kanału (jeśli nadana) 

Przełączane miedzy trybami można realizować manualnie lub przez opcjonalny programator PRG-10 

Za pomocą programatora można również ustanowić hasło dla każdego trybu. Hasło złożone z samych zer oznacza 

jago brak. 

 

KLONOWANIE Z OPCJONALNYM KABLEM R73727 

Klonowanie to prosta operacja przekopiowania wszystkich ustawień z jednego radia na drugie.  

1. Połącz 2 wyłączone radia kablem R73727. 

2. Włącz radio, które ma odbierać ustawienia. 

3. Włącz radio, które ma  wysyłać ustawienia. Podczas włączania trzymaj wciśnięty przycisk PF3. 

4. Na wyświetlaczu radia wysyłającego pojawi się napis „COPYING” i zacznie migać czerwona dioda. Po 

zakończeniu procesu pojawi się napis „FINISHED”. Jeżeli dioda świeci się ciągłym czerwonym światłem, To 

znaczy, że proces się nie powiódł. 

5. Radio odbierające miga diodą na zielono i wyłącza się po zakończeniu procesu. 

6. Obydwa radia dokonują resetu i są gotowe do użycia 

 

ŁADOWANIE AKUMULATORA 

Ładowanie polega na włożeniu radia lub samego akumulatora do podstawki ładowarki podłączonej do prądu. 

Proces ładowania sygnalizuje czerwona dioda, a jego zakończenie kolorem zielonym diody. 

Uwaga : jeżeli akumulator jest mocno rozładowany dioda najpierw miga na czerwono przez 10-20 min, a potem 

przechodzi do świecenia światłem ciągłym. 

 

FUNKCJE 

CT-890 wyświetla jednocześnie 2 częstotliwości. Częstotliwość, przy której pojawia napis MAIN jest częstotliwością 

główną. Częstotliwość bez strzałki jest częstotliwością rezerwową. Częstotliwość główna może być użyta zarówno 

do nadawania jak i odbioru, zaś częstotliwość rezerwowa tylko do odbioru.  

Do przypisania częstotliwości jej statusu sygnalizowanego napisem MAIN służy przycisk A/B. 

W trybie wyświetlania częstotliwości następujące dziewięć funkcji może być wybrane dla obu zakresów: 

odstęp międzykanałowy, moc wyjściowa, poziom blokady szumów, szerokość kanału, CTCSS, DCS, kierunek zmiany 

częstotliwości, częstotliwość offsetowa, tryb wyświetlania kanałów. 

W trybie wyświetlania kanałów następujące siedem funkcji może być wybrane dla obu zakresów: 

niepełne kroki regulacji mocy, poziom blokady szumów, CTCSS, DCS, szerokość kanału, kierunek zmiany 

częstotliwości, częstotliwość offsetowa. 

 

 



ODSTĘP MIĘDZYKANAŁOWY (STEP)..... MENU 1 

W trybie czuwania wciśnij raz MENU, a potem cyfrę 1. Wyświetlacz pokaże „Step”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni odstęp i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz 

wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. Radiotelefon oferuje do wyboru siedem odstępów międzykanałowych: 

5/6,25/10/12,5/25/50/100 kHz. 

 

POZIOM BLOKADY SZUMÓW (SQL-LE).....MENU 2 

Blokada szumów pozwala docierać do twojego radia sygnałom o różnej sile. Ustawiając poziom zbyt wysoko nie 

będziesz słyszał słabych sygnałów, a ustawiając zbyt nisko możesz słyszeć niepożądane zakłócenia. Ustawiając w grupie 

korespondentów ten sam kod DCS można wyłączyć blokadę. 

Radiotelefon posiada 10 pozycji blokady ( 0-9 ). Wybierając 0 wyłączasz blokadę. Poziomy od 1 do 9 umożliwiają 

otwarcie głośnika coraz silniejszym transmisjom. Przy położeniu 9 będziesz słyszał wyłącznie silne sygnały. 

W pozycji czuwania wciśnij Menu, a potem cyfrę 2. Wyświetlacz pokaże „SQUELCH”. 

 Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Wciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni poziom i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

OSZCZĘDZANIE ENERGII (SAVE).....MENU 3 

Dla oszczędności energii ta funkcja wyłącza radiotelefon jeżeli przez dłuższy czas nie odbiera on sygnału. 

W pozycji czuwania wciśnij Menu, a potem cyfrę 3. Wyświetlacz pokaże „SAVE”. 

 Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Wciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni stan – włączony „ON” lub 

wyłączony „OFF” i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

DUŻA/MAŁA MOC NADAWANIA (TXP).....MENU 4 

W pozycji czuwania wciśnij Menu, a potem cyfrę 4. Wyświetlacz pokaże „TXP”. 

 Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Wyświetlacz pokaże TXP. Wciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni 

poziom – duża moc 5W „HIGH” lub mała moc 1 W „LOW” i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć 

do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

DŹWIĘK ROZPOCZYNAJĄCY/KOŃCZĄCY TRANSMISJĘ (ROGER).....MENU 5 

Możesz wybrać jeden z 4 wariantów ustawienia: 

OFF dźwięk wyłączony. 

BOT krótki dźwięk (bip) słyszalny zaraz po naciśnięciu PTT ( na początku transmisji ).    

EOT krótki dźwięk (bip) słyszalny zaraz po zwolnieniu PTT ( na końcu transmisji ). 

BOTH krótki dźwięk (bip) słyszalny zaraz po zwolnieniu i naciśnięciu PTT ( na początku i na końcu transmisji ). 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 5. Wyświetlacz pokaże „ROGER”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni wariant i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć 

do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

OGRANICZENIE CZASU NADAWANIA (TOT).....MENU 6 

Funkcja TOT służy do zapobiegania za długiej transmisji. Transmisja zostaje automatycznie przerwana, jeśli przekroczy 

ustalony wcześniej maksymalny czas trwania. Radio wydaje ostrzegawczy dźwięk i mimo wciśniętego PTT przełącza się 

na odbiór. 

Maksymalny czas transmisji można ustawić na 60 poziomach co 15 sekund  od 15 do 900. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 6. Wyświetlacz pokaże „TOT”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

 w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni czas i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do 

trybu czuwania wcisjkając EXIT. 

 

GŁOSOWE STEROWANIE NADAWANIEM (VOX).....7 

Funkcja VOX umożliwia automatyczne włączenie nadawania, jeśli mikrofon w radiotelefonie zarejestruje hałas  

o określonym poziomie natężenia. Wystarczy zacząć mówić i z niewielką zwłoką, transmisja zostanie rozpoczęta. Gdy 

zapadnie cisza radio przełączy się na odbiór. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 7. Wyświetlacz pokaże „VOX”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść  



w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni poziom czułości od 1 do 10 lub wyłączenie OFF i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Pamiętaj, że im wyższa wybrana wartość tym próg zadziałania VOX będzie niższy,  

a to oznacza, że coraz cichsze dźwięki będą w stanie zainicjować nadawanie. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając 

EXIT. 

