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Úvod 
 
RD500VXG je kombinací komunikačního přijímače a skeneru využívajícího vzájemně 
výhodnývh vlastností obou druhů přijímačů.  Nabízí ve standardu tři režimy: VFO-provoz, 
Band-pásmový provoz s vyhledáváním kmitočtů a Group režim-skenování po kanálech.  
Umožňuje vyhledání a snadné uložení kompletních parametrů nepřeberného množství 
kmitočtů, včetně možnosti pojmenování kanálů, skupin, pásem, VFO, každý název může mít až 
20 písmen, číslic nebo znaků. 

 
V režimu VFO pracuje jako širokopásmový komunikační přijímač pracující v pásmu kmitočtů od 10 
kHz do 1775 MHz s provozy LSB, USB, DSB, AMN, AMW, AM+, ASD, ASL, ASU, CWU, CWL, Stereo 
CW  s ladícím krokem od 5 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,33 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz po 
50 kHz. A to bez jakéhokoliv omezení, takže například i na UHF pásmu si můžeme zvolit mód LSB a 
ladit po 5 Hz nebo naopak na DV si zvolit mód FMN s krokem 50 kHz.  
 
Ladící knoflík nemá jako u jiných skenerů obvyklého „cvrčka“ nýbrž optočlen a proto máme při ladění 
stejný pocit jako u běžného analogového radia. Pokud běžné komunikační přijímače mají ve 
standardu 2 VFO, označované A,B pak RD500VXG má 26 samostatných VFO, od A až do Z s 
možností jejich vlastním pojmenováním až 20 znaky.  
 
RD 500VXG pracuje s omezením na použití módů FMW a FMStereo  v pásmu FM-rozhlasu od 65 
MHz do 175 MHz.  V TV pásmech přijímá od 45 MHz do 855 MHz, kde umí zpracovat  pomocí 
vestavěného separátního tuneru s SAW fitrem a synchronním PLL demodulátoru jak TV-zvuk tak i 
dokonce TV-videosignál (bohužel oděleně, kvůli použité západní normě), který můžeme poté zobrazit 
na libovolném AV zařízení. V přijímači je i modem-interfejs k převodu analogových signálů na digitální 
pro DOSové programy typu JVFax a podobně. 
 
Komu  by nevyhovoval režim VFO, může provozovat přijímač „bandově“, ve vyhledávacím (t.zv. 
searching) Band režimu,  kde si předem zvolí dvě mezní frekvence, tedy pásmo (band) mezi nimiž 
bude ladit a může si zde navolit absolutně libovolný ladící krok, s přesností až na desítky Hz! Těchto 
bandů je ve RD500VXG k dispozici 99!  Je možné (jednoduše a snadno zapamatovatelným menu) 
kdykoliv měnit provozní mód. Každý band je možné pojmenovat názvem až o 20 alfanumerických 
znacích. 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 99 pásem.   
 
V celém frekvečním rozsahu od VLF po UHF umí Fairhaven RD500VXG pracovat také v režimu 
Group jako pravý skenner skupinově(group)-paměťovým způsobem s rychlostí skenování 50 
kanálů/sec. I zde je ojedinělý jak množstvím skupin a pamětí tak i způsobem jejich uspořádání a 
používání. Tento skener má totiž k dispozici 234 skupin (označených A1, A2, A3... až Z9). Přitom ve 
skupině může být obsazeno až 999 kanálů, s maximálním počtem záznamů ve skeneru 54 681, které 
lze snadno editovat, přesunovat, slučovat atd. Běžné skenery mívají přitom jen do 1000 kanálů.  
 
I v tomto režimu lze každou skupinu, každý kanál si popsat až 20 znaky a to velmi snadno. Buď 
pomocí tlačítek nebo ladícího knoflíku na přijímači nebo dálkovým ovládáním nebo na přijímač 
připojenou PC klávesnicí.  Kdo jednou zkusí snadnost popisování u RD500VXG, vždy bude s jinýmy 
způsoby označování pamětí nespokojen. 
Skener také nabízí možnost každý z kanálů tzv. ottagovat (označit) což umožňuje s nimi různé 
nakládání, jejich přeskupování, hromadné mazání atd. 
 
Doporučujeme uživateli přijímače nejprve začít podle kapitoly „Uvedení do provozu“, kde je 
uvedeno v krátkosti seznámení se základy a hlavními funkcemi RD500VXG. V následujících 
kapitolách lze nalézt podrobný popis všech funkcí a detailů ovládání až po jednotlivá tlačítka.  
I zde doporučujeme nejprve důkladné seznámení. 
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Příslušenství 
dodávané k přijímači RD500VXG: 
 

• Síťový napáječ (standardně pro 230 V) 
• Dálkové ovládání (včetně baterií) 
• Propojovací kabel RS232 pro přenos dat mezi přijímačem a PC  
• Návod k obsluze (originál v angličtině) 
• CD-ROM, s databankou stanic, demonstračními soubory, datovým konvertorem, pro import 

dat do přijímače a další zpracování dat. 
• Software HammComm, JVFax pro příjem SSTV plus další programy pro SSTV včetně 

pomocných ovládacích souborů a návodů. 
 

Doporučujeme přečíst pozorně návod ještě před prvním zapojením přijímače 
 
 

Připojení 
Napájení 
RD500VXG je určen pro provoz s odděleným síťovým napáječem s výstupem napětí 12 až 14 V 
ss nebo pro připojení na automobilovou zásuvku (pro cigaretový zapalovač) o nominálním napětí 13,8 
V.  Prostřední kontakt zásuvky musí být připojen na kladný pól (+) a vnější na záporný (-) pól (Groud). 
 
 Automobilová zásuvka má být jištěna tavnou pojistkou nejvýše 1A, větší jisticí proud může způsobit, 
při zkratu v přijímači, poškození desky plošných spojů. 
 
Dodávaný síťový napáječ je konstruován pro připojení na zásuvku střídavého napětí 230 V, jištěnou 
na max. 10 A. Průměrná spotřeba přijímače je cca 8 W. 
 
Maximální odběr proudu na konektoru DIN pro PC klávesnici nebo na DIN přípojce pro nahrávání 
může být 100 mA a neměl by být překročen. 
 
 
Připojení antén 
Pro dlouhé, střední a krátké vlny (pásmo VF do 30 MHz) lze na přijímač připojit drátovou anténu přes 
transformační balun koaxiálním kabelem 50 Ohm s PL konektorem. Kratší drátovou (do cca 5 m) nebo 
prutovou anténu doporučujeme připojit na vstup Whip.  
 
