
Návod na použití  
YUPITERU MVT 7100  

a 
 STABO XR100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Petr Janásek 



 2

Ovládací prvky skeneru 
 

Přední  strana 
 
Ladící knoflík , kterým se nastavuje 

kmitočet, volí paměťové 
místo, provozní mód a ladící 
(skenovací) krok atd. 

 
Knoflík hlasitosti  otáčením doprava 

se skener zapne a nastavuje 
požadovaná hlasitost.  

 
Knoflík šumové brány (SQUELCH) 

otáčením doprava se zaktivuje 
potlačení šumu  

 
Anténní konektor BNC pro připojení 

antény s impedancí 50 Ω.  
 
Tlačítko osvětlení displeje (LAMP) 

přidržením se zapne osvětlení, 
uvolněním zhasne. 

 
Tlačítko vypnutí funkce squelch 

(MONI) deaktivuje umlčení 
šumu  

 
Přepínač zamčení ovládacích prvků 

(KEY LOCK) zabraňuje 
nechtěným změnám nastavení  
prvků.  

 
Tlačítko (RESET) pro návrat  

skeneru do původního 
nastavení z výroby s 
vymazáním  všech pamětí 

 
Reproduktor  
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Ovládací prvky skeneru 
 

Zadní strana  
 
 

 
 
 
Úchyt pro poutko 
 
 
 
 
 
Konektor sluchátka po  

připojení sluchátek nebo 
externího reproduktoru se vniřní  
reproduktor vypne.  

 
 
 
 
 
 
Externí napájení   

konektor pro přivedení externího 
napájení 12V ze síťového 
napáječe nebo palubního rozvodu.   
Současně i nabíjecího napětí při 
použití nabíjecích článků    
(pozor na správnou polaritu , + pól 
na vnitřním doteku!).  

 
 
 
 
 
Kryt napájecích článků  
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Displej / zobrazované symboly 

1. Druhé funkce, tento symbol se objeví po stisku tlačítka FUNC 
a zaktivují se jím druhé funkce tlačítek (spodní modré popisky).  

 
2. Ladící (skenovací) krok (STEP), trojmístný údaj bliká při 

nastavování a objeví se P  po potvrzené volbě ve VFO provozu. 
 
3. Číslo paměti-kanálu (CH) vybrané některým z dále popsaných 

způsobů. U prioritní paměti se objeví „P“.  
 
4. Číslo pásma-bandu/ banky udává buď číslo (jednoho z deseti 

možných) zvoleného kmitočtového pásma (definovaného 
krajními frekvencemi) při VFO a Search provozu.  
nebo číslo vybrané skupiny (banky) pamětí (jedné z deseti 
možných bank po 100 pamětech) při paměťovém provozu 
skeneru.  

 
5. Programový mód  údaj o zvoleném programu pro hledání 

v kmitočtovém pásmu nebo paměťové bance. Ve spojení 
s pamětí se objeví "PGM". 

 
6. Provozní mód signalizuje zvolený druh provozního módu 

(AM, FM, SSB). Údaj bliká při volbě provozního módu.  
 
7. Desetinná tečka ( kHz) odděluje stovky, desítky a jednotky 

kHz. 



 5

8. Tečka (MHz) odděluje jednotky MHz.  
 
9. Údaj  zobrazuje přijímanou frekvenci nebo nápisem "Error" 

(špatně navolenou). Číslice "5" na posledním místě se objeví 
jen při volbě odpovídajícího kroku.         Nápis "ALL PASS" 
(zastavení prohledávání) nebo FULL (pokud nemá být žádná 
paměť vynechána).  

10. S-metr zobrazuje relativní sílu přijímaného 
elektromagnetického pole.  

 
11.  BUSY nápis se ukáže pokud je stisknuto tlačítko MONI a 

přijímaný signál překročí hraniční hodnotu potlačení šumu 
(squelch). 

 
12. Ukazatel stavu napájení (BATT) signalizuje vyčerpané 

baterie nebo nízké napětí napáječe.  
 

13. Nápis ukazuje, která funkce bude zvolena stiskem tlačítka 
FUNC např. PRI, BEEP nebo SAVE.  
 

 
 

Tlačítkové pole 
Prvotní funkce 

 
Tyto funkce se zaktivují 
jednoduchým stiskem 
jednotlivých tlačítek a odpovídají  
popisu na tlačítku. 
 

 
 

 
    1      číselné tlačítko hodnoty   

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)  
těmito  tlačítky se přímo  
zadává-volí požadovaná  frekvence, číslo zvolené  
paměti, číslo banky, číslo pásma-bandu atd. 
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  C/A     stiskem tohoto tlačítka se smaže chybné zadání kmitočtu nebo  
čísla paměti:  jedním stiskem se zruší poslední cifra,                          
dvojnásobný stisk vymaže celý údaj. 

 
  ENT    potvrzovací a ukončovací tlačítko zadávaných údajů.   
 
SRCH   tímto tlačítkem se zaktivuje prohledávání před tím zvoleného  

pásma  (bandu) 
 
SCAN  stiskem se rozběhne skenování – prohledávání pamětí.                  

Dalším stiskem se skenování zastaví.  
 
STEP    po stisknutí tohoto tlačítka se nastavuje skenovací(ladící) krok  

tlačítky nebo knoflíkem ladění. 
  

    ▲     stiskem se zadaná hodnota zvyšuje přidržením tlačítka víc jak  
1sec. se zvyšování hodnoty rozeběhne kontinuálně.  
 
Po vyvolání paměti nebo kanálu banky, se skener přepne do 
nejbližší vyšší paměti nebo kanálu.  
 
Tímto tlačítkem se také mění směr skenování nebo 
prohledávání pamětí.  
 
Tlačítkem lze při změně kroku STEP nebo provozního módu 
(druhotné funkce MODE) nastavovat požadovanou hodnotu.                                  
 
Při zadávání kmitočtu nebo čísla kanálu (paměti) lze tímto 
tlačítkem měnit umísto uložení.  
Jednou stisknout C/AC a poté tlačítkem natipovat novou 
hodnotu.  

 
   ▼    toto tlačítko má STEJNÉ funkce jako tlačítko    ▲     ale  

s opačným účinkem, tedy  snižování nastavených hodnot.  
 
  MR     tímto tlačítkem se skener přepne do paměťového  provozu  

z kterého chceme volat paměť. 
 
FUNC  tlačítkem FUNC se aktivují druhotné funkce tlačítek jejichž  
              zkratky jsou natištěny modrou barvou pod tlačítky. 
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Druhotné funkce tlačítek 
Většina tlačítek má dvojí funkci. Druhotné jsou popsány modrým 
nápisem pod tlačítkem na skeneru a vyvolají se:  
  

• stisknout tlačítko 
FUNC (zobrazí se 
FUNC),  

• stisknout 
odpovídající 
tlačítko.  

 
čímž se zaktivuje druhá funkce 
podle modrého popisu pod 
tlačítkem.  
 
 
ATT   zapnutí atenuátoru (zobrazení ATT) nebo vypnutí. 

Zapnutím se sníží VF citlivost skeneru a tím zvýší 
odolnost proti přetížení silnými signály.  