Pamiętaj, ze VOX nie działa przy skanowaniu i słuchaniu radia FM 

 

WĄSKIE/SZEROKIE PASMO (WN).....MENU 8 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 8. Wyświetlacz pokaże „WN”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść  

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz szerokie „WIDE” albo wąskie „NAR” (15,12,5 MHz) i potwierdź wybór wciskając 

ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT.  

 

GŁOSOWE KOMUNIKATY (VOICE).....MENU 9 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 9. Wyświetlacz pokaże „VOICE”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub odpowiedni język i potwierdź wybór wciskając ponownie 

MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

ALARM PRZEKROCZENIA CZASU TRANSMISJI (TOA).....MENU 10 

Przy włączonym ograniczeniu czasu nadawania TOT funkcja TOA ostrzega o zbliżającym się limicie poprzez miganie 

diody nadawania, która w normalnych warunkach świeci światłem ciągłym. Możesz wybrać wartości od 1 do 10. Gdy 

wybierzesz 1 dioda zacznie migać 1 sekundę przed upłynięciem ustalonego limitu, wybór 2 oznacza 2 sekundy i.t.d. 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 10. Wyświetlacz pokaże „TOA”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub odpowiedni czas i potwierdź wybór wciskając ponownie 

MENU. Teraz wróć do trybu czuwania 

wciskając EXIT 

 

DŹWIĘKOWE POTWIERDZENIE UŻYCIA PRZYCISKÓW (BEEP).....MENU 11 

Fukcja powoduje, że każdorazowe użycie dowolnego przycisku oprócz PTT jest kwitowane krótkim dźwiękiem „bip”. 

Zalecamy aktywowanie tej funkcji, która pozwala uniknąć wątpliwości co skuteczności wciśnięcia przycisku. 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 11. Wyświetlacz pokaże „TOA”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub włączenie „ON” i potwierdź wybór wciskając ponownie 

MENU. Teraz wróć do trybu czuwania 

wciskając EXIT. 

Uwaga: Aktywowanie funkcji głosowych komunikatów (MENU 9) ma wyższy priorytet od dźwiękowego potwierdzenia 

użycia przycisków. 

 

JĘZYK MENU…..MENU 12 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 12. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ 

▼ wybierz odpowiedni język i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając 

EXIT. 

 

BLOKADA NADAWANIA NA ZAJĘTYM KANALE (BLC).....MENU 13 

Ta funkcja zapobiega wzajemnemu zakłócaniu transmisji. Na kanale gdzie radio słyszy transmisję nie będzie nadawać 

przed jej zakończeniem mimo naciśnięcia przycisku PTT. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 13. Wyświetlacz pokaże „BCL”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT 

 

SKANER (S.C.-REV).....MENU 14 

Skaner w radiu CT 890 może pracować w trzech trybach: 

TO czasowe skanowanie 

Skaner przeszukując pasmo zatrzymuje się na 5 sek na aktywnym kanale, po czym wznawia skanowanie. 

CO skanowanie determinowane nośną 

Skaner przeszukując pasmo zatrzymuje się na aktywnym kanale i pozostaje tam do czasu zaniku fali nośnej, po czym 



wznawia skanowanie. 

SE skanowanie krótkie 

 Radio przeszukując pasmo zatrzymuje się na aktywnym kanale, po czym opuszcza tryb skanowaniaW trybie czuwania 

wciśnij MENU, a potem cyfrę 14. Wyświetlacz pokaże „S.C.-REV”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. 

Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni tryb skanowania i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do 

trybu czuwania naciskając EXIT. 

Rozpoczęcie skanowania następuje przez wciśniecie i przytrzymanie przez 2 sek. przycisku SCAN. 

 

ODBIÓR Z CTCSS (R-CTCSS).....MENU 15 

Po włączeniu CTCSS radio odbiera tylko sygnały od użytkowników nadających na tym samym kanale z identycznym 

tonem CTCSS. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 15. Wyświetlacz pokaże „R-CTC”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni ton CTCSS lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór wciskając 

ponownie MENU. 

Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

Pamiętaj, że do wyboru masz 50 różnych tonów CTCSS. 

 

NADAWANIE Z CTCSS (T-CTCSS).....MENU 16 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 16. Wyświetlacz pokaże „T-CTCSS”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub ton CTCSS od 67.0 Hz do 254.1 Hz i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

Tak jak przy odbiorze masz do dyspozycji 50 tonów CTCSS. 

 

ODBIÓR Z DCS (R-DCS).....MENU 17 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 17. Wyświetlacz pokaże „R-DCS”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub kod DCS od D023N do D754I i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

Do wyboru masz 105 kodów DCS. 

 

NADAWANIE Z DCS (T-DCS).....MENU 18 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 18.  Wyświetlacz pokaże „T-DCS”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie OFF lub kod DCS od D023N do D754I i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

Do wyboru masz 105 kodów DCS. 

 

FUNKCJA CALL /VFTX (przycisk boczny PF1)…… MENU 19 

Do bocznego przycisku PF1 można przypisać jedną z 2 funkcji: 

CALL – selektywne wywołanie 

VFTX – nadawanie na częstotliwości rezerwowej 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 19.  Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ 

▼ wybierz funkcję potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

 

SCAM/LAMP/SOS-CH/RADIO NA 1 BOCZNYM PRZYCISKU (PF1).....MENU 20 

Boczny przycisk PF3 steruje kilkoma funkcjami: 

SCAN skaner 

LAMP podświetlenie wyświetlacza 

SOS-CH funkcja SOS 

TELEALARM:  

RADIO radio FM 

OFF funkcje wyłączone 

1.  Skaner 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 20. Wyświetlacz pokaże „PF-3”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  SCAN i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu 



czuwania naciskając EXIT. Kiedy aktywowałeś tę funkcję możesz uruchamiać skaner naciskając pierwszy boczny 

przycisk pod PTT, a wyłączając go naciskając dowolny przycisk.  

Pamiętaj, że tryb pracy skanera ustawia się z MENU 19. 

2. Podświetlenie wyświetlacza 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 20. Wyświetlacz pokaże „PF-3”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  LAMP i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu 

czuwania naciskając EXIT. Kiedy aktywowałeś tę funkcję możesz uruchamiać i wyłączać podświetlenie wyświetlacza 

naciskając pierwszy boczny przycisk pod PTT. 