Dlouhé drátové antény doporučujeme připojit pomocí laděného anténního článku (preselektoru) pro 
zajištění optimálního příjmu. 
 
V pásmu kmitočtů VHF a UHF do 860 MHz  přinese dobré výsledky širokopásmová anténa typu 
Discone, připojená jakostním koaxiálním kabelem zakončeným konektorem N na příslušný anténní 
vstup. V nouzi lze použít například i anténu pro 2-m pásmo. 
 
Pro kmitočty nad 860 MHz je vhodné použít speciální anténu s předzesilovačem.  Ovšem nejlepší 
výsledky obdržíme se speciálními pásmovými anténami pro příslušný rozsah, zvláště na nejvyšších 
kmitočtech. 
 
Všechny antény mají být v zásadě umístěny venku, vzdálené od síťových rozvodů a co nejvýše.  
 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat dostatečné vzdálenosti antén a jejich napáječů  od 
vrchních vedení rozvodných elektrických sítí ! 
 
K zamezení vlastního rušení vnitřním mikroprocesorem a displejem přijímače by měl být anténní 
přívod alespoň několik metrů od přijímače a ve stíněném provedení. 
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Začínáme 
 
Pozn: Tlačítka na přijímači jsou v této příručce znázorněna nápisem v obdélníčku. 
 
Hlavní obslužné prvky 

• Ladící knoflík slouží k plynulému nastavení přijímaného kmitočtu, volbě kroku z nabídky 
některého z menu a při jeho stisku v ose knoflíku, rovnocenně jako druhé tlačítko SCANSET 

 
• VOLUME – otočný prvek  pro nastavení hlasitosti 

• FILTER – otočný prvek pro plynulé nastavení výřezového NOTCH a  vrcholového PEAK filtru 

• SQUELCH – otočný prvek šumové brány (funguje ve všech módech, mimo FMW, FMS, TVS)  

                           + hlavní vypínač příjímače 

• Tlačítka na přední straně - numerická tlačítka slouží k přímému zadání frekvence, pokud 
předtím jím nebyla přiřazena jiná funkce z menu.  

 Pro návrat do původního určení (zadání frekvence) je nutné stisknout tlačítko CANCELDELETE 
 
 
 

Uvedení do provozu 
• Připojíme anténu na odpovídající anténní vstup (VF do 30 MHz konektorem PL 259) 

(VHF/UHF N-konektorem).  
 

• Připojíme přijímač k dodanému napájecímu zdroji, zapojeným do sítě 
 

• Přijímač zapneme pootočením knoflíku regulátoru Squelch ve směru otáčení hodinových 
ručiček až uslyšíme cvaknutí vypínače a na displeji se objeví hláška: 

 
 
 
 
 

 Přijímač nejprve provede automatický test a poté se nastaví do stavu před vypnutím s 
 naposledy naladěným kmitočem, kanálem, pásmem, VFO a dalšími parametry 
 
• Pokud požadujeme jiný kmitočet, nastavíme ho buď otáčením ladícího knoflíku nebo zadáním 

číslicovými tlačítky a potvrzením tlačítkem ENTERREC/P.B.  
 
• Pro změnu provozního módu stiskneme tlačítko MODE DECODE (vlevo nahoře) a následně 

některé z tlačítek podle znázornění na displeji 
  
• S-metr lze zapnout nebo vypnout stiskem tlačítka SHIFT FAST (na spodní řadě tlačítkového 

pole) a  poté tlačítka   UP S.METER (vpravo nahoře).   
 
• Audiozáznamník (Recorder) lze vyzkoušet stiskem SHIFT FAST a dále ENTERREC/P.B.  

             - další stiskem    1    AUX začne záznam, stiskem    2   CWFILT dojde k přehrání záznamu.  
             - Stiskem tlačítka CANCELDELETE se vrátíme do hlavního menu. 
 
Další funkce lze vyzkoušet tlačítkem SHIFT FAST a poté stiskem tlačítka podle návodu  
 
Zpět do základního režimu VFO se vrátíme tlačítkem CANCEL DELETE 
 
POZOR!!!!! 
 

V tomto stadiu nezkoušejte měnit rozdělení kapacity paměti.                                
Zadáním(stiskem) SHIFT, 1,6,1 budou vymazána všechna data uložená 

do paměti ! 

        Fairhaven RD500 
           Please  Wait 



 7

Menu RD500VXG 
Filosofie ovládání přijímače pomocí menu umožňuje snadný přístup ke všem funkcím, bez 
toho, aby bylo nutné používat mnoho vnořených kroků menu.  
 

Přehled funkcí  společných pro všechny režimy RD500VXG 
 
 

Squelch - šumová brána 
Otáčením knoflíku SQUELCH lze zamezit nepříjemnému šumu vycházejícího z reproduktoru 
pokud není skener na příjmu signálu.  
 
Nastavení umlčovače šumu SQUELCH na nejvyšší citlivost spínání:  
 

• Najděte neobsazený kanál (volnou frekvenci bez vysílání) a knoflík vytočte na pravý doraz, 
šum zmizí 

• potom otáčejte knoflíkem Squelch vlevo až se  z reproduktoru ozve šum a opatrně zpět, těsně 
za hranici ticha 

 
Pozn: 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. 
 
Pozor:  Squelch nefunguje v módech  FMW, FMS a TVS 
 

 
 

Volba provozního módu 
Do menu volby provozu se lze dostat tlačítkem MODEDECODE   
 
Menu volby provozního módu:      
 
 
Stiskem příslušného tlačítka z nabídky na displeji volíme požadovaný provozní mód, přičemž  tlačítka 
1 až 5  mají další vnořené úrovně funkcí, kdy se opakovaným stiskem cyklicky volba mění: 
 

• 1 - LSB - USB   - pro příjem SSB signálů podle vysílaného postranního pásma  
 
• 2 - CWL- CWU - pro příjem nemodulované telegrafie.   
            Při provozu CW lze tlačítky SHIFT FAST  a     2   CWFILT  ještě zvolit stereo nebo mono nf.filtr 
        se stupňovitě nastavitelnou strmostí filtru  
 
 
 
a ten přídavně ještě kombinovat s proměnným výřezovým (Notch) nebo vrcholovým (Peak) filtrem 
tlačítky SHIFT FAST a     3   VFILT  
 
  
 
 
• 3 - FM provoz se aktivuje tlačítkem    3   VFILT a až pětinásobným stiskem se dále volí : 

  FMN  úzkopásmová se šířkou mezifrekvenčního pásma 12,5 kHz 
  FMV  extra úzkopásmová pro přeplněná pásma s šířkou 6 kHz 
  FMW (širokopásmová) pro rozhlas,  
  FMS  (stereo) pro rozhlas 
  TVS   pro televizn zvuk. 
 Pozn: V módu TVS lze přijímat TV s odstupem nosné zvuku 5,5 MHz a úplný video  
                       signál pro monitor  systému PAL nebo videorekordér je vyveden na konektor na  
                      zadní stěně přijímače. 