 
DELAY  zapnutím funkce DELAY (zpoždění) (na displeji 

DELAY) se prodlouží čas start prohledávání po 
automatickém STOPu ze 2 na 4 sekundy.  

 
SKIP   aktivací funkce SKIP (zobrazení SKIP), se skenování 

zastaví na na několik sekund na aktivním kanále než se 
se rozeběhne dál.  

 
PRI   zapíná funkci přednostního sledování zvoleného 

kanálu (na displeji se objeví PRI). 
 
SAVE    aktivuje funkci spotřeby proudu z baterií (na displeji  

SAVE) 
 
BEEP   zaktivuje pípnutí po stisku jakéhokoliv ovládacího 

prvku (na displeji BEEP)  
 
PGM   funkce pro aktivaci (na displeji PGM) nebo deaktivaci 

kanálů pro programové skenování.  
 
MW   použije se pro uložení , popř. vymazání, obsahu 

paměti.  
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M>VFO  stiskem se změní paměťový provoz na ruční ladící tzv. 
VFO provoz.  

M-SCAN   nastartuje nebo zastaví prohledávání všech pamětí.  
 
P-SCAN  nastartuje nebo zastaví programové prohledávání 

(paměťových bank-skupin)  
 
MODE   tlačítko pro změnu provozního módu, který se poté 

volí buď ladícím knoflíkem nebo tlačítky   ▲  ,   ▼  .  
 
MHz    po zaktivování této funkce lze rychle měnit údaj MHz.   
 
SPR   vyvolá frekvenci , která má být označena k přeskočení 

nebo k vrácení se skeneru k dříve nastavené frekvenci.  
 
BW   tlačítkem se vyvolává nastavení hraničních kmitočtů 

pásma (bandu) pro mód vyhledávání kmitočtů  
 
C/AC   označuje kanály nebo frekvence, které mají být při 

skenování přeskočeny   
 
 

Uvedení skeneru do provozu 
Tato kapitola seznamuje s nejzákladnějšími kroky pro používání skeneru 
MVT 7100. Po vybalení přístroje jsou pro uvedení do provozu nejprve 
POTŘEBNÉ tyto kroky:  
 

• teleskopickou anténu nasadit na anténní konektor BNC.        
Pro vyšší frekvence nevytahovat celou anténu, vyzkoušet. 

• přepnout spínač KEY LOCK směrem dolů, pro odemknutí 
tlačítek  

• zapnout skener otočením knoflíku hlasitosti doprava a nastavit 
požadovanou hlasitost  

• pootočit knoflík umlčovače šumu SQUELCH doprava až zmizí 
šum a zároveň z displeje i nápis BUSY.  

• Špičkou propisovačky stisknout zapuštěné tlačítko RESET na 
levé straně skeneru: na displeji se objeví Clear a skener se 
nastaví na tovární parametry (144.000 MHz, FM, 20kHz STEP, 
BEEP).                                                                                  
Objeví-li se současně na displejí hláška BATT, je nutné dobít 
nejprve akumulátory nebo vložit suché články.  
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Nabíjení akumulátorů   
MVT 7100 je dodáván s NiCd akumulátory, lze jej ale také provozovat 
s připojeným síťovým napaječem (12 V) nebo napáječem připojeným do 
palubní zásuvky zapalovače cigaret automobilu  
 
Před prvním použitím je nutné akumulátory nabít, zrovna  jako vždy, 
když se na displeji objeví hlášení BATT.  
 
K nabíjení použijte buď přiložený síťový zdroj nebo originální palubní 
napáječ: 

• vypnout skener otočením knoflíku hlasitosti úplně vlevo=VYP. 
• připojit originální síťový napaječ nebo autonapáječ do 

konektoru DC 12 V na pravé straně skeneru . 
• akumulátory nabíjet po dobu maximálně 15 hodin.                                                  

 
Bezpečnostní poznámka: Jiné než originální napáječe mohou zapříčinit 
zničení akumulátorů popřípadě i celého skeneru!  
 
 

Napájecí články 
Namísto dodávaných NiCd akumulátorů lze použít i suché články 1,5V 
 velikost AA. 
Bezpečnostní poznámky:                                                                                                      

• dodávané akumulátory lze nahradit alkalinovými články AA 
1,5 V                                         

• alkalinové články nikdy nenabíjejte!                                                                         
• při výměně článků, vypněte vždy skener a nenechávejte články 

v dlouhodobě nepoužívaném skeneru  
 
Výměna baterií: 

• Odsunout kryt na zadní straně skeneru  
• Vložte nové nebo nabité články, pozor na polaritu! 
• Zavřít kryt   

 
 

Anténa pro skener 
Kvalita příjmu závisí na připojené anténě a stanovišti. Čím lepší anténa 
a vyšší stanoviště, tím lepší příjem. Dodávaná teleskopická anténa je jen 
náhražková a pro vážný provoz nevhodná. Místo ní lze připojit například 
širokopásmovou diskonu s koaxiálním kabelem a BNC konektorem. 
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Ruční provoz skeneru (VFO režim) 
Pro první seznámení se doporučuje ruční provoz skeneru, který se pozná 
podle toho, že na displeji nejsou zobrazeny nápisy SEARCH, SCAN, P 
nebo číslo kanálu. V opačném případě jsou nutné následující kroky 
k přepnutí do VFO režimu:  

• při SEARCH na displeji -  stisknout tlačítko SEARCH   
• při SCAN nebo PGM-SCAN na displeji –  stisknout   MR  

BW             
• při čísle kanálu na displeji–  stisknout tlačítko    MR  BW  
• při blikajícím P – stisknout tlačítko  C/AC PASS   

 
 

Umlčovač šumu / SQUELCH 
Otáčením knoflíku SQUELCH lze zamezit nepříjemnému šumu 
vycházejícího z reproduktoru pokud není skener na příjmu signálu. Čím 
je přijímaný signál slabší, tím víc je nutné otáčet knoflíkem vlevo, pro 
dosažení prahu nastavení squelche. Když se zastaví skenování na 
kmitočtu se signálem, zároveň zmizí na displeji nápis BUSY. 
Nastavení umlčovače šumu SQUELCH na nejvyšší citlivost spínání: 
otáčejte knoflíkem Squelch na levý doraz, z reproduktoru se ozývá silný 
šum a na displeji se zobrazí BUSY. Najděte neobsazený kanál (volnou 
frekvenci bez vysílání) a pomalu otáčejte knoflíkem vpravo až se právě 
umlčí šum a z displeje zmizí nápis BUSY. 
Poznámka: čím víc se nastaví knoflík doprava, tím silnější musí být 
signál aby překročil nastavený práh sepnutí umlčovače a ozval se 
z reproduktoru a současně se zastavilo skenování. 
TlačítkemMONI se dá dočasně vyřadit umlčovač šumu, zastavit tak 
skenování a slyšet signál bez ohledu na nastavení prahu sepnutí Squelch.  
Na displeji je přitom vidět síla signálu na S-metru.  
 