3. Funkcja SOS 

W sytuacji zagrożenia będziesz w stanie wysłać sygnał SOS, a biała, jasna dioda na szczycie radia będzie migać 

ostrzegawczo. Trwający 10 sekund sygnał będzie transmitowany automatycznie co 5 minut do wyczerpania 

akumulatora lub do czasu wciśnięcia dowolnego przycisku. Obecność fali nośnej sprawia, że radio czeka z transmisją 

sygnału SOS do czasu jej zaniku. 

Pamiętaj, że SOS działa po ustaleniu kanału/częstotliwości. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 20. Wyświetlacz pokaże „PF-3”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  podmenu SOS-CH i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Naciskając ▲ 

▼ wybierz  BAND A albo BAND B i potwierdź wybór naciśnięciem MENU. Usłyszysz potwierdzający dźwięk i dioda 

zamiga na czerwono i zielono. 

Kiedy aktywujesz tę funkcję każdorazowe wciśnięcie pierwszego pod PTT, bocznego przycisku spowoduje transmisję 

wezwania pomocy SOS. 

4. Telealarm 

Radio  może transmitować kod identyfikacyjny (ANI ID) zakończony cyfrą 110. W radiu, odbierającym pojawiają się 

dźwiękowe i świetlne znaki alarmu powtarzane kilka razy.  

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 20. Wyświetlacz pokaże „PF-3”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz TELEALARM i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu 

czuwania naciskając EXIT 

5. Radio FM 

Włączenie radia 

W trybie czuwania naciśnij pierwszy pod PTT, boczny PF3 przycisk aby włączyć radio. Ekran wyświetla obecnie 

używaną częstotliwość oraz częstotliwość radia FM.  

Zmiana stacji 

W trybie radia FM wciśnij SCAN. Poszukiwanie stacji w toku sygnalizuje migająca zielona dioda, która przestaje migać 

gdy stacja zostaje  znalezienia. Możesz manualnie szukać stacji wciskając i trzymając 2 sek przycisk RPT, a potem 

używając przycisków kierunkowych. 

Zapisywanie stacji 

Po odnalezieniu stacji, którą chcesz zapamiętać naciśnij MENU. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie „SAVE?” 

(zapamiętać?). Przyciskami numerycznymi wciśnij cyfrę od 1 do 9, którą chcesz przypisać do aktualnie odnalezionej 

stacji. 

Stacje radiowe, które zapisujesz radiotelefon organizuje w 2 grupy. Domyślnie dostępna jest grupa 1. Jeśli np. 

zapisujesz częstotliwość 88,1 MHz pod 8 adresem pamięci wciskasz MENU i przycisk z cyfrą 8. Gdy chcesz zapisać w 

drugiej grupie, najpierw wciskasz przycisk z kluczykiem, którym przełącza się grupy, wyświetlacz pokaże „TEAM 2”. 

Teraz wciśnij MENU, a potem przycisk z cyfrą 8 . 

Opuszczenie trybu radia FM odbywa się przez ponowne naciśnięcie, bocznego przycisku. 

Pamiętaj: 

Nawet jeżeli słuchasz radia FM radiotelefon ciągle pozostaje w trybie czuwania na wybranej uprzednio częstotliwości 

radiokomunikacyjnej VHF lub UHF, którą możesz podejrzeć naciskając EXIT. Chcąc nadawać wciśnij PTT. Po 5 

sekundach od skończenia transmisji radiotelefon powróci automatycznie do trybu odsłuchu radia FM. 

 

 

 

 

 

 



TRYB PRACY (KANAŁY-CZĘSTOTLIWOŚCI CH-MDF).....MENU 21 

Radiotelefon może pracować w 4 trybach: 

1. Częstotliwości 

2. Kanały (CH) 

3. Kanał + częstotliwość 

4. Nazwa kanału 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 21. Naciskając ▲ ▼ wybierz tryb, w którym ma pracować radio 

 i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

 

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA ( ABR ).....MENU 22 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 22. Wyświetlacz pokaże „ABR”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  ON/OFF ( włącz/wyłącz ) i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz 

wróć do trybu czuwania naciskając EXIT.  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OFFSETOWA ( OFF-SET ) .......MENU 23 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 23. Wyświetlacz pokaże „OFF-SET”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  odpowiednią częstotliwość lub wprowadź ją manualnie z klawiatury i 

potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

Kierunek odstępu częstotliwości i częstotliwość offsetową można ustawić tylko gdy radio pracuje w trybie 

częstotliwości ( nie kanałów ). 

Radiotelefon może nadawać na innej częstotliwości niż odbiera (częstotliwość offsetowa). 

Dla wybrania częstotliwości offsetowej musisz najpierw ustawić kierunek odstępu nadawanie/odbiór w trybie pracy 

radia „częstotliwość”. 

Załóżmy, że chcesz odbierać na częstotliwości 430.025 MHz, a nadawać na 435.025 MHz. W trybie częstotliwości 

wybierz z klawiatury cyfry 4 3 0 0 2 5 potem wciśnij MENU i cyfrę 24 oraz ponownie MENU, żeby wejść w funkcję 

wyboru kierunku odstępu. Wybierz „+” kierunek dodatni i potwierdź przyciskiem MENU. Wyjdź z trybu wyboru 

naciskając EXIT. 

Wciśnij MENU i cyfrę 23 oraz ponownie MENU. Teraz wpisz odstęp ( w tym przypadku 5000 ) potwierdź przyciskiem 

MENU i wyjdź naciskając EXIT. 

KIERUNEK ODSTEPU CZĘSTOTLIWOŚCI ( SFT – D )…..MENU 24 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 24. Wyświetlacz pokaże „SFT-D”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz  +/-/OFF  i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu 

czuwania naciskając EXIT.  

+ kierunek dodatni oznacza, że częstotliwość nadawcza jest wyższa od odbiorczej 

-  kierunek ujemny oznacza, że częstotliwość nadawcza jest niższa od odbiorczej 

OFF odstęp jest wyłączony; częstotliwość nadawania i odbioru  jest taka sama 

 

STOPER ( SECOND )…..MENU 25 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 25.  Wyświetlacz pokaże „SECOND”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz wyłączenie lub wyłączenie ON/OFF i potwierdź wybór wciskając 

ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

Korzystanie ze stopera 

Kiedy funkcja jest włączona ( ON ) naciśnij przycisk z kluczykiem #LOCK, aby uruchomić stoper. Zatrzymanie stopera 

następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Pojawienie się sygnału powyżej poziomu blokady szumów na aktualnie 

używanym kanale również zatrzymuje stoper. 

Dla ponownego uruchomienia stopera znowu wciśnij przycisk z kluczykiem #LOCK ( pod nieobecność fali nośnej ). 