1 [LSB]      2 CWL     3 NFM
4  ASD       5 AMV     6 EXT 

Variable   Filter . . .  
1  Off   2  Ntch   3 [Pk] 

CW Filt   1  LP      2 BP 
4  Flat     5  [Mid ]   6 Pk 
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• 4 - Nabídkou se zaktivují ASD módy synchronní demodulace postranních pásem pro zlepšení     
           příjemu AM signálů, rušivě ovlivňovaných hlubokým únikem (Fading).  
      Tato demodulace je umožněna selektivní redukcí přijímané nosné vlny a její náhradou     
          zamknutým kmitočtem místního BFO v okamžiku, kdy úroveň původní nosné poklesne pod  
          určitou hladinu.  
 

      Pozn: V praxi je třeba nejprve požadovanou stanici přijímat provozem AM a když  
      nastupuje únik,  přepnout na synchronní mód ASD při současném jemném doladění 
       na střed nosné až do jeho zamknutí.  
      Je-li signál navíc rušen sousední stanicí, jejíž modulace zasahuje až do přijímaného 
     kanálu, má RD500VXG ještě další možnost omezení rušení právě přídavnou volbou 
  méně rušeného postranního pásma (ASU-horní nebo ASD-dolní pásmo). 
      
 K dispozici pro synchronní demodulaci tedy jsou:   
 

  DSB 
         ASD  
  ASL 
  ASU 
 

      Mód DSB je určen pro nesynchronní příjem, který může vylepšit, především u některých 
      amatérských stanic.  
      Rovněž pomáhá při zjišťování přesné hodnoty nosného kmitočtu. 
           Opětovný stisk umožní volbu horního nebo spodního pásma při synchronní demodulaci. 
       Navíc je možné aktivovat AVC v AUX menu, pro další redukování kolísání síly signálu. 
 

• 5 -  Pro AM disponuje RD500VXG třemi způsoby demodulace lišícími se různou šířkou  
             předřazeného mezifrekvenčního filtru, takže tato funkce supluje přepínání filtru pro AM: 
 
  AMN   se šířkou mezifrekvenčního pásma 2,4 kHz   
  AMW  se šířkou pásma 6 kHz  
  AM+    se šířkou pásma 12,5 kHz  

 
• EXT - Volba EXT umožňuje připojit externí signál s úrovní 0,7V a jeho záznam v paměti 

přijímače přes konektor DIN.                                                                                                 
Bližší v kapitole "Audiozáznam a jeho přehrání z paměti" na straně 38.  

 
 
 

Volba ladícího kroku (Step) 
Téměř všechny radiové služby používají kmitočty s pevně daným kmitočtovým rastrem avšak 
nepravidelným časem vysílání proto je výhodné nastavit ladící krok skeneru podle dostupných 
údajů.  
 
Nastavení kroku ladění nebo skenování se začne stiskem SHIFT FAST ,    8    STEP a tlačítky  UP  a DOWN 
se dále vybírá z předdefinovaných hodnot  5 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,33 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 25 kHz, 50 kHz. 
 
Pokud zvolíme „Step Size = normal“,                                                         potom přijímač nastavuje 
 
automaticky ladící krok optimálně k použitému módu takto: 
 
 SSB -   krok       5 Hz 
 NBFM -  krok  12.5 kHz 
 AM -  krok     100 Hz 
 
POZOR: Při konfiguraci pásma pro vyhledávání kmitočtů v Band-režimu (viz.kapitola "Konfigurace 
pásma (Bandu) na straně 26) lze ale nastavit zcela libovolný krok , pro každé z 99 pásem jiný!. 

 

Step Size = Normal 
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Zadání frekvence 

Požadovaný kmitočet je možné u RD500VXD v režimu VFO zadat několika způsoby podle toho 
v jakém režimu se právě skener nachází. 
 

• Číslicovými tlačítky na přijímači-skeneru 
  - nejprve se automaticky zadávají jednotky MHz, potom se stiskne desetinná tečka a 
    po ní postupně zbytek údaje kmitočtu 
    Pozn: Proto zadávání frekvence pod 1 MHz (na příklad 0.45789) 
   musí začínat nejprve „0“,   
  - nastavenou frekvenci potvrdit tlačítkem ENTERREC/P.B 
  

• Ladícím knoflíkem s nastaveným krokem 
• V režimu VFO pomocí kurzoru: 
  - stisknout tlačítko    0    LOCK , pod místem jednotek MHz se objeví kurzor 
 
 
 
 
  - ladícím knoflíkem se mění požadovaný údaj 
  - tlačítky DOWN nebo   UP  se posunuje kurzor pod řády a hodnota se nastavuje  
                ladícím knoflíkem 

  - výsledek se potvrdí tlačítkem ENTERREC/P.B 
  Pozn: stiskem desetinné tečky ".", nastaví se nastaví kurzor na řádech za desetinou 
                         tečkou a nastavujeme hodnoty ladícím knoflíkem 
 

• Tlačítky na dálkovém ovládání 
 
• Číslicovými tlačítky PC klávesnice, připojené ke skeneru 
 
• Virtuálně pomocí připojeného PC a software  

 
 
 

Rychlé nastavení kmitočtu v MHz krocích 
V režimu VFO je možné pomocí kurzoru a ladícího knoflíku rychle nastavit kmitočet. 
 

• stisknout tlačítko    0    LOCK , pod místem jednotek MHz se objeví kurzor 
 
 
 
 

• ladícím knoflíkem se mění požadovaný údaj po MHz 
  

• tlačítky DOWN nebo   UP  se posunuje kurzor pod řády a hodnota se nastavuje  
   ladícím knoflíkem 

 
• výsledek se potvrdí tlačítkem ENTERREC/P.B 

 
 

 
Zrychlené manuální ladění 

Stiskem SHIFT FASTse zvětší faktor „převodu“ ladicího knoflíku 10x.                                                 
 
Tato aktivace se zobrazí na displeji písmenem F namísto pozice 10 Hz. 
Rychlým otáčením ladicího knoflíku se faktor přeladění opět 10x zvětší. Návrat do normálního stavu 
provede opětovný stisk SHIFT FAST. 