MONI – dočasné vyřazení funkce Squelch 
Normálně je regulátor omezovače šumu nastaven tak, aby na kanále-
kmitočtu bez signálu nebyl slyšet šum, čímž současně se šetří napájecí 
energie. 
V některých případech je ale potřeba poslouchat signál utápějící se 
v šumu a potom je potřeba krátkodobě vyřadit funkci Squelch. Stiskem 
tlačítka MONI na levé straně skeneru se squelch vyřadí po dobu 
přidržení tohoto tlačítka.   
Tlačítko by nemělo být stisknuto při současném nastavování úrovně 
sepnutí SQUELCH.  
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Volba provozního módu 
Skener MVT 7100 má k dispozici provozní módy WFM (široká FM), 
FM (úzká FM), AM, LSB a USB, které lze měnit v manuálním VFO 
provozu nebo skenovacím bandovém provozu takto: 
 

• stisknout tlačítko FUNC (na displeji se objeví FUNC).  
• stisknout STEP MODE (na displeji bliká údaj módu a ladícího 

kroku)  
• ladícím knoflíkem nebo tlačítky   ▲    ,     ▼    zvolit 

požadovaný mód 
• potvrdit tlačítkem ENT (a údaj na displeji přestane blikat) 
 

Poznámky:  
Pro příslušný signál podle způsobu modulace je potřeba zvolit na 
skeneru správný provozní mód AM, FM, SSB, jinat je zvuk zkreslený 
nebo i žádný.  
Při změně módu je automaticky převzat posledně nastavený ladící krok.  
 
Není-li zvolená frekvence dělitelná ladícím krokem, zkoriguje MVT 
7100 automaticky kmitočet tak aby byl násobkem kroku. 
 
Příklad: Změna provozního módu FM na WFM                                     
               (v tomto případě se automaticky změní i ladící krok) 
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Volba ladícího-skenovacího kroku  
Téměř všechny radiové služby používají kmitočty s pevně daným 
kmitočtovým rastrem, proto je výhodné nastavit ladící krok skeneru 
podle dostupných údajů.  
Pro ladění i skenování má MVT 7100 k dispozici tyto kroky:   50 
Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz 20 
kHz, 25 kHz, 50 kHz a 100 kHz.  
 
Postup: 

• stisknout tlačítko STEPMODE , údaj  kroku bliká 
• ladícím knoflíkem nebo tlačítky     ▲    ,     ▼    zvolit krok  
• potvrdit krok  tlačítkem    ENT  , údaj přestane blikat 

 
Poznámky:  
Krok 50 Hz nebo 100 Hz lze  zvolit jen při provozním módu USB a 
LSB. Pro přesné naladění LSB nebo USB zvolit krok 50 Hz nebo 100 
Hz  
U WFM (široká FM) lze volit krok jen 50 nebo 100 kHz. 
 
Pozor:  
Nebude-li naladěná frekvence sudým násobkem ladícího/skenovacího 
kroku, nastaví MVT 7100 kmitočet automaticky na nejbližší 
zaokrouhlený kmitočet sudého násobku kmitočtového rastru! 
 
Příklad: Změna ladícího kroku z 50 na 100 kHz pro WFM-mód 
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Nastavení frekvence tlačítky  
Požadovanou frekvenci je možné také snadno nastavit číslicovými 
tlačítky :  
 

• frekvenci natipujeme v MHz (údaj bliká)  
• tlačítkem  ENT  kmitočet potvrdíme  Kmitočet nižší než 1 

MHz zadáme nejprve s nulou, desetinnou tečkou a hodnoty.   
 
Například: 
zadat frekvenci 936 kHz =  stisknout postupně tlačítka                                                           
    0         .        9         3        6      ENT  . 
 
- kmitočet 14.250 kHz = tlačítka 
      1       4       .        2         5       0     ENT    
 
- 101,20 MHz =     1         0        1         .          2         0        ENT    
   
- 1,297975 GHz tlačítky zadat  
     1       2        9         7        .      9          7         5       ENT     
 
Poznámky:  

 
Při zadání kmitočtu mimo rozsah skeneru ozve se varovný tón na 
displeji se zobrazí nápis Error  a skener se vrátí k původnímu kmitočtu.  
 
 
 
 
 
 
 

Nebude-li naladěná frekvence sudým násobkem ladícího/skenovacího 
kroku, nastaví MVT 7100 kmitočet automaticky na nejbližší sudou 
frekvenci.  
 
Například, pokud při kroku 10 kHz chceme nastavit kmitočet 7 085 kHz, 
objeví se i po správném natipování hodnot a jejich povrzení ENT na 
displeji nesprávný údaj7 080 kHz.  
 
Mezi zadáním frekvence a potvrzením ENT je k dispozici asi 10 sekund 
času, pokud nedojde k povrzení, vrátí se skner na původní hodnotu.  
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Nastavení frekvence ladícím knoflíkem a tlačítky  
Tlačítky nastavujeme buď požadovanou frekvenci nebo můžeme 
prolaďovat ve VFO-provozu při ručním vyhledáváním stanic: 
 

• skener přepnout na ruční ladění  
• nastavit požadovaný provozní mód 
• zvolit ladící krok  
• ladícím knoflíkem měnit frekvenci s nastaveným krokem 
•  

Otáčením knoflíku doprava se kmitočet zvyšuje a obráceně.  
Obdobně se ladí po krocích tlačítky při ručním ovládání:  

• stisk tlačítka    ▲   změní frekvenci o krok nahoru  
• stisk tlačítka    ▼   změní frekvenci o krok dolů k nižší 

frekvenci  
• přidržením tlačítek se frekvence mění opakovaně a tak lze 

rychleji měnit kmitočet.  
 
Ladíme na největší možný počet dílků na S-metru nebo nejlepší 
zvuk, zvláště při SSB provozu.  
 
Příklad: Změna frekvence o ladící krok nahoru nebo dolů 
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Oprava chybně zadaného kmitočtu 

 
• stisknout tlačítko C/AC PASS a posledně zadaná číslice 

dvojnásobně rychle bliká než ostatní.  
• tlačítkem vybrat číslici, která se má měnit  
• ladícím knoflíkem DIAL nebo číslicovými tlačítky zadáme 

správnou  hodnotu  
• tlačítkem ENT potvrdit, všechny číslice blikají stejně  
• zadat zbývající číslice a tlačítkem ENT potvrdit   

 
Poznámka:  Tímto způsobem nelze měnit frekvenci, pokud již byla 
potvrzena  dvojitým stiskem tlačítka ENT nebo C/AC PASS.  
Potom je nutné zadat celé číslo znova. 
 
Příklad: Změna nesprávně zadané ale ještě nepotvrzené frekvence        
              138 MHz na správnou 128 MHz  
 
 

 
 
 
 
 

Chybně zadanou frekvenci před potvrzením ENT tlačítkem, 
můžeme opravit postupem:  
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Rychlá změna kmitočtu v MHz - krocích 
Pro rychlejší změnu právě zadávaného kmitočtu je možné měnit 
jednotlivé pozice (jednotek, desítek, stovek) MHz následovně: 
 

• skener přepnout do ručního provozu VFO  
• stisknout tlačítko FUNC   
• tlačítko stisknout až bliká poslední číslice jednotek MHz  
• tlačítky zvolit pozici, která má být změněna (bliká pozice 

jednotek MHz) 
• zadat novou hodnotu pozice ladícím knoflíkem nebo 

číslicovými tlačítky  

 
 
Příklad: Kmitočet 144,0 MHz chceme změnit rychle na 194,0 MHz 
skoky po 10 MHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• potvrdit zadávání tlačítkem ENT, číslice přestane blikat 
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Vyhledávací frekvenční provoz 
(Search) 

Tento způsob provozu znamená prohledávání (ručně nebo automaticky) 
celého frekvenčního rozsahu skeneru od 100 kHz do 1650 MHz nebo 
některého z 10 předvolených kmitočtových pásem. Prohledávání-
prolaďování se děje s předem zvoleným ladícím-skenovacím krokem 
(odpovídajícím kmitočtovému rastru předepsaným vysílacím službám, 
rozhlasovým stanicím a pod) a zvoleným provozním módem (FM, AM, 
SSB).  
 