Wciśniecie EXIT po uprzednim zatrzymaniu stopera powoduje opuszczenie tej funkcji. 

 

 

 

 



NAZWA KANAŁU ( CH NAME )…..MENU 26 

Nazywając kanał masz do wyboru 26 liter ( A – Z ) i dziesięć cyfr ( 0 – 9 ). Nazwa może się składać z maksymalnie 6 

znaków. Nazywać możesz tylko zapamiętane kanały 

Edytowanie nazwy kanału. 

Najpierw wybierz trybu kanałów wciskając MENU i 21 i przechodząc całą procedurę. Teraz wciśnij MENU, a potem 

cyfry 26. Wyświetlacz pokaże 6 miejsc ‘-‘. Przyciskiem ▲wybierasz znak, a ▼przechodzisz do edycji kolejnego miejsca. 

Po wybraniu nazwy zatwierdzasz ją przyciskiem MENU i opuszczasz edycję wciskając EXIT. Wyświetlacz pokazuje 

nazwę, a w prawym górnym rogu jego numer. 

ZAPAMIĘTYWANIE KANAŁÓW (MEM-CH )…..MENU 27 

W trybie częstotliwości w okresie czuwania ( bez odbioru fali nośnej ) możesz zapamiętać częstotliwość , której 

słuchasz i inne parametry.  

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 27. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ 

▼ wybierz kanał i zapisz go ponownie wciskając MENU. Akustyczny sygnał potwierdzi skuteczne zapamiętanie. Teraz 

wróć do trybu czuwania wciskając EXIT. 

Załóżmy, że chcemy zapamiętać na kanale 20 częstotliwość  odbioru 430.025 MHz, a nadawania 435.025 MHz. 

W trybie pracy „ Częstotliwości” wybierz z klawiatury 430025. Naciśnij MENU, potem cyfrę 27 i ponownie MENU. 

Wybierz z klawiatury 20 lub użyj przycisków ▲ ▼. Wciśnij MENU dla potwierdzenia wyboru. Usłyszysz dźwięk 

potwierdzający prawidłowe zakończenie procedury. Naciśnij EXIT. 

Teraz wybierz z klawiatury 435025. Naciśnij MENU, potem cyfrę 27 i potem 2 razy MENU. Usłyszysz dźwięk 

potwierdzający prawidłowe zapamiętanie. Naciśnij EXIT dla powrotu do trybu czuwania. 

Pamiętaj ! 

Jeśli kanał wymaga transmisji z CTCSS/DCS, ustaw je przed zapamiętaniem. Nadawanie na zapamiętanym kanale jest 

możliwe tylko po zapamiętaniu jego częstotliwości. Możesz zapamiętywać częstotliwości tylko na pustym kanale czyli 

takim, który jeszcze nie ma zapamiętanych parametrów lub ma je usunięte. 

 

KASOWANIE KANAŁU ( DEL-CH ).....MENU 28 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 28. Wyświetlacz pokaże „DEL-CH”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz kanał, który chcesz skasować i potwierdź wybór wciskając ponownie 

MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

SKANOWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI CTCSS/DCS ( SCN CD ).....MENU 30 

Ta funkcja pozwala skanować wszystkie częstotliwości z kodem DCS i tonem CTCSS. 

W trybie czuwania wciśnij  MENU, a potem cyfrę 30.  Wyświetlacz pokaże „SCN CD”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz DCS lub CTCSS i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Radiotelefon 

rozpocznie skanowanie. 

Pamiętaj ! 

Ta funkcja nie działa w trybie pracy „Kanały”. 

Bez obecności sygnału funkcja nie będzie aktywna. 

Używając ▲ ▼ możesz zmieniać kierunek skanowania. 

Radiotelefon wchodzi w omawianą funkcję tylko gdy pasmo oznaczone na wyświetlaczu strzałką odbierze sygnał. 

EKRAN POWITANIA……MENU 30 

Tuż po włączeniu wyświetlacz może pokazać różne informacje w 2 trybach: 

BATT-V wyświetlany tylko poziom akumulatora 

BITMAP Logo Midland 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 30. Wyświetlacz pokaże „PONMSG”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni tryb i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć 

do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

MONITOR (SP MUITE)…….MENU 31 

Monitor to nic innego jak zdjęcie blokady szumów lub innych blokad i transmitowanie przez głośnik wszystkiego, co na 

obecnie wybranym kanale odbiera antena. 

Może zachodzić na jeden z poniższych sposobów: 



QT – po odebraniu właściwego CTCSS 

QT+DTMF – po odebraniu właściwego CTCSS i kody DTMF 

QT*DTMF – po odebraniu właściwego CTCSS lub DTMF (niekoniecznie łącznie) 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 31. Wyświetlacz pokaże „SP-MUTE”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiedni tryb i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz wróć 

do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

Wysyłanie kodu identyfikacyjnego ID (ANI-SW)……MENU 32 

W tym miejscu menu decydujesz czy wysyłać kod identyfikacyjny swojego radia. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 32. Wyświetlacz pokaże „ANI-SW”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio ON lub OFF (włącz/wyłącz) i potwierdź wybór wciskając 

ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

TWORZENIE KODU ID ANI (ANI EDIT)……MENU 33 

Kod identyfikacyjny składa się z 10 cyfr od 0 do 9, przy czym pierwsza z nich nie może być 0. 

Kod ANI składa się z sekwencji od 3 do cyfr. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 30. Wyświetlacz pokaże „PONMSG”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio TRYB i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz 

wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

DTMF (DTMF-ST)…..MENU 34 

Do wyboru dostępne są następujące opcje: 

DT-ST naciśniecie podczas transmisji jakiekolwiek przycisku klawiatury powoduje odtworzenie przez głośnik 

korespondującego z nim dźwięku kodu DTMF. 

ANI-ST naciśnięcie nadawania powoduje odtworzenie przez głośnik utworzonego wcześniej kodu ANI. 

DT-ANI naciśnięcie nadawania powoduje odtworzenie przez głośnik utworzonego wcześniej kodu ANI i DTMF. 

OFF DTMF wyłączony. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 34. Wyświetlacz pokaże „DTMF-ST”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednią opcję i potwierdź wybór wciskając ponownie MENU. Teraz 

wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

BLOKADA KLAWIATURY (AUTOLOCK).....MENU 35 

Radio posiada blokadę klawiatury chroniącą przed zamiana parametrów przez przypadkowe wciśnięcie, uruchamianą 

automatycznie lub manualnie. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 35. Wyświetlacz pokaże „AUTOLOCK”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

Automatyczne włączenie blokady nastąpi po 15 sekundach bezczynności operatora. 