B:                        0.00000 
   AMW 

X:                        0.00000 
   FMV 
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Automatické ladění frekvence skokem - skenování kanálů 

Pro automatické skenování z aktuální nastavené frekvence nejprve otočíme knoflík regulátoru 
Squelch ve směru pohybu hodinových ručiček, až přijímač ztichne.  
 
Stiskem tlačítka  SCAN SET  nebo ladícího knoflíku se rozeběhne prohledávání kanálů (t.j. skenování) 
pokud je skener v  právě v režimu Group nebo automaticky přelaďuje skokem po všech frekvencích v 
kmitočtovém rastru. 
 
Během skenování můžeme měnit jeho směr stiskem tlačítek   UP   nebo DOWN.                                         
DOWN  změní směr skenování dolů k nižším frekvencím,    UP   obráceně, t.j. nahoru. 
Přijímač se zastaví na prvním aktivním kanále.  
 
Jiné způsoby skenování volíme tlačítky SHIFT FAST a SCAN SET, podrobnosti jsou uvedeny v 
následujícím bodě. 
 
 
 

Nastavení způsobu skenování (SCAN SET) 
Pro každé VFO, každou skupinu, každé pásmo lze vybrat z několika způsobů skenování-
automatického skokového ladění.  Volba potom určuje co se stane pokud RD500VXG narazí při 
skenování kanálů nebo vyhledávání kmitočtů na signál, dostatečně silný aby otevřel  šumovou 
bránu- Squelch.   
 

• Stiskneme po sobě tlačítka  SHIFT FAST a SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 
 
 
 
 
 

• Opakovaným stiskem tlač.   1    AUX volíme způsoby skenováníí: 
 
  Stop - zastaví trvale skenování, objeví-li se na kanále signál.                                        
   Pokračuje až po některém, z dále popsaných, zásahu uživatele. 
  Continuous - umožňuje automatické pokračování skenování i při zapnuté funkci  
   Squelch. 
  Hold - po zastavení skenování na aktivním kanále čeká ještě zvolenou dobu, i po  
                              ukončení signálu, aby nedošlo ke ztrátě eventuálního dalšího pokračování 
   relace 
  Pause - skenování se zastaví na uživatelem definovanou dobu na obsazeném kanále 
   a skenuje dál,  i  když provoz na sledovaném kanále ještě neskončil. 
 

• Stiskem tlač.   4    AGC se pokračuje k dalším možnostem nastavení skenování: 
•  

  
 
       
 

• Stiskem tlač.   1    AUX se zaktivuje funkce automatického doladění kmitočtu, viz bod xxx 
 

• Stiskem tlač.   2    CWFILT se zapne funkce automatického ukládání nalezených frekvencí, viz 
bod xxx 

• Stiskem tlač.   3    VFILT se dostaneme k dalšímu podmenu pro nastavení časové prodlevy pro  
       funkce Hold a Pause: 
 
 

 
 
Pozn: Časovou prodlevu  lze nastavit v podmenu  v hodnotách  0.5 , 1.0 , 2.0 nebo 5.0 sekund  

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 

1 AutoTune 
2 Auto Mem        3. More 

1. Pause = 0.5 
2. Hold = 0.5 
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Automatické dolaďování kmitočtu  (AutoTune)    
Frekvenčně driftující stanice může být u RD500VXG automaticky dolaďována a stav je 
zobrazován na displeji ukazatele naladění.  
  
Automatické naladění se aktivuje tlačítky SHIFT FAST  a  SCAN SET  a potvrzením 4.More a 1. Auto 
tune.   
Pozor : autotune nepracuje v módu SSB. 
 
 
 

Automatické uložení  kmitočtů (AutoMem) 
V režimu VFO lze kmitočty na kterých se objevil signál při automatickém skokovém ladění 
uložit do volných kanálů předem zvolené skupiny. Po startu skokového prolaďování se 
automaticky zapíše každý signálem obsazený kmitočet na kterém se zastaví při automatickém 
ladění přijímač.   
 

• Nejprve zvolíme optimální krok vyhledávání, odpovídající příslušnému pásmu, například 25 
kHz pro pásmo Air civil (pokud nastavíme větší krok, přijdeme o některé signály, pokud 
nastavíme menší, objeví se nám stejná stanice vícekrát za sebou). 

• Poté zvolíme novou banku, pokud nechceme, aby se nám naskenované kmitočty připsaly do  
 stávající (právě aktivní) banky. 

• Do jedné skupiny (Group) se vejde až 999 zápisů, které po uložení můžeme přejmenovat, 
popřípadě vymazat.  

 
Pozn: Objeví-li se na stejném kmitočtu postupně víckrát signál, dojdek vícenásobnému zápisu, 
nežádoucí záznamy ale opět můžeme později snadno zrušit. 
 
V menu SCAN SET set (viz výše) dojdeme ke kroku funkce AutoMem, ta se aktivuje následovně:  
 

• stisknout tlačítka  SHIFTFAST ,   SCANSET  , 4. More,  2. Automem. 
 
Pozn: Zápisy s údaji o frekvenci, druhu modulace a aktuálním textu se vždy uloží:                                               
          do naposledy aktivní skupiny (Group)!   
Pozn: po vypnutí Squelch, nastavení aktivaci AutoMem lze každým stiskem tlačítka SCANSET ukládat 
 jednotlivé kmitočty s nastaveným krokem 
 
 
 

Přeskočení frekvence (Skip)  
Při vyhledávání nových kmitočtů se stane, že se přijímač zastavuje na frekvencích kde jsou jen 
poruchy, nadměrný šum a podobně a které nás proto nezajímají. Z těchto důvodů mají skenery 
funkci Skip, pomocí které přijímač porovnává při skenování-vyhledávání nalezenou frekvenci s 
kmitočty již uloženými Skip-seznamu. Bude-li nalezený kmitočet souhlasit s kmitočtem v tomto 
seznamu, bude ho ignorovat a skenuje-ladí dál.   
 
Použití Skipu se skládá ze dvou částí: 
 
1) Aktivace funkce 

 
• Před nastavováním SKIPu ukončíme vyhledávání (skenování) tlačítkem ENTERREC/P.B . 
• Stiskneme po sobě tlačítka  SHIFT FAST a  SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 

 
 
 
    

• Stiskem tlačítka      2    CWFILT zaktivujeme volbu 2 [Skip] 
 
Vypnutí funkce Skip: stiskem SHIFTFAST , SCANSET a volbou      2    CWFILT. 