Kmitočtové prohledávání celého rozsahu  
Skener automaticky skokově prolaďuje frekvence vzdálené od sebe o 
ladící krok (rastr). Pokud se na některém z kmitočtů objeví signál, (který 
překročí regulátorem SQUELCH nastavenou úroveň),  zastaví se na něm 
po dobu relace a po 2 nebo 4 sekundách po ukončení vysílání (podle 
nastavení funkce DELAY) pokračuje (viz také funkci SKIP). 
Protože různé služby vysílají na frekvencích vzdálených od sebe v 
různých ladících krocích (rastru) a používají různé druhy provozu (AM, 
FM, SSB) je velmi výhodné vyhledávat stanice pomocí předefinovaných 
pásem (bandů) u kterých jsou zadány hraniční kmitočty pásma, ladící 
krok a provozní mód, vždy zvlášť pro každé z deseti pásem.   
 
Postup prohledávání: 

• nastavit startovací kmitočet, ladící krok a provozní mód   
• nastavit knoflíkem úroveň SQUELCH, až na kanálu bez 

signálu na displeji zmizí nápis BUSY  
• stiskem tlačítka  SRCHPRI  začne automatické prohledávání  

frekvencí v celém rozsahu skeneru  
• změna směru prohledávání tlačítkem   ▼   nebo   ▲   . 
• ruční zastavení skenování stiskem tlačítka SRCHPRI 

 
Příklad: Start vyhledávacího módu 
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Vyhledávání kmitočtů v předvoleném pásmu  
vyhledávání frekvencí v kterémkoliv z deseti předdefinovaných 
kmitočtových pásem (bandů) se začne takto: 
 

• nastavit knoflíkem úroveň SQUELCH, až na kanálu bez 
signálu z displeje zmizí nápis BUSY  

• zvolit číslo požadovaného pásma (1 - 0) číselným tlačítkem 
• stiskem tlačítka  SRCHPRI začne prohledávání  
• směr vyhledávání lze měnit podle potřeby stiskem tlačítka    ▼   

nebo    ▲   . 
• ručně lze vyhledávání zastavit stiskem tlačítka SRCHPRI  

 
Ve skeneru MVT 7100 je z výroby naprogramováno 10 kmitočtových 
pásem (bandů). 
 

Pásmo-
band 

Hraniční kmitočty               
 

(MHz) 

Ladící - 
krok rastr  

(kHZ) 

Provozní 
mód 

 Dolní - start Horní - stop   

1 76,0 107,75 50 WFM 

2 108,0 142,0 50 AM 

3 144,0 146,0 20 NFM 

4 146,01 154,65 10 NFM 

5 156,0 162,05 12,5 NFM 

6 175,75 221,75 50 NFM 

7 430,0 440,0 20 WFM 

8 450,0125 451,5 12,5 NFM 

9 850,0125 859,9875 6,25 NFM 

0 903,0375 904,9875 12,5 NFM 
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Změny parametrů pásma-bandu pro vyhledávání  
 
Pokud tovární nastavení pásem nevyhovuje,                                           
je možné snadno naprogramovat vlastní parametry pásma - bandu takto:  
 

• skener přepnout na ruční VFO provoz,  
• nastavit ladící krok a provozní mód a potvrdit ENT 
• stisknout tlačítko FUNC   
• zadat dolní-startovací kmitočet numerickými tlačítky  a  

potvrdit tlačítkem  ENT                                                             
(z displeje zmizí údaj kmitočtu)  

• zadat horní-stop kmitočet numerickými tlačítky  a  potvrdit 
tlačítkem ENT                                                                               
(z displeje zmizí údaj kmitočtu)  

• zadat číslo tohoto pásma , potvrdit tlačítkem ENT,                          
(ozve se dvojitý potvrzovací tón)  

• stisknout tlačítko    MR  BW,  
(údaj kmitočtu a zvolené číslo pásma (1 až 0) bliká)  

 
Poznámky:  Je možné nejprve zadat horní-stop kmitočet pásma,  
protože skener umí automaticky rozlišit nižší hodnotu ze dvou zadaných 
a nižší kmitočet automaticky definuje jako dolní-startovací frekvenci. 
 
Pozor: po RESETu se skener nastaví automaticky na původní tovární 
hodnoty pásem.  
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Přeskočení-vynechání kmitočtů pro vyhledávání (PASS) 
Až 500 kmitočtů je možné označit tak aby je skener při prohledávání 
ignoroval. Jedná se například o frekvence vlastních nosných, zarušené 
frekvence, nežádoucí stanice a podobně. Označené skener „ignoruje“, 
nezastavuje se na nich a pracuje tak podstatně efektivněji. 

Označení frekvencí 
• nastavit  frekvenci pro přeskočení , popřípadě je možné použít 

kmitočet  na němž se skener automaticky zastaví při 
vyhledávání 

• stisknout FUNC a poté tlačítko C/ACPASS (údaj P zmizí na 
ca. 2 sekundy).      Dvojitý tón potvrdí úspěšné označení 
frekvence.                                                                       

Tímto způsobem označená(é) frekvence bude(ou) přeskočeny, nechají se 
ale jinak normálně vyvolat nebo nastavit ručně.  
Při dosažení plného počtu se objeví na displeji na 1 sekundu FULL a 
vráti se do původního stavu. 
Příklad: Označení kmitočtu 128,8 MHz pro funkci přeskočení 

Prohlížení označených frekvencí 
Označené frekvence lze vyvolat např. pro překontrolování počtu a jejich 
kmitočtů:  

• skener přepnout 
na  VFO provoz   

• stisknout FUNC,  
poté    0   SPR - 
bliká údaj P  

• ladícím knoflíkem DIAL nebo tlačítky   ▼   nebo   ▲    , 
postupně vyvolat označené kmitočty  

• tlačítkem FUNC a následně    0   SPR se skener přepne zpět 
do VFO provozu, údaj P zmizí  

Poznámka: Není-li označena žádná frekvence, nelze žádnou vyvolat. 
Je-li označena jen jedna, nelze jich prohlížet víc ani ladícím knoflíkem 
ani tlačítky.  
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Zrušení označení frekvence 
Označení frekvence lze zrušit následovně:  
 

• skener přepnout na ruční VFO způsob provozu   
• stisknout FUNC, poté     0   SPR - bliká P  
• ladícím knoflíkem  DIAL nebo tlačítky    ▼   ,    ▲   postupně 

nastavit žádaný kmitočet  
• stisknout tlačítko FUNC a poté C/ACPASS  

 
Tím je označení frekvence zrušeno a objeví se další označená frekvence.  
 