Wyłącza się ją trzymając wciśnięty przez 2 sek przycisk z kluczykiem #LOCK. 

Manualnie blokadą steruje przycisk z kluczykiem #LOCK naprzemiennie włączając ją i wyłączając przez 2 sekundowe 

przytrzymanie. 

 

KANAŁ PRIORYTETOWY……MENU 36 

Kanał priorytetowy wyznacza się tylko przez opcjonalny programator, natomiast z poziomu menu można tylko włączyć 

lub wyłączyć te funkcję. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 36 Wyświetlacz pokaże „AUTOLOCK”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

FUNKCJA PRZEMIENNIKA FULL DUPLEX  (PRT-SET)……MENU 37 

CT 890 może pracować z przemiennikiem w dwóch wariantach. 

X-DIRP krosbandowo (VHF/UHF lib odwrotnie) 

X-TWRPT Pełen duplex (ustawienie domyślne) 



W pierwszym trybie sygnał odebrany na jednym zakresie będzie transmitowany automatycznie na drugim. 

W drugim trybie radio w tym czasie nadaje i odbiera (jak telefon). 

Trzymanie wciśniętego RPT  

 

RPT-SPK……MENU 38 

Wyłączenie głośnika podczas działanie funkcji przemiennika. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 38. Wyświetlacz pokaże „RPT-SPK”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby 

wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

PTT…….MENU 39 

Wyłączenie przycisku PTT podczas działania funkcji przemiennik. 

W trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 39 Wyświetlacz pokaże „RPT-PTT”. Naciśnij jeszcze raz MENU, aby wejść 

w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór wciskając 

ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

DODAWANIE KANAŁU DO LISTY SKANOWANIA (SCAN ADD)……..MENU 40 

Dodawanie kanału do listy skanowania należy zacząć od upewnienia się, że radio pracuje w trybie kanałów CH. 

Potem w trybie czuwania wciśnij MENU, a potem cyfrę 40. Wyświetlacz pokaże „SCAN-ADD”. Naciśnij jeszcze raz MENU, 

aby wejść w tę funkcję. Naciskając ▲ ▼ wybierz odpowiednio włączenie „ON” lub wyłączenie „OFF” i potwierdź wybór 

wciskając ponownie MENU. Teraz wróć do trybu czuwania naciskając EXIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spodzie radia znajduje się zatrzask przedziału akumulatora. Przesuń go do w stronę przedniej ściany, a 

następnie przesuń w dół tylną pokrywę, aby uzyskać dostęp do przedziału zasilania. Włóż akumulator i 

zasuń pokrywę aż do jej zablokowania. 



 

Antena 

Antena dostarczana z radiotelefonem zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie zarówno w zakresie VHF jak i UHF. 

Nakręć antenę na gniazdo w radiotelefonie, obracając ją 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu gdy 

dolna, zewnętrzna część anteny zetknie się z radiem. 

Uwaga ! Nie nadawaj bez anteny 

 

Instalacja klipsa  

 

 

 

 

Przykręć klips do radia 

jak na rysunku 

 

Podłączanie zewnętrznego mikrofonoglośnika 

Otwórz gumową osłoną gniazda akcesoryjnego na górnym panelu  

pomiędzy anteną a pokrętłem i wetknij wtyczkę 

 

 

Pasek na nadgarstek 

 

Przewlecz cieńszą część paska 

przez otwór obudowy za gniazdem 

akcesoryjnym, a grubszą część 

przeciągnij przez powstałą pętlę 

 

 

 

 

Ładowanie  

Kiedy wyświetlacz pokaże ikonę czas naładować akumulator. 

Ładowanie może odbywać się na trzy sposoby. 

1. Bezpośrednio przez ścienny adaptor. 

2. Przy pomocy ładowarki stołowej gdzie można wkładać całe radio lub tylko akumulator. Czerwona dioda 

oznacza trwający proces ładowania, a zielona jego zakończenie. 

3. Przez dołączony kabel USB z komputera lub adaptora zasilającego.                     

Nie wszystkie sposoby ładowania muszą być dostępne w twojej wersji radia. Zależy to od zawartości 

opakowania i dodanego osprzętu. 

Ikona informuje o stanie baterii podczas ładowania. 

 migająca oznacza, że trwa ładowanie. 

akumulator w pełni naładowany. 

 

TRYBY PRACY 

Tryb częstotliwości VFO 

 

 

 



W tym trybie używasz górnego pokrętła, aby zmienić częstotliwość lub wprowadzasz ją bezpośrednio z 

klawiatury. 

 

Tryb pamięci MR  

W trybie częstotliwości i mając zapamiętany choć jeden kanał możesz nacisnąć przycisk VFO i wejść w tryb 

pamięci MR. Wyświetlacz pokaże częstotliwość i numer kanału w lewym, górnym rogu. 

 

Tryb kanałów CH 

Jeżeli masz zapamiętany choć jeden kanał włącz radio trzymając wciśnięty przycisk ENT. Wszedłeś w tryb 

kanałów. 

 

Tryb radia FM 

CT 510 operuje odbiorczo na typowym zakresie radiofonicznym 88-108 MHz. Skanowanie tego zakresu i 

zapamiętywanie ulubionych rozgłośni omówiono w dziale „Obsługa skrótów” w kroku 7. 

 

 

 

 

Menu 

Wejście w menu odbywa się przez naciśnięcie , a potem . Uzyskasz dostęp do 26 opcji, które 

omówiono w dziale „Opis i opcje menu” 

Podstawowa obsługa 

Włączanie/wyłączanie 

Włączanie i wyłączanie odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. górnego pokrętła. 

 

Wybór częstotliwości 

CT 510 pracując w trybie VFO pozwala na wybór dowolnej częstotliwości z zakresu pracy urządzenia przez 

obracanie górnego pokrętła. Zależnie od kierunku obrotu zmiana następuje na wartości wyższe bądź niższe. 

Możliwe jest też wprowadzenie konkretnej wartości z klawiatury. 

 

Nadawanie 

1. Wciśnij i trzymaj duży, boczny przycisk PTT.  

2. Po zwolnieniu przycisku radio przechodzi w tryb odbioru. 

3. Dioda nadawania świeci na czerwono podczas transmisji. 

4. Jeżeli wybrano małą moc litera „L” będzie widoczna na wyświetlaczu 

 

Blokada klawiatury 

W celu uniknięcia przypadkowe użycia przycisków można włączyć blokadę klawiatury. Patrz krok 21 w  

,,Opis i opcje menu” 

1. Wejdź w menu naciskając , a potem .  

2. Przekręcaj pokrętło, aż dotrzesz do pozycji 21  

3. Potwierdź naciskając  

4. Pokrętłem wybierz opcję Manual lub Auto. 

5. Potwierdź wybór naciskając  

6. Wyświetlacz pokaże  

7. Odblokowanie klawiatury następuje przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. przycisku  

Uwaga. 