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 
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2) Zadání frekvence do Skip-seznamu 
 

• Na přijímači se nastaví požadovaná frekvence, stiskne se SHIFTFAST, BANDSSKIP a zobrazí se: 
 
 
 
 
 
• Tlačítkem      1    AUX se frekvence přidá do seznamu kmitočtů k přeskočení.  
 
• Stiskem tlačítka     2    CWFILT se ukáže (například) 

             což znamená: ve Skip-seznamu je 30 kmitočtů,  
             první ve Skip- seznamu je 116,725 MHz 
 
 Ladícím knoflíkem nebo tlačítky DOWN  nebo   UP  můžeme prohlížet ostatní Skip- frekvence  

 
• Tlačítkem      1    AUX se vymaže vždy poslední frekvence ze seznamu. 

 
 
 
 
 

Prioritní kanál 
Pokud je v menu SCAN SET volbou 3 aktivována funkce „PRIO“, přepne se přijímač z rutinního 
skenování  tzv. prioritní kanál (frekvenci).  
 
Tím se ušetří čas, potřebný jinak k postupnému prohledávání všech kmitočtů s odstupem 
nastaveného krokování. 
 

• Vyvolání prioritního kanálu se uskuteční tlačítky SHIFTFAST a  GROUPPRIO  
 
• Zde je možné změnit kmitočet buď přímo tlačítky nebo ladícím knoflíkem a potvrdit tlačítkem 

ENTERREC/P.B .                                                                  
 
Pozn: K prioritní frekvenci můžeme uložit jak provozní mód tak jméno. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pomocné menu 
Stiskem tlačítek SHIFT FAST  a     1    AUX se dostaneme do pomocného menu, společného pro 
všechny základní provozní režimy přijímače, t.j. pro VFO, pásmový i skenovací provoz ve 
kterých můžeme volit jednotlivé funkce stiskem příslušných  tlačítek.  
 
Pozn: Aktivovace (zapnutí) funkce je znázorněno na displeji hranatými závorkami 
 
Příklad: aktivace (zapnutí) funkce ATT a AVC: 
 
 
Nastavení tohoto menu mohou být individuálně uložena pro každý kanál, pro každou skupinu 
nebo VFO.    Výjimkou jsou pouze nastavení AMP a ATT, která platí vždy  jen do vypnutí RD500VXG. 
 
 
 

1 [ATT]     2 AMP     3 CAS 
4 LPF       5 [AVC]    6 MORE 

Pr                  125. 00000  
 Air Praha           AMW 

1. Add  to  Skip  List 
2. View  Skip  List 

    1/30        116.72500 
1. Remove  from  list 
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ATT (Anténní útlumový článek-atenuátor)  
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.  

• Stiskem SHIFT FAST ,    1   AUX se zařadí do vf.  
      signálové cesty útlumový článek 20 dB,  
      pro snížení základní citlivosti, při nebezpečí   
      zahlcení přijímače příliš silným signálem. 
 
 

AMP (zesilovač vstupního signálu) 
 

• Tlačítky SHIFT FAST ,       1   AUX,      2    CWFILT  se zaktivuje vf. předzesilovač. Na zadní stěně 
přijímače je ještě ruční přepínač ve vysokoohmového anténního vstupu (HI-Z), který je určen 
pro krátké antény.  Disponuje vyšší citlivostí, ovšem při snížené odolnosti proti zahlcení 
silnými signály. Pozor proto při jeho použití. 

 
 

CAS (ovládání magnetofonu)   
• SHIFT FAST ,     1   AUX,     3   VFILT  Touto funkcí lze ovládat nahrávání na magnetofon, připojený 

k přijímači pomocí DIN vstupu (CASSETTE).  Záznam začne, zaktivujeme-li funkci CAS a 
umlčovač šumu Squelch je zároveň zavřen. Výstupní napětí 12 V, na jednom z pinů konektoru 
DIN, je ovládáno umlčovačem šumu a slouží ke spouštění magnetofonu.                     
Zapojení zásuvky DIN je uvedeno v kapitole " Konektor DIN audio" na straně 39. 

 
 
 

LPF (dolnofrekvenční propust audio) 
• SHIFT FAST ,      1   AUX,      4   AGC   Funkce omezení výšek audiosignálu pomocí strmého 

dolnofrekvenčního filtru může zlepšit nf signál rušený vyššími kmitočty. 
 
 
 

AVC 
• SHIFT FAST,     1   AUX,     5    NB  - automatické vyrovnávání citlivosti)  funguje jako „audio 

kompresor“, eliminuje kolísání úrovně při úniku vstupního signálu.                                 
Spolupracuje s AGC (řízené nosnou). 

 
 
 

MORE - 
• SHIFT FAST  , Aux ,  tlač. 6 otevře podmenu: 

 
 
 

  - Stiskem 1.  - na displeji vidíme kolik času je nastaveno pro zvukový záznam a kolik 
             kanálů můžeme obsadit   
            (Tovární nastavení: 120 sekund záznamu a 54 682 kanálů ) 

  
 POZOR ! ZMĚNA ROZDĚLENÍ PAMĚTI VYMAŽE VEŠKERÁ DATA  PŘIJÍMAČE! 
  
  - Stiskem 2.  - zjistíme kolik kanálů je ještě volných a jaká verze software je v přijímači 
             nahrána 

1  Reserve Memory 
2. Free Record Count 

1 [ATT]     2 AMP     3 CAS 
4 LPF       5  AVC     6 MORE 
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AGC (Automatická regulace zesílení) 
Funkce AGC je určena především pro SSB provoz, kdy, po krátké době náběhu při zpracování 
modulace, zesílení rychle poklesne.  
 
Doba náběhu je odlišně nastavitelná pro každý mód. Zvolí se nejprve mód (tlačítky 4 až  6), potom 
podle přání rychlost náběhu (tlačítka 1 až 3).  Nastavení se trvale uchová, jakmile se mód opustí.  
 
Pro mód SYNC se doporučuje nastavit pomalou reakci, rychlejší naopak pro mód AM pro ladění nebo 
skenování.  Při provozu SSB redukuje pomalejší reakce hluk pozadí v modulačních mezipauzách.  
Velmi rychlý nástup umožní rychlou reakci a efektivní skenování v módu FM. 
 