Stiskem tlačítka FUNC a poté     0   SPR , popř. tlačítko C/ACPASS   
přepne se skener zpět do ručního provozu a zároveň zmizí P z displeje.  
 
Příklad: Odznačení kmitočtu 353,2 MHz z funkce PASS 

 
Poznámka: 
Také po zrušení označení  všech frekvencí,  se skener automaticky vrátí 
do ručního VFO-provozu.  
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Paměťový režim - skenování 
MVT 7100 má k dispozici 1 000 kanálů-pamětí (očíslovaných: 0 až 
999), rozdělených do 10 skupin po 100 kanálech. Prázdné kanály je 
možné prohledávat ručně a kanály s obsazenymi paměťmi  prohledávat 
buď také ručně nebo automaticky t.j. skenovat.  
 
 

Uložení kmitočtů do pamětí 
Do paměťového místa (t.j.kanálu) lze ukládat záznam buď ručně nebo 
automaticky z VFO-provozu:  

• nastaví se frekvence k uložení včetně provozního módu a 
ladícího kroku a potvrdí tlačítkerm  ENT 

• zadá se číslo kanálu (0 až 999), které začne blikat  
• stisknout tlačítko FUNC a následně tlačítko SCANMW, 

dvojitý tón potvrdí správnost zadání. Na okamžik se vlevo 
nahoře na displeji objeví číslo kanálu (např. 333 CH), než se 
skener automaticky přepne zpět na dříve nastavenou frekvenci  

 
Pokud již dříve bylo paměťové místo obsazeno jiným záznamem,  stará 
frekvence se přemaže novou hodnotou.                                
 
Příklad: Uložení frekvence 123,500 MHz do paměti 13. 

Poznámky:  
Pokud není zadáno žádné číslo kanálu, zadávaná frekvence se 
automaticky zapíše do kanálu, který následuje za naposledy zvoleným 
kanálem. (například: posledně obsazený kanál má číslo 333 a nový 
záznam se provede do kanálu 334).  
 
Pokud je již obsazeno všech 1000 kanálů, zapíše se nově zadávaný 
kmitočet do kanálu 0 a přepíše původní hodnotu.  
 
Po provedení funkce RESET (viz oddíl Zvláštní funkce) se všechny 
paměti vymažou.   
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Vyvolání paměti 
Pro vyvolání paměťového místa jsou k dispozici možnosti:  

• každý kanál vyvolat cíleně nebo  
• kanály vybrat ladícím knoflíkem DIAL nebo tlačítky  

Poznámka: Takto lze vyvolat všechny kanály-paměťová místa, tedy i 
dosud neobsazené-prázdné s kmitočtovým údajem 000.000.0.  
 
 

Cílené vyvolání paměti podle čísla  
• zadat zvolené číslo kanálu (0 až 999) číslicovými tlačítky 
• obsah kanálu zobrazit stiskem tlačítka    MR  BW   
• stiskem    MR  BW  se skener vrátí do VFO provozu s původně 

nastavenoým kmitočtem  
Poznámka:  Při zadání čísla paměti "1000" se vyvolá prioritní kanál (P)  
Příklad: 
 
 
 
 
 
 

Vyvolání paměti ladícím knoflíkem nebo tlačítky 
Stiskem   MR  BW se přepnout do paměťového provozu, zobrazí se 
naposledy vyvolaný paměťový kanál: 

• ladícím knoflíkem DIAL nebo tlačítky    ▼   ,    ▲  vyvolat 
žádaný kanál                                                                              
(přidržením tlačítek se kanály mění plynule po sobě) 

• stiskem    MR  BW  se skener vrátí do VFO provozu s původně 
nastaveným kmitočtem 

  
 

Přenesení údajů z paměti do VFO-provozu 
Namísto vrácení se k dříve naladěné frekvenci, je možné přenést údaje 
z paměti do VFO provozu, například jako změnu kmitočtu:  

• vyvolat požadovaný kanál  
• nejprve stisknout tlačítko FUNC a poté    7   M>VFO   

 
Poznámka : Prioritní kanál "P" nelze tímto způsobem přenést do VFO  
                      režimu  
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Přeskočení-vynechání kanálů při skenování (PASS) 
V paměťovém provozu lze přeskočit při skenování paměti označené 
PASS.  

Označení paměti k přeskočení při skenování 
• vyvolat požadovaný kanál.  
• stisknout tlačítko FUNC a potom C/ACPASS  (CH za číslem 

kanálu bliká). Kanál lze sice i nyní normálně vyvolat ale při 
skenování bude přeskočen 

  
Prohlížení označených pamětí  

• knoflíkem DIAL nebo tlačítky    ▼   ,   ▲    prohledávat v 
paměťovém režimu postupně kanály   

• u kanálů označených pro přeskočení bliká CH za číslem kanálu   
 

Zrušení označení paměti 
• vyvolat požadovaný kanál s blikajícím CH    
• označení zrušit stiskem FUNC a poté C/ACPASS                             

(CH přestane blikat a ozve se dvojitý potvrzovací tón)  
 

Vymazání obsahu paměti 
Obsah paměti lze snadno přemazat novým údajem. Pokud je potřeba mít 
kanál s nulovým obsahem 000.000.0 provede se: 

• vyvolat požadovaný 
kanál (CH bliká)   

• stisknout FUNC potom  
SCAN MW (na displeji 
se objeví 000.000.0)  

Poznámky:  Pokud skener přijímá na právě nastaveném kanále, zůstane  
                      na příjmu i po vymazání paměti.                                                        
                      Prioritní kanál "P" se nedá tímto způsobem vymazat  
 
Všechny zadané paměti lze vymazat funkcí RESET:  

• stiskem tlačítka RESET na levé straně skeneru špičatým 
předmětem 

Poznámky: Obsah paměti je zajištěn napájením paměťového prvku, 
který dodává energii až 7 dní po odpojení baterií.  
Vnitřní akumulátor pro paměť se nabije již po první hodině nabíjení  
akumulátorů skeneru.  
Pozor :  Paměti se vymažou, pokud ve skeneru necháme vybité baterie 
delší dobu než 7 dní a skener ani jednou nepřipojíme na externí zdroj.  
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Skenování pamětí 
Skener má několik možností skenovat po obsazených pamětech-
kanálech:  
 

1. skenování všech pamětí  
2. skenování pamětí jedné z deseti bank  
3. programové skenování až 100 pamětí, libovolně vybraných 

až z deseti bank  
4. skenování pamětí se stejným provozním módem  

 
Příklad: Pokud je vyhledaná stanice uložena bez specifikace po zadání  
                do kanálu 13 

 
 

Každé z uvedených druhů skenování pracuje v zásadě stejným 
způsobem: pokud signál na kmitočtu uloženém v paměti překročí úroveň 
nastavenou knoflíkem SQUELCH, automaticky se zastaví skenování.  
 