W trybie blokady pokrętło reguluje tylko głośność. 



Manualne włączanie blokady odbywa się za pomocą wciśnięcia i przytrzymania przez 2 sek . 

 

Przyciski boczne wielofunkcyjne (programowane) 

CT 510 posiada dwa programowane boczne przyciski umieszczone pod przyciskiem nadawania, które za 

pomocą opcjonalnego programatora można zaprogramować każdy oddzielnie w następujący sposób. 

1. Puste 

2. Monitor i regulacja siły głosu. Domyślna funkcja czarnego przycisku. Wciskając i trzymając go w tej 

pozycji wyłączasz blokadę szumów i pokrętłem możesz regulować siłę głosu. 

3. 1750 Hz ton. Tę funkcje można przypisać do bocznego przycisku dla użytkowników korzystających 

często z przemienników. Wciśniecie generuje ton. Po zwolnieniu przycisku można nacisnąć PTT i 

nadawać komunikat głosowy. 

4. Wywołanie alarmowe. Domyślna funkcja przycisku pomarańczowego. Jeżeli jest zaprogramowana 

naciśnij krótko ten przycisk i przycisk PTT aby wysłać wywołanie alarmowe. Wyjście z tego trybu 

następuje przez naciśniecie dowolnego przycisku. 

 

Obsługa skrótów 

Dla przyspieszenia obsługi radia możesz przycisnąć  i zaraz potem inny przycisk jak poniżej. Następnie 

przyciśnij ENT i dopiero dokonuj wyboru pokrętłem. 

1. Blokada szumów 

Naciśnij  i 1/SQL. Obracając górnym pokrętłem wybierz poziom od 0 do 9. 

2. Duża/małą moc nadawania 

Naciśnij  i 2/PWR. Górnym pokrętłem dokonaj wyboru. Przy wyborze małej mocy na dole 

wyświetlacza pojawi się „L”. 

3. Skanowanie priorytetowe 

Aktywacja przez naciśnięcie  i 3/PRI. Funkcja dostępna w trybach częstotliwości  CH i pamięci MR. 

4. Kierunek przesunięcia nadawanie/odbiór (odstęp przemiennika) 

Naciśnij  i 4S-D będąc w trybie częstotliwości VFO. Pokrętłem wybierz „+” lub „-‘’. Twój wybór 

zostanie uwidoczniony na wyświetlaczu. 

5. Odstęp międzykanałowy 

Naciśnij  i 6 STEP. Pokrętłem wybierz jedną z ośmiu możliwości od 5 do 100 kHz. 

6. VOX 

Funkcja inicjowania nadawania głosem bez używania przycisku. Naciśnij  i 7 VOX. Pokrętłem 

wybieraj między ON włączone lub OFF wyłączone. 

7. Radio FM 

Naciśnij  i 8 FM. Na dole wyświetlacza pojawi się „FM”. Wybierz częstotliwość pokrętłem lub 

wprowadź z klawiatury. Po ponownym naciśnięciu tych samych przycisków opuszczasz tryb FM radio. W 

trybie radia FM cały czas monitorowane jest pasmo amatorskie. Gdy radio usłyszy komunikat 

automatycznie opuści tryb FM, by powrócić do niego 5 sek. po zakończeniu transmisji. Pamiętaj,  

że w skrajnym przypadku, gdy blokada szumów ustawiona jest skrajnie nisko zakłócenia z pasma 

amatorskiego mogą uniemożliwić powrót to trybu radia FM. 

8. Dźwięk potwierdzający użycie przycisków 

Naciśnij  i 9 BEEP. Pokrętłem wybierz między OFF/TONE/VOICE czyli wyłączone/bip/powiadomienie 

głosowe po angielsku.  

9. CTCSS/DCS 

Blokada tonowa i cyfrowa służą do grupowania odbiorców którzy słyszą tylko siebie nawzajem. 

Naciśnij  i 0 SQT aby wejść w ustawienia blokad. Wciśnij ponownie  dla ustawienia blokad na 

torze odbiorczym i/lub nadawczym. Przejście między DCS i CTCSS następuje przez szybkie naciskanie 

VFO. 



  Wybór tonu CTCSS lub kodu DCS dokonuje się przez 

obracanie pokretła. Naciśnij ENT dla potwierdzenie i U/V, żeby wyjść. 

10. Skaner 

Naciśnij  i VFO, żeby rozpoczać skanownie. Zmiana kierunku skanowania odbywa się za pomocą 

pokrętła. 

11. Zapamiętywanie kanałów 

Wciśnij  i U/V; obróć pokrętłem wybierając numer kanału i potwierdź ENT. 

12. Tryb menu 

Wciśnij  i ENT, żeby wejsć w menu. Patrz rozdział „Obsługa menu” 

 

Klawisze numeryczne 

W trybie częstotliwości VFO możesz wybierać częstotliwość bezpośrednio wpisując ją za pomocą klawiszy 

numerycznych (z cyframi). Jeżeli wyjdziesz poza dostępny zasięg otrzymasz komunikat ERROR. W trybie 

pamięci MR możesz wpisać numer kanału. 

 

 

 

 

 

 

POZYCJA IKONA I FUKCJA 

1 TX_SEL transmisja priorytetowa 

2 APRO stawienia głosu 

3 BCLO blokada nadawania na zajętym kanale 

4 W/N szeroka/wąska transmisja 

5 SCAN lista skanowania 

6 OFFSET odstęp nadawanie/odbiór 

7 CH_NAM nazwa kanału 

8 NAM_SW wyświetlanie nazwy kanału 

9 OPENS ekran powitalny 

10 MSG informacja o włączeniu 

11 D_WAIT jednoczesny nasłuch  

12 LAMP ustawienia podświetlenia 

13 DC napięcie akumulatora 

14 1750_S ton przemiennika 

15 TOT ogranicznik czasu nadawania 

16 RX_SAV autooszczędzanie prądu 

17 SCAN_S wybór trybu pracy skanera 

18 SCAN_V prędkość skanowania 

19 APO_SW automatyczne wyłączenie 

20 RX_ALT odbiór sygnału alarmowego 

21 KEY_LK blokada klawiatury 

22 VOX_LV poziom czułości VOX 

23 VOX_DV zwłoka VOX 

24 FM_STP skok częstotliwości FM 

25 SK_CTS skanowanie z CTCSS 

26 SK_DCS skanowanie z DCS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI WYBORU POZYCJA 

BUSY/EDIT 1 

OFF/COMP/BCLO/ON/SCRM 2 

OFF/ON 3 

WIDE/NARROW 4 

ADD/DEL 5 

0.000-99.950 MHz 6 

0-9, A-Z,+,-,/,_ 7 

OFF/ON 8 

OFF/DC/MSG 9 

0-9, A-Z,+,-,/,_ 10 

OFF/ON 11 

OFF/ON/AUTO 12 

CURRENT VOLTAGE 13 

OFF/1-15 S 14 

OFF/30-360 S 15 

OFF/1-1/1-2/1-3/1-4 16 

CT/TO/SE 17 

100,150,500 mS 18 

OFF/30-180 S 19 

OFF/ON 20 

AUTO/MANUAL 21 

1-9 22 

0.5,1.0,2.0,3.0 S 23 

5/6,25/10/12,5/25/37,5-50/100kHz 24 

67.0-2541.0 Hz 25 

D023N – D754N, D023I – D0754I 26 

 