Pozn: Při zvolení velmi pomalého náběhu se může přijímač zdát jako velmi málo citlivý ! 
 
Menu nastavení AGC: 
 

 
 

 
 

 
S-metr 

S-metr se aktivuje tlačítky SHIFT FAST  a      UP    kdy namísto textového řádku se objeví obdélníčkový 
graf.  
Pro vrácení textových údajů na displej se stiskne ještě jednou SHIFT FAST  a      UP       nebo jen 
tlačítkem  TEXTFIND   
 
S-metr je kalibrován v S-stupních po 6dB. Údaj přes S9 se zobrazí přímo v dB.   
  
Pozn: V módu TV nebo širokopásmové FM se S-metr nezobrazuje. 
 
 
 
 
 
Pozn: Zobrazení S-metru zůstane aktivní i po vypnutí a zapnutí skeneru, při přepínání režimů VFO 
 nebo Band ale zmizí při aktivaci režimu Group. 
 
 
 
 

Ukazatel naladění (Tuning meter) 
Ukazatel naladění lze použít v módu AM nebo NFM po stisku SHIFT FAST  a  DOWN 
Údaj na dipleji graficky znázorňuje pozici přijímaného signálu vůči nosnému kmitočtu.  
 
Návrat do textového zobrazení se provede opětovným stiskem SHIFT FAST  a  DOWN  nebo jen 
TEXTFIND  
 
Ukazatel naladění: 
 
 
Pozn: V módu TV nebo širokopásmové FM se Tunnig-metr nezobrazuje. 
 
Pozn: Zobrazení Tunning-metru zůstane na displeji i po vypnutí a zapnutí skeneru, při přepínání do  
          režimů VFO nebo Band ale zmizí při aktivaci režimu Group. 
 
 
 
 

B6:354                   12.34567 
low..............♦.................hi 

 H5:65                     21.34367  
 █ █ █ █ . . . . . . . . . . . . . . . s 

. 3 5 7 9 + 10 30 50

SLOW   [1 ]    2    3    FAST 
4 [AM]     5  SSB     6 SYNC 
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Ladění PBS (Pas Band Shifting) 
Funkce PBS umožňuje posunutí pásma propustnosti mezifrekvence tak, aby ze sousedního 
kanálu část vysílaného spektra rušivě nezasahovala do požadovaného přijímaného signálu.  
 
Pozor: Tato funkce je k dispozici jen pro mód SSB, SYNC a CW. 
 

• Aktivace PBS se učiní stiskem tlačítek SHIFT FAST  a      5    NB . 
 
• Poté lze posuv měnit tlačítky   UP   nebo DOWN, přitom se mění frekvence BFO a automaticky 

koriguje přijímaný kmitočet.  
 
 
 

BP ( stereo CW filtr) 
Tento nf filtr je aktivní pouze v módu CW.   
 
Zapnutím BP (stereo nf filtru) tlačítky  SHIFT FAST   a      2    CVFILT  vznikne stereo-panoramatické 
audiospektrum s prostorovým efektem signálu ve sluchátkách.  Tím je umožněno další zpracování 
užitečného signálu. Signály pod hraniční frekvencí filtru se objeví v levém kanále, signály nad hranicí 
filtru budou v pravém kanále.  
 
Hraniční kmitočet filtru je nastaven na 850 Hz a různou charakteristiku lze volit tlačítky      4    AGC,        
,     5   NB nebo      6    PBS . 
K dispozici je i dolnofrekvenční propust (LP), která poskytuje monofonní audiosignál až ke kmitočtu 
850 Hz.  
 
Menu CW Filtru:  
 

 
 

 
Nastavitelný výřezový (Notch) nebo  vrcholový(Peak) nízkofrekvenční filtr 

Tímto filtrem lze sousední rušivý signál  buď potlačit, vyříznout (Notch filtr), nebo naopak 
žádaný  signál zdůraznit, „vytáhnout“ (Peak filtr).  
 
Pracovní frekvence Peak-filtru se nastavuje knoflíkem V.FILTER , který například telegrafní signál 
"vytáhne" a oprostí od šumu a rušení. 
 
 
 
Pro odstranění rušivého  
(například interferenčního tónu)  
se zvolí Notch mód  
a jemným doladěním  
knoflíkem V.FILTER   
rušivý tón téměř zmizí  
nebo se alespoň  
výrazně potlačí. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

CW Filt     1 [LP]      2 BP   
4 [Flat]      5 Mid       6 Pk 

VARIABLE FILTER...  
1 [OFF]    2  NTCH     3  Pk 

G8:76          14.12345  
PBS  +1.1kHz   Use  DN/UP
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Noise Blanker (klíčovač poruch) 
Klíčovač poruch přijímače RD500VXG má separátní filtr 455 kHz, který širokopásmově zesiluje 
signály a potlačuje signálové špičky.  
 
Tento systém pracuje velmi efektivně a účinně potlačuje špičková rušení způsobená například 
zapalováním motorových vozidel nebo spínací impulzy ze sítového napětí.  
 

• Stiskem tlačítek SHIFTFAST  a     5   NB zobrazíme stav Noise Blanker na displeji 
•  opětovným stiskem     5  NB klíčovač poruch zapneme nebo vypneme. 

 
 
 

Pojmenování kanálu, skupiny, pásma nebo VFO 
Každý jednotlivý kanál, skupinu kanálů, pásmo nebo VFO je možné kromě jejich systémové 
značky opatřit navíc názvem přibližujícím jejich použití a velmi tak usnadňujícím práci se 
skenerem. 

 
• Vybereme kanál, skupinu kanálů, pásmo nebo VFO, které chceme pojmenovat a povrdíme 

tlačítkem ENTERREC/P.B 
• Stiskneme tlačítko FINDTEXT, a pod prvním znakem dolního řádku displeje se objeví 

"podtržíko" 
Příklad: pojmenování kanálu 45 ve skupině S5 

               názvem SpaceSchuttle 
 

• Zadáme první písmeno některým ze čtyř možných způsobů: 
  - tlačítky na přijímači 
  - tlačítky na dálkovém ovládání 
  - otočným knoflíkem 
  - připojenou PC klávesnicí 
      Znak se zapíše nad kurzorem a ten se automaticky posune o jedno pole dál 

 
• Stejným způsobem zadáme další znak. Pokud se spleteme, můžeme  podtržítko posunout 

sami na libovolnou pozici pomocí tlačítek  UP   /  DOWN  (v případě PC klávesnice jejími 
kurzorovými tlačítky) a zadat správný znak 

 
• Po dokončení posledního znaku, celé jméno potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 

 
 
 
 

Hledání kanálu, skupiny, pásma nebo VFO podle textu  
Přijímač umožňuje vyhledávání kanálů, skupin, pásma nebo VFO podle textu, přičemž není 
potřeba (pro usnadnění hledání) rozlišovat velká a malá písmena.  
 