Skenování se automaticky rozeběhne buď až zmizí signál-nosná vysílače 
nebo pokud se ručně sníží nastavení úrovně šumové brány ( SQUELCH) 
 
Poznámka: 
Aby se skener nerozeběhl hned po skončení relace a mohli bychom 
sledovat i protistanici  je z výroby nastaveno zpoždění reakce skeneru je 
pro pauzy mezi vysílacími relacemi na cca 2 sekundy                                                           
(dobu můžeme prodloužit aktivací  funkce  DELAY: na 4 sekundy).   
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Skenování všech pamětí 
To je způsob, při kterém se prohledávají všechna obsazená paměťová 
místa-kanály od 0 do 999:   
 

• SQUELCH nastavit tak, aby na volném kanále z displeje 
zmizel nápis BUSY 

• spustit skenování tlačítkem SCAN MW, na displeji se zobrazí 
právě aktuální číslo kanálu a kmitočet, mimo to vpravo nahoře i 
číslo paměťové banky v které se aktuální kanál nachází  

• změna směru skenování stiskem tlačítka   ▼   nebo    ▲   .  
• ruční zastavení skenování stiskem tlačítka  SCAN MW nebo  

MR BW.                                                                              
Skener se pak přepne do paměťového režimu.                          

 
Poznámka: 
Pro přepnutí do VFO režimu stisknout ještě jednou  MR BW.  
 
Při zastavení skenování na kanále se signálem, který překročil úroveň 
SQUELCH,  se zobrazí na displeji číslo kanálu,  frekvence v MHz a také 
číslo příslušné  paměťové banky 
 
Poznámky:  Pokud není obsazen žádný z kanálů, zahlásí skener při 
startu skenování po pamětech  Error  a vrátí se do VFO režimu.   
 
Pokud naproti tomu budou všechny kanály označeny k přeskočení, 
zobrazí skener hlášku ALL PASS a přepne se do VFO režimu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

Skenování v paměťových bankách-skupinách kanálů 
 

Skener MVT 7100 nabízí možnost uložit údaj s frekvencí, ladícím 
krokem, provozním módem do až 1000 pamětí, rozdělených do 10 bank-
skupin.   
 
Každá banka-skupina může být obsazena až 100 paměťovými místy 
(kanály) s následujícím uspořádáním:  
 

Číslo 
paměťové 

banky 
(skupiny) 

Paměťi     
(kanály) 

příslušné ke 
skupině 

Poznámka 

1 0 - 99  

2 100 - 199  

3 200 - 299  

4 300 - 399  

5 400 - 499  

6 500 - 599  

7 600 - 699  

8 700 - 799  

9 800 - 899  

0 900 - 999  

 
 
Každá z těchto skupin jednotlivě nebo spolu v počtu až čtyř                  
(v libovolné kombinaci např. 1, 4, 6 a 9) se nechá proskenovat.  
 
Skenovat lze vždy jen ty kanály, do kterých byl předem uložen do 
paměti kmitočet, provozní mód a frekvenční krok-rastr. 
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Skenování kanálů v bankách 
• SQUELCH nastavit tak, aby na volném kanále z displeje 

zmizel nápis BUSY  
• číslicovými tlačítky zadat číslo paměťové banky nebo čísla více 

skupin za sebou                (např. 3 nebo 3789)   
• spustit skenování tlačítkem  SCANMW, na displeji se zobrazí 

právě aktuální číslo kanálu a kmitočet, mimo to vpravo nahoře i 
čísla(o) paměťových(é) bank(y) zvolených ke skenování  

• směr skenování se změní stiskem tlačítka    ▼   nebo   ▲   . 
• ruční zastavení skenováníje možné  stiskem tlačítka  

SCANMW nebo  MR BW.  Skener se pak automaticky přepne 
do paměťového režimu.  

• Pro přepnutí do VFO režimu stisknout ještě jednou  MR BW.  
Skenování se automaticky zastaví na kanále se signálem, který překročil 
úroveň SQUELCH.  
Přitom se zobrazí na displeji číslo kanálu s frekvencí a číslo příslušné  
paměťové banky bliká. 
Prohledávání se rozeběhne po automatickém STOPu opět, když zmizí 
signál na kanále nebo pokud se sníží jeho úroveň pod nastavenou 
hodnotu squelche. 
 

Programové skenování 
Při programovém skenování lze prohledávat až 100 označených kanálů, 
zcela nezávisle na tom, v kterých paměťových bankách se nacházejí.  

Označení pamětí pro programové skenování 
K programovému skenování  je nutné paměti nejprve označit:  

• vyvolat požadovaný kanál  
• stisknout FUNC a dále tlačítko    6   PGM. Na displeji se 

objeví PGM a číslo, udávající o kterou označenou paměť uvnitř 
příslušné banky se jedná. Číslo 0 platí pro „10“. Bude-li 
označkováno deset pamětí z příslušné banky, začíná značení 
opět s číslem 1 (maximálně ale desetkrát).   

• Po jedné sekundě zmizí údaj s čísly a začne blikat nápis PGM a 
tím je označení paměti pro programové skenování provedeno.    

Takto lze označit dalších až 99 pamětí. 
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Zrušení označení pamětí 
• vyvolat zvolený kanál (paměť)  
• stisknout tlačítko FUNC a poté     6   PGM, ozve se dvojitý 

potvrzovací tón a zmizí nápis PGM  
  

Start /stop programového skenování 
Programové skenování může fungovat buď pro všechny označené 
kanály z deseti bank nebo z předem vybraných 
jedné až čtyřech bank. 

• SQUELCH nastavit tak, aby na 
volném kanále z displeje zmizel nápis 
BUSY  

Prohledávání všech označených paměťových 
míst: 

• Stisknout FUNC a poté tlačítko   9   P-SCAN (displej ukazuje 
PMG-SCAN)                  

 
nebo prohledávání až čtyřech paměťových bank:  

• pomocí číslicových tlačítek zadat čísla, až čtyř, bank  za sebou      
(např. 3 7 8 9)  

 
Start  skenování:  

• stiskem tlačítek FUNC a potom    9   P-SCAN (na displeji 
PMG-SCAN). Po startu se na displeji zobrazí právě aktuální 
číslo kanálu a kmitočet, mimo to vpravo nahoře i čísla(o) 
paměťových(é) bank(y) zvolených ke skenování  

 
Změna směru skenování: při běhu stisknout tlačítko    ▼   nebo   ▲  . 
 
Ruční zastavení skenování stiskem tlačítka FUNC a     9   P-SCAN.                      
Skener zůstane v paměťového režimu.  
 
Pro přepnutí do VFO režimu stisknout 2x tlačítko   MR  BW.  
 
Zastaví-li se skenování na kanále se signálem, který překročil úroveň 
SQUELCH, zobrazí se na displeji číslo kanálu s frekvencí a číslo 
příslušné  paměťové banky bliká. 
 