Menu 



Naciśnij . W lewym, dolnym rogu wyświetlacza pojawi się litera „F”. Teraz naciśnij ENT. 

Wyświetlacz pokaże napis „MENU”  

Obracając pokrętłem wybierz odpowiednią pozycje menu i naciśnij ENT aby wejść w możliwość 

zmiany ustawień. Każdą zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ENT. 

Naciśnij U/V aby wyjść i powrócić do ostatnich ustawień. 

Naciśnij VFO żeby wyjść z menu. 

 

Opis i funkcje menu 

1. Transmisja priorytetowa TX_SEL 

CT 510 może pracować na jednej częstotliwości mimo, że aktualnie używasz innej. 

EDIT: transmisja na obecnie wybranej częstotliwości. 

BUSY: transmisja na ostatnio używanej częstotliwości. 

Tryb domyślny to EDIT. 

2. Tryb głosowy APRO 

OFF: głos wyłączony. 

COMP: kompresor. 

BCLO: blokada nadawania na zajętym kanale. 

ON: włączona blokada nadawania na zajętym kanale.  

SCRAM: skrambler 

3. Blokada nadawania na zajętym kanale BCLO 

ON: aktywacja blokady . 

OFF: wyłączenie blokady. 

4. Szerokość pasma W/N 

Wide: 25 kHz. 

Narrow: 12,5 kHz. 

5. Lista skanowania SCAN 

Funkcja dostępna tylko w trybie pamięci MR używana do dodania aktualnie używanego 

kanału do listy skanowania lub jego skasowania. Po wejściu w menu SCAN pokrętłem wybierz 

„ADD” dodaj lub „DEL” skasuj. Potwierdź wybór naciskając nadawanie PTT lub ENT. Wyjdź 

naciskając przycisk U/V. 

6. Odstęp nadawanie/odbiór OFFSET 

Możesz nadawać na innej częstotliwości niż odbierasz. Różnica może wynosić do 99.950 MHz. 

Wartość ustala się obracając pokrętłem, a wybór potwierdza przyciskiem PTT lub ENT, a 

wychodzi przyciskiem U/V. 

7. Nazwa kanału CH_NAME 

Każdemu zapamiętanemu kanałowi można przypisać literową nazwę składająca się 

maksymalnie 6 znaków. Ta funkcja jest dostępna w trybie kanałów CH i pamięci MR. Wejdź  

w menu nazwy kanału i pokrętłem wybieraj cyfry i litery w pierwszym znaku nazwy. Przejdź 

do następnego znaku przyciskiem 2PWR, cofaj się 1SQL. Wprowadzone znaki można 

skasować naciskając 0SQT i potwierdzając ENT. 

8. Tryb nazwa/częstotliwość NAM_SW 

W trybie CH lub MR obróć pokrętło wybierając „ON lub „OFF”. 

ON: wyświetlacz pokazuje nazwę kanału jeśli została uprzednio wprowadzona. 

OFF: wyświetlacz pokazuje częstotliwość. 

Uwaga: Ta funkcja wymaga wprowadzenia nazw kanałów opisanego powyżej. 

9. Powiadomienie przy włączeniu OPENS 

OFF: przy włączeniu wyświetlacz pokazuje standardowo częstotliwość lub numer kanału. 



MSG: Wyświetlacz pokazuje wiadomość startową. 

DC: Przy włączeniu wyświetlana jest informacja o aktualnym napięciu akumulatora. 

10. Wprowadzanie wiadomości startowej MSG 

Możesz wprowadzić komunikat o długości do 6 znaków wyświetlany w chwili włączania radia. 

Wprowadzanie przebiega identycznie jak nazwy kanału opisane w pkt. 8 

11. Jednoczesny nasłuch 2 kanałów D_WAIT 

OFF: Radio pracuje na obecnie używanym kanale. 

ON: Radio monitoruje ruch radiowy powyżej blokady szumów na 2 kanałach jednocześnie. 

12. Podświetlenie LAMP 

Dostępne są następujące opcje podświetlenia wybierane pokrętem: 

ON: Podświetlenie włączone. 

OFF: podświetlenie wyłączone. 

AUTO: Podświetlenie włącza się przy jakiejkolwiek aktywności radia i gaśnie po 5 sek. 

Potwierdź wybór naciskając PTT lub ENT. Wyjdź przyciskiem U/V. 

13. Napięcie akumulatora DC 

Wyświetla aktualne napięcie akumulatora. 

14. Ton 1750 Hz  

Sygnał akustyczny o powyższej częstotliwości jest wysyłany do przemiennika po naciśnięciu 

przycisku nadawania. Opcje wybierane pokrętłem to: 

OFF: ton nie jest wysyłany. 

ON: Ton jest transmitowany przy naciśnięciu nadawania przez czas regulowany od 1 do 15 

sek. 

15. Ogranicznik czasu nadawania TOT 

Funkcja ma na celu ograniczenie długości pojedynczej transmisji. Mimo wciśniętego przycisku 

PTT po przekroczeniu zdanego czasu radio przechodzi w tryb odbioru. Obracając pokrętło  

można ustawić czas od 30 do 360sek. lub wybrać OFF jako brak ograniczenia. Potwierdź 

wybór naciskając PTT lub ENT. Wyjdź przyciskiem U/V. 

16. Oszczędzanie energii RX_SV 

Możesz ustawić stopień oszczędzania prądu na odbiorze od 1:1 do 1:4 lub go wyłączyć, 

obracając pokrętłem. Potwierdź wybór naciskając PTT lub ENT. Wyjdź przyciskiem U/V. 

17. Tryb skanowania SCAN_S 

Pokrętłem możesz wybrać następujące tryby pracy skanera: 

TO skaner limitowany czasem  

Radio zmieniając kanały zatrzymuje się na 5 sek. tam gdzie słychać sygnał i powraca do 

skanowania, mimo że sygnał nie zanikł. 