Pokud se nenachází přijímač právě v režimu v kterém chceme hledat text, příslušným způsobem se 
tam přepneme. 
Ve všech případech se začíná vyhledávací postup  stiskem tlačítek SHIFTFAST , TEXTFIND a na displeji 
se zobrazí:                                                                           

 
 
 
• Některým známým způsobem zadáme hledané slovo a stiskneme ENTERREC/P.B   

 
• Pokud zadaný text v přijímači neexistuje objeví se hláška :  
 

 
Pokud se ale takový text najde, zobrazí se na displeji hlášky, lišící se podle toho v jakém 
režimu (VFO, band nebo group) hledáme.  
Podrobné popisy hledání najdete v každém režimu popsané zvlášť 

S5:45                   139.20800 
SpaceSchuttle            FMN 

Enter  search  text 
 - 

No matches found 
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Časovač (Timer) a hodiny 
Hodinový údaj na přijímači zobrazuje  hodiny, minuty a vteřiny. Kalendářní údaj den a měsíc.         
 
Další možností RD500VXG je zapnutí přijímače v nastavený čas se záznamem až čtyř kanálů 
s přesností na 1 sekundu. 
Právě tak lze využít časové funkce Sleep-Timer pro vypnutí přijímače po nastaveném čase. 
Tlačítky SHIFTFAST a     9   CLK vyvoláme časový údaj na displeji, opětovným stiskem tlačítka    9   CLK 
se otevře menu nastavení časových údajů. 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení hodin 
Tlačítkem    1   AUX se otevře menu údajů hodin. Zde se může volit tlačítkem    1   AUX formát buď  
12hodinový s ukazatelem AM/PM nebo 24hodinový. Tlačítkem   2  CWFILT se zvolený formát potvrzuje. 
 

 
 
 
 
 

Nastavení hodin 
• Stiskem ENTERREC/P.B se vrátíme zpět do hlavního časového menu.  
• Poté stiskneme tlačítko    9   CLK a 2.Set pro nastavení hodin.  
• Tlačítky    UP    a  DOWN se kurzor posune na požadovanou pozici a číselnými tlačítky 

nastavíme čas.  
• Údaj AM/PM se objeví po stisku   2  CWFILT nebo     7   VFO .  

 
Hodiny stojí na nastaveném čase do doby stisku ENTERREC/P.B a tím lze synchronizovat chod  s 
časovým signálem. 
 
 
 

Nastavení časového spínače (Timer) 
Časovače RD500VXG mohou sloužit k zapnutí nebo vypnutí přijímače v libovolný čas a to až na 
jeden rok dopředu.  
 
Tlačítko    3   VFLT  umožňuje přístup na 5 časovačů. 
  

• Je-li zvolen například časovač 1, nastavíme datum a čas na stejné hodnoty, jaké jsou na 
hodinách přijímače.  

  
• Potvrdíme ENTERREC/P.B a tlačítky    UP  nebo DOWN dobu sepnutí.  

  
• Na závěr stiskneme opět ENTER , tlačítko    9   CLK a tlačítko    4   AGC , pro aktivaci časovače. 

 
 
 
 
Pozn: Je-li časovač zaktivován, objeví se v určený čas na DIN konektoru signál pro nahrávání 
 audiozáznamu. První čtyři pozice skupiny (banky) Z9 jsou rezervovány pro kmitočty, z nichž 
 se bude nahrávat. 
 Časovač 5 je tzv. Sleep Timer určený pro vypnutí přijímače v nastaveném čase.  
 Aktivuje se tlačítky    9   CLK a    4   AG 

1. mode      2. set    3. Timer 
4. activate timer 

Timer  No.  1  2  3  4 
  5. Sleep Timer 

1. Time = 24 hour Format 
2. Date =  MM/DD Format 
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Zobrazení Časové zóny  
Časové zóny v relaci k UTC se zobrazují  v dolní polovině displeje. Zkratka země (podle ITU) je 
zobrazena v levé polovině, zimní a letní časový posun a letní v pravé polovině.  
 
Zkratku země lze měnit buď ladicím knoflíkem nebo tlačítky  UP a DOWN.  
 
Seznam zemí a jejich zkratek ITU je uveden v příloze návodu. 
 
 
 
 
 

Zamknutí ovládacích prvků přijímače 
Stiskem SHIFTFAST a    0    LOCK zabráníme nežádoucím změnám nastavení přijímače.  
Opětovným stiskem stejných tlačítek se přijímač odblokuje. 
 
Návrat do hlavního nabídkového menu se provede stiskem  CANCELDELETE 
 
 
 
 

Dálkové ovládání 
K pohodlnějšímu zadávání textů jsou všechna tlačítka na přijímači zopakována na dálkovém 
ovládání včetně písmenových popisů.  
 
Navíc jsou zde ještě přídavná tlačítka ALPHA a NUM pro přepínání tlačítek mezi abecedními a 
numerickými znaky.  
 
 
 
 

Dekódování 
Touto kombinací se aktivuje přístup do nabídky dekódování.  
 
 
RD500VXG má modem-interfejs, který převádí audiosignál přímo na bipolární pravoúhlý signál 
s výstupem na pinu 3 konektoru DIN.  
Přijímač tak pracuje například programem Hamcom, JVFax a podobně bez  modemu. 
 

• Signál na pinu 3 se objeví po stisku tlačítek  SHIFTFAST  a  COMMS a je k tomu potřebný 
speciální kabel pro připojení k PC. 

 
Pozor : Při použití běžného seriového kabelu může dojít k potížím s programem pro RD500VXG.    

 
 
 
 
 
 
 

UTC    10:59:30       28/06 
CZE    W+01:00  S+02=00 
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Režim VFO 
Co je VFO-režim   
Stiskem tlačítka CANCELDELETE se RD500VXG za všech okolností a bez ohledu v jakém stavu se 
právě nachází přepne do provozního režimu VFO, t.j. širokopásmového komunikačního přijímače 
pracujícího v celém spektru kmitočtů od 10 kHz do 1775 MHz se všemi druhy provozů LSB, USB, 
DSB, AM+, AMN, AMW, CWU, CWL, Stereo CW, Synchron AM.   
 