Skenování se rozeběhne po automatickém STOPu opět, když zmizí 
signál na kanále nebo pokud se sníží jeho úroveň  pod  nastavenou  
hodnotu šumové brány.  
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Prohlížení označených pamětí 
Během programového skenování lze všechny označené kanály ručně 
postupně kontrolovat: 

• nastartovat programové skenování ( nastavit SQUELCH a 
stisknout tlačítko FUNC a    9   P-SCAN) 

• tlačítkem MONI lze dočasně zastavit sknenování  
• knoflíkem DIAL nebo tlačítky    ▼   nebo   ▲   lze nyní 

postupně vyvolat všechny označené kanály  
Poznámka: V programovém skenování budou zohledněna i paměťová 
místa, označená v jiných způsobech skenování k přeskočení   
 

Skenování podle provozního módu 
U tohoto způsobu skenování jsou prohledávány všechny obsazené 
paměti stejného provozního módu (např. FMW) ze všech deseti bank 
nebo z předem vybraných bank. 
  - v ručním VFO režimu nastavit žádaný provozní mód (např. WFM)  
  - SQUELCH nastavit tak, aby na volném kanále zmizel BUSY  
 
Skenování všech označených paměťových míst: 

• stisknout FUNC a poté tlačítko     8   M-SCAN                           
 
nebo skenování v až čtyřech paměťových bankách:  

• pomocí číslicových tlačítek zadat čísla až čtyř bank  (např. 3 7 
8 9)  

• stiskem tlačítek FUNC a potom      8   M-SCAN. Po startu 
skenování podle provozního módu se na displeji zobrazí právě 
aktuální číslo kanálu a kmitočet, mimo to vpravo nahoře i 
čísla(o) paměťových(é) bank(y) zvolených ke skenování  

Změna směru skenování: při běhu stisknout tlačítko    ▼   nebo   ▲  . 
Ruční zastavení skenování - stiskem tlačítka FUNC a     8    M-SCAN.  
Skener se pak přepne do paměťového režimu. Pro přepnutí do VFO 
režimu stisknout tlačítko   MR BW dvakrát.  
Při zastavení skenování na kanále se signálem se zobrazí se na  displeji 
číslo kanálu s frekvencí a číslo příslušné  paměťové banky bliká. 
Skenování se rozeběhne po automatickém STOPu opět, když zmizí 
signál na kanále nebo pokud se sníží jeho úroveň pod nastavenou 
hodnotu squelche.  
Poznámka: Ve skenování podle provozního módu budou prohledána i 
paměťová místa, označená v jiných způsobech skenování k přeskočení 
nebo pro programové skenování (nápis: PGM). 
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Prioritní kanál-paměť 
Funkce prioritní kanál umožňuje pravidelné hlídání výskytu signálu na 
zvoleném kmitočtu i když právě sledujeme jiný kmitočet. Skener se 
automaticky každou pátou sekundu přepne na prioritní kanál a zkoumá, 
zda zde není signál s vyšší úrovní než je nastavena funkcí SQUELCH.  
 
Pokud na prioritním kanále takový signál není, přepne se skener na 
původní kmitočet a tento postup se opakuje každou pátoru sekundu.  
Když se prioritním kanále signál objeví, zůstane skener na příjmu po 
celou dobu relace. 
 
Z výroby je prioritní kanál nastaven na kmitočet 144,00 MHz s FM 
módem a ladícím rastrem 20 kHz. Tyto parametry ale lze snadno 
přepsat: 
  

• zadat nový údaj o frekvenci, provozním módu a ladícím 
krokem   

• zadat tlačítky číslo 1000   
• stisknout tlačítko FUNC a poté  SCANMW (ozve se dvojitý 

potvrzovací tón a současně se ukáže na okamžik nápis "PCH")  
 
Poznámky :  
Údaje prioritního kanálu se zkontrolují takto:  
 

• zadat numerickými tlačítky 1000  
• stisknout    MR  BW (ukáže se prioritní kanál a "PCH").  

 
Prioritní kanál nelze označit k přeskočení jako ostatní kanály  
 
Parametry prioritního kanálu je možné, jako u ostatních kanálů, přenést 
do VFO režimu.  
 
 
Vypnutí/zapnutí funkce prioritního kanálu 
Pro zapnutí sledování prioritního kanálu:  

• sisknout FUNC a následně tlačítko SRCHPRI  
 
Vypnutí funkčnosti prioritního kanálu:  

• stisknout tlačítko FUNC a poté SRCHPRI (nápis PRI zmizí) 
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Zvláštní funkce 
Umožňují zefektivnit provoz a obsluhu MVT 7100.  
 
 

Atenuátor (ATT) 
Příliš silný signál může skener zahltit a ztížit až znemožnit příjem. Proto 
je přístroj opatřen anténním útlumovým článkem (t.zv.atenuátorem), 
kterým je možné silné vstupní signály zeslabit asi o 15 dB, což v mnoha 
případech výrazně pomůže zlepšit příjem.                                   
Normálně je útlumový článek vypnutý a zapíná se jen podle potřeby.   
Atenuátor funguje pro celý kmitočtový rozsah skeneru ale lze jej přiřadit 
kterémukoliv paměťovému místu (kanálu) zvlášť. Tím máme možnost 
cíleně kanály s místními stanicemi utlumit a naopak u vzdálených 
poslouchat s plnou citlivostí.   
 
Zapnutí atenuátoru:  

• zvolit požadovaný kanál  
• stisknout FUNC a potom tlačítko     1   ATT                          

(na displeji se ukáže se ATT)  
Vypnutí atenuátoru:  

• zvolit požadovaný kanál  
• stisknout FUNC a potom tlačítko    1   ATT                            

(z displeje zmizí ATT)  
 
 

Pokračování skenování se zpožděním startu ze 2 na 4 
sekundy (DELAY) 

Pokud se skener během funkce skenování-prohledávání automaticky 
zastaví na kanálu se signálem (i u PRI kanálu) silnějším než je nastavená 
úroveň SQUEL, čeká po skončení relace ještě 2 sekundy jestli vysílání 
nebude pokračovat, aby byl zachycen i začátek další relace.  
Tuto prodlevu lze prodloužit funkcí DELAY na 4 sekundy: 
 

• tlačítkem FUNC a následně    2   DELAY (zmizí nápis 
DELAY).  

 
Poznámka : Zpoždění nelze měnit při blikajícím displeji nebo u kanálu 
označených k přeskočení  
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Pokračování skenování po 5 sekundách prodlevy (SKIP) 
Kromě automatického zastavení skeneru na kanále se signálem se 
zpožděním 2 nebo 4 sekundy nabízí přístroj ještě funkci SKIP.  
Ta umožňuje pokračovat v prohledávání kanálů po 5 sekundách po 
zastavení bez toho zda na kanále je nebo není signál.  
 
SKIP se zapíná:  

• tlačítkem FUNC a následně    3   SKIP                            
(zobrazí se SKIP).  

SKIP vypnout:  
• stisknout FUNC a potom    3   SKIP                                 

(nápis SKIP zmizí).  
 
Poznámka:  Funkci SKIP nelze zapnout při blikajícím displeji nebo u 
kanálů označených k přeskočení.  
 
 

Úsporný provoz (SAVE) 
Touto důležitou funkcí se prodlužuje provoz skeneru úsporou spotřeby 
proudu z akumulátorů nebo baterií. Po zapnutí SAVE skener 5 sekund 
po příjmu posledního signálu otevře SQUELCH a zároveň přepne na 
úsporný příjem. Při něm se skener automaticky přepíná mezi 300 msec 
trvající fází pohotovostního provozu (Stand-by) a umlčením (Sleep-
modus). Umlčení lze nastavit na 0,3 sec, 0,9 sec nebo 1,5 sekundy. 
Úsporný provoz se aktivuje především při sledování kanálu s jen 
občasným provozem a lze jej použít jen u ručního nebo paměťového 
režimu (MR). 
 