CO skaner limitowany obecnością fali nośnej 

Skaner zatrzymuje się po wykryciu sygnału i pozostaje na danym kanale aż do jego zaniku. 

SE skanowanie do pierwszego sygnału 

Po znalezieniu sygnału skaner wyłącza się i radio pozostaje na danym kanale. 

Potwierdź wybór naciskając PTT lub ENT. Wyjdź przyciskiem U/V. 

18. Szybkość skanowania 

Możesz regulować prędkość skanowania w przedziale od 100 do 500 ms z odstępem co  

50 ms. 

19. APO_SW automatyczne wyłączanie 

Możesz ustalić czas od 30do 180 min w odstępach 30 min, po którym radio wyłączy się. 

Wybierz opcję pokrętłem i potwierdź wybór naciskając PTT lub ENT. Wyjdź przyciskiem U/V. 

20. Odbiór sygnału alarmowego RX_ALT 

Możesz wybrać czy chcesz odbierać sygnały alarmowe wysyłane przez inne radia. 



ON: Tak 

OFF: Nie 

21. Blokada klawiatury KEY_LK 

AUTO: Po 8 sekundach bezczynności blokada włącza się automatycznie. Wyłącza się 

manualnie. 

MANUAL: Włączenie/wyłączenie blokady odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 

sek. przycisku . 

22. Poziom czułości VOX VOX_LV 

Można ustawić poziom czułości VOX czylim próg natężenia dźwięku przy mikrofonie, który 

uruchomi nadawanie. 1 jest najmniejszą czułością czyli dopiero głośny wywoła transmisję. 

23. Zwłoka VOX VOX_DV 

W trybie VOX gdy przestajesz mówić radio przestaje nadawać. Zbyt szybkie działanie tego 

systemu może kończyć transmisję pomiędzy słowami twojej wypowiedzi, co będzie 

skutkowało „ucinaniem” początków kolejnych, wypowiadanych wyrazów. Czas między 

końcem wypowiedzi, a przejściem radia na odbiór można regulować wybierając między 

1,5/1,0/2,0/3,0 sek. 

24. Odstęp częstotliwości radia FM FM_STP 

Możesz wybierać między wartościami 25, 50, 100, 200 kHz. 

25. Skanowanie CTCSS SK_CTS 

Możesz skanować częstotliwości blokady tonowej CTCSS. Po wybraniu tej funkcji naciśnij 

ENT, żeby rozpocząć; U/V, żeby wyjść. Po wykryciu tonu CTCSS jego częstotliwość będzie 

pulsować na ekranie. Kierunek skanowania można zmieniać pokrętłem. 

26. Skanowanie DCS SK_DCS 

Możesz skanować kody blokady DCS. Po wybraniu tej funkcji naciśnij ENT, żeby rozpocząć; 

U/V, żeby wyjść. Po wykryciu kodu DCS jego wartość będzie pulsować na ekranie. Kierunek 

skanowania można zmieniać pokrętłem. 

Reset 

Można skasować wszystkie ustawienia wykonane z poziomu menu robiąc reset w sposób opisany 

poniżej. 

Podczas włączania radia trzymaj wciśnięty przycisku . 

Wyświetlacz pokaże „RESET YES ?” 

Kontynuując przyciśnij ENT. Usłyszysz najpierw krótki dźwięk oznaczający rozpoczęcie procedury 

resetu, a potem drugi sygnalizujący jej koniec. Radio automatycznie przełączy się w tryb VFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętywanie i kasowanie kanałów 

Zapamiętywanie kanałów 

 



W trybie VFO możesz wybierać częstotliwość z klawiatury albo używając pokrętła.  

Naciśnij przycisk  i U/V. Z lewej strony wyświetlacza będzie migał numer kanału, pod którym 

można zapamiętać wybraną częstotliwość naciskając ENT. 

 

Kasowanie kanału z pamięci 

1. Wprowadź radio w tryb kanałów CH lub pamięci MR i wyłącz radio. Włącz je ponownie 

trzymając wciśnięty przycisk U/V. Wyświetlacz pokaże pytanie „DEL ?” (kasować ?) i migający 

numer kanału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wybierz kanał który chcesz skasować wpisując jego numer z klawiatury lub używając 

pokrętła, a potem naciśnij ENT. 

3. Wyświetlacz pokaże następny kanał. Jeżeli chcesz go także skasować – powtórz powyższą 

procedurę. 

 

Zapamiętywanie i usuwanie zapamiętanych stacji radia FM 

W trybie FMW wciśnij  przycisk  i U/V. Numer kanału będzie pulsował z lewej strony obok 

częstotliwości. Wybierz kanał z klawiatury albo pokrętłem i potwierdź wciskając ENT. 

 

Wybór profilu trybu radia FM FWM 

W trybie radia FMW naciskaj VFO, żeby zmieniać między wyświetlaniem kanałów i częstotliwości  

(o ile choć jeden kanał został zapamiętany) 

 

Kasowanie kanału z pamięci. Będąc w trybie FMW wyłącz radio. Włącz trzymając wciśnięty przycisk 

U/V. Wyświetlacz pokaże pytanie „DEL ?” (kasować ?) i migający numer kanału. 

 

                                                                
 

 

Wybierz kanał który chcesz skasować wpisując jego numer z klawiatury lub używając pokrętła, a 

potem naciśnij ENT. 

Wyświetlacz pokaże następny kanał. Jeżeli chcesz go także skasować (maks. 25)– powtórz powyższą 

procedurę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 

Ogólne 

Częstotliwość   144-146MHZ/430-440MHz lub 136-174MHZ/400-470MHz 

    FMW 88-108 MHz 

Temperatura pracy  -20°C  +50°C 

Akumulator   3,7V, 1300mAh 

Pamięć    128 kanałów  

Rodzaj łączności  simplex 

Wymiary   wys. 95mm, szer. 52mm, gł. 31mm 

Waga    139g z akumulatorem i anteną 

Impedancja   50Ω 

Cykl pracy   5/5/90 

 

Nadajnik 

Moc maksymalna  ok. 2W duża, 1W mała 

Maksymalna dewiacja  < 5 kHz przy szerokim paśmie, <2,5kHz przy wąskim 

Zniekształcenia modulacji  ≤ 5% 

Pobór prądu   ≤ 1,5A 

 

Odbiornik 

Czułość    -122 dBM @ 12 db SINAD 

Zniekształcenia audio  ≤ 5% 

Moc wyjściowa audio  ≥ 0,5 W 

 

Specyfikacja może się zmienić bez powiadomienia. 