 Zapnutí SAVE:  

• zadat číslici 1 (pro 0,3 sekundy Sleepmódu)                         
nebo 2  (pro 0,9 sekundy Sleepmódu)                                    
nebo  3  (pro1,5 sekundy) numerickými tlačítky  

• stisknout tlačítka FUNC poté    4   SAVE                           
(ukáže se SAVE a číslice 1, 2 nebo 3 podle požadovaného 
sleepmódu)  

Vypnutí SAVE:  
• stisknout tlačítka FUNC potom     4   SAVE                              

(nápis SAVE a číslice 1, 2 nebo 3 zmizí)  
 
Poznámka: Funkce SAVE se automaticky vypne při startu skenování.  
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Povrzovací tón „Píp“  
Veškerá stisknutí tlačítek jsou z výroby nastavena tak aby správný stisk 
bylo potvrzenoo dvojitým a chybová trojitým pípnutím.                       
Pro úsporu baterií nebo z jiných důvodů  lze tuto signalizaci  
 
 vypnout: 

• stisknout FUNC a pak tlačítko    5   BEEP,                     
(potvrzovací tón se vypne, nápis BEEP z displeje zmizí).               

Zapnutí povrzovacího tónu:  
• stisknout FUNC a pak tlačítko    5   BEEP,                           

(potvrzovací tón se zapne, zobrazí se údaj BEEP) 
 
Poznámka: Potvrzovací tón nelze měnit při blikajícím displeji  
 
 

Osvětlení displeje (LAMP) 
Pro lepší čitelnost displeje ve tmě, lze zapnout jeho osvětlení:  

• stisknout LAMP na levé straně skeneru  
Osvětlení automaticky zhasne po uvolnění tlačítka LAMP. Nelze 
zapnout trvalé osvětlení.   
 
 

Elektronické uzamknutí klávesnice (KEY LOCK ) 
K ochraně před nežádoucím změnám plze zamknout elektronicky 
všechna tlačítka i ladící knoflík DIAL: 

• spínač KEY LOCK na levé straně skeneru přepnout na ON 
pro zrušení KEY LOCK spínač přepnout zpět 
 
 

Návrat do továrního nastavení skeneru (RESET) 
Zabudovaný mikroprocesor lze nastavit na tovární parametry stiskem 
zapuštěného tlačítka špičkou propisovačky.  
 
Funkce RESET se používá před prvním uvedením do provozu nebo 
pokud chceme vymazat všechna data.  
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Závady a jejich odstranění 
Pokud skener nepracuje správně je možné jednoduché poruchy odstranit 
postupem v krocích podle tabulky.  
 

Problém Příčina Odstranění 

Na displeji se nic 
nezobrazuje 

Vyčerpaný zdroj 
energie 

Nabít akumulátory nebo 
vyměnit baterie 

Na displeji se sem 
tam zobrazí "PCH"  

Je zapnuta funkce 
PRIOritní kanál 

Stisknout FUNC a  
SRCHPRI 

"P" bliká na displeji Jsou vyvolány 
paměti k přeskočení  

Přepnout skener zpět do 
ručního režimu VFO 
tlačítkem C/AC PASS 

Příjem je 
přerušovaný 

úroveň SQUELCH je 
příliš vysoká  
 
 
přijímaný signál je 
příliš slabý  
atenuátor (ATT) je 
zapnutý  

knoflík SQUELCH víc 
vlevo nebo stisknout 
tlačítko MONI  
stisknout MONI nebo 
připojit výkonnější 
anténu  
vypnout atenuátor 
tlačítkem FUNC a 
potom    1   ATT  

Dostatečně silný 
signál je 
nesrozumitelný  

nevhodný provozní 
mód 

Zvolit správný mód: 
stisknout FUNC a 
STEPMODE, 
knoflíkem DIAL zvolit 
správný mód 
(AM,FM,WFM) 

Skener neraguje na 
stisk tlačitek  

zamknutá tlačítka přepnout KEY LOCK na 
levé starně 

Nelze zadat 
frekvenci 

Zadávaný kmitočet 
je mimo rozsah 
skeneru 

frekvence skeneru od 
100 kHz do 1,650 GHz  
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Nefunguje paměťový 
režim                           

Chybně nastavený 
SQUELCH , tlačítko 
MONI je stisknuto  
 
 
všechny paměti jsou 
označeny 
k přeskočení  
 
není obsazena žádná 
paměť 

SQUELCH správně 
nastavit, pustit tlačítko 
MONI  
 
 
Označení pamětí vrátit 
zpět tlačítky FUNC a 
C/AC PASS   
 
Zadat údaje alespoň do 
jedné z pamětí-kanálů 

Nelze nabíjet 
akumulátory 

Skener je zapmut 
 

Nabíjet při vypnutém 
skeneru (Vyp/VOL).  

 
 
Poznámky:  
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Technické údaje 
Frekvenční rozsah  
530 kHz ( od 100 kHZ) až 1.650 MHz; (mezi 100 kHz až 530 kHz 
nezaručené parametry) 
 
Provozní módy 
FM-široká (WFM), FM-úzká (FM), AM, LSB, USB  
 
Ladící krok  
50 Hz a 100 Hz (pouze u LSB/USB), 1 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 9 kHz,  
10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 50 kHz und 100 kHz,                            
u WFM jen 50 kHz nebo 100 kHz 
 
VF citlivost (průměrné hodnoty)  
530 kHz - 2 MHz:  10 µV při AM a 10 dB S+N/N  
2 MHz - 30 MHz:    1,5 µV při AM a 10 dB S+N/N;                                      
                                 1,0 µV při USB/LSB a 10 dB S+N/N;  
                                  1,5 µV při FM a 12 dB SINAD  
30 MHz - 1.000 MHz: 0,5 µV při AM a 10 dB S+N/N;                               
                                     0,5 µV při USB/LSB a 10 dB S+N/N;  
                                     0,5 µV při FM a 12 dB SINAD,                               
                                     0,75 µV při FMW a 12 dB SINAD  
1.000 MHz - 1.300 MHz :1,0 µ V při FM a 12 dB SINAD  
 
Paměťová místa  
1.000 normálních kanálů  
500 kanálů pro lockout frekvence  
10 paměťových bank  
1 prioritní kanál 
 
Skenovací rychlost  
ca. 30 frekvencí/ kanálů za sec 
 
Anténní impedance  
50 (Ohm), BNC-Norm  
 
Napájení  
4 x Ni-Cd akumulátory AA,                                                                 
síťový napáječ 12 V/200 mA, pracující i jako nabíječ vestavěných aku  
 
NF výstup   min. 100 mW (4,8 V na 8 Ω )  
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Spotřeba  
140 mA při příjmu a max. hlasitosti,                                                      
100 mA při ,                                                                                               
  10 mA při SAVE  
 
Pracovní teplota  
0 °C až 50 °C  
 
Rozměry  
64,4 mm (š) x 155 mm (v) x  38,2 mm (h)  - bez antény 
 
Hmotnost 
cca. 320 g (bez antény a napájecíchčlánků)  
 
 

Zdroj obrázků: originální návod, fota: autor. 
Bez  písemného svolení autora je zakázáno jakékoliv kopírování a šíření i jen 

částí návodu, zvláště pro komerční účely. 
© Petr Janásek 

 
 
 