V omezeném pásmu 66 MHz až 125 MHz funguje RD500VXG mimo shora uvedenými módy navíc 
ještě s modulačními provozy NBFM, WBFM, Stereo WBFM, TV zvuk a video avšak bez zobrazování 
některých údajů jako například S-metr. 
 
V režimu VFO se RD500VXG chová jako přijímač u něhož nastavujeme požadovaný kmitočet buď 
otáčením ladícího knoflíku nebo lze požadovanou frekvenci také zadat přímo číslicovými tlačítky nebo 
"ladit" krokováním tlačítky DOWN / UP.  
 
Frekvence se mění s krokem buď automaticky a optimálně přiřazeným podle toho jaký zvolíme 
demodulační mód provozu nebo volitelným v menu nastavení ladícího kroku (Step Size) v 
předdefinovatelných hodnotách. 
 
RD500VXG také nabízí možnost průběžného skenování po frekvencích ve čtyřech způsobech, 
popsaných ve SCAN SET menu. 
 
Specialitou RD500VXG je  26 VFO označených písmeny A až Z, každé s s odlišným nastavením. 
 
VFO lze také snadno použít jako „poznámkový blok“ pro právě přijímanou stanici nebo přednostní 
manuální záznam do paměti. Jsou také velmi výhodné například při sledování konverzace dvou 
stanic, používajících různé kmitočty duplexního provozu, pravě tak jako obvyklé A/B VFO.  
 
Také je možné mít například pro každé pásmo jiné VFO. 
 
 
 
 

Pojmenování jednotlivých VFO 
Přestože jsou jednotlivá VFO systémově označena písmeny A až Z, je možné si je ještě opatřit 
názvy přibližující jejich použití a usnadňující tak práci se skenerem. 

 
• Vybereme VFO, které chceme pojmenovat a povrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 
 
• Stiskneme tlačítko FINDTEXT, a pod prvním znakem dolního řádku displeje se objeví 

"podtržíko" 
 
 
 
 

• Zadáme první písmeno některým ze čtyř možných způsobů: 
  - tlačítky na přijímači 
  - tlačítky na dálkovém ovládání 
  - otočným knoflíkem 
  - připojenou PC klávesnicí 
      a kurzor se automaticky posune o jedno pole dál 

 
• Stejným způsobem zadáme další znak. Pokud se spleteme, můžeme  podtržítko posunout 

sami na libovolnou pozici pomocí tlačítek  UP   /  DOWN  (v případě PC klávesnice jejími 
kurzorovými tlačítky) a zadat správný znak 

 
• Po dokončení posledního znaku, celé jméno potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 
 

A:                              1.00000 
_       
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Volba jednotlivých VFO 
Jednotlivá předem nakonfigurovaná VFO se volí stiskem tlačítek SHIFTFAST  a    7   VFO  a 
otočným ladícím knoflíkem nebo tlačítky   UP   a  DOWN .  
 
U všech 26 VFO lze separátně nastavit frekvenci, mód, jméno a další fukce.  
Ladící krok je ale vždy společný pro všechna VFO! 
 
Stiskem SHIFTFAST a     7   VFO  se nastaví kurzor pod písmena označující jednotlivé VFO a poté lze 
zvolit VFO pomocí písmen na tlačítkách.  
Stiskneme-li opakovaně tlačítko    2    CWFILT , obdržíme VFO  A,B a C, tlačítkem   3    D, E, F.  
 
Rovněž lze VFO volit ladícím knoflíkem  nebo tlačítky  UP  a DOWN. 
 
Požadované VFO je možné také nalézt funkcí „vyhledávání podle textu“ stiskem SHIFTFAST a TEXTFIND 
zadáním textu a potvrzením výběru tlačítkem ENTERREC/P.B.                                                                      
 
Pojmenování VFO lze smazat tlačítky TEXTFIND ,   SHIFTFAST a  CANCELDELETE 
 
 
 
 
 
Pozn: Nastavení a parametry jednotlivých VFO si přijímač ukládá do paměti a jsou k dispozici i po  
          znovu zapnutí přijímače.   
 
Pozn: Stiskem CANCELDELETE se přijímač vždy vrátí do režimu VFO ať se před tím nacházel v  
           jakémkoliv stavu nebo režimu.  
 
 
 
 

Volba provozního módu VFO 
Do menu volby provozu se dostaneme tlačítkem MODEDECODE a příslušným dalším tlačítkem, 
například    1    AUX   pro provoz SSB.  
 
Menu volby provozů:   
 
 
 
Při stisku tlačítek podle nabídky na displeji , volíme další požadované provozní módy a navíc tlačítka 1 
až 5  mají další vnořené úrovně funkcí kdy se opakovaným stiskem cyklicky mění volba : 
 

• 1 - LSB-USB   - pro příjem SSB signálů podle vysílaného postranního pásma  
 
• 2 - CWL-CWU - pro příjem nemodulované telegrafie.   
            Při provozu CW lze tlačítky SHIFTFAST a    2   BPFILT  ještě zvolit stereo nebo mono nf.filtr 
        s  ve stupních nastavitelnou strmostí filtru a ten přídavně ještě kombinovat s proměnným    
             výřezovým (Notch) nebo vrcholovým (Peak) filtrem! Viz stranu 15. 
 
• 3 - FM provoz se aktivuje tlačítkem    3   VFILT a až pětinásobným stiskem se dále volí : 

  FMN  úzkopásmová se šířkou mezifrekvenčního pásma 12,5 kHz 
  FMV  extra úzkopásmová pro přeplněná pásma s šířkou 6 kHz 
  FMW (širokopásmová) pro rozhlas,  
  FMS  (stereo) pro rozhlas 
  TVS   pro televizn zvuk. 
 Pozn: V módu TVS lze přijímat TV s odstupem nosné zvuku 5,5 MHz a úplný video  
                       signál pro monitor  systému PAL nebo videorekordér je vyveden na konektor na  
                      zadní stěně přijímače. 
 

1 [LSB]      2 CWL      3 NFM 
4  ASD       5 AMV      6 EXT 

A:              14.12345  AMW 
 ... VFO       textové pole 
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• 4 - Nabídkou se zaktivují ASD módy synchronní demodulace postranních pásem pro zlepšení     
           příjmu AM signálů, rušivě ovlivňovaných hlubokým únikem (Fading).  

       
      K dispozici pro synchronní demodulaci tedy jsou:   

  DSB 
         ASD  
  ASL 
  ASU 
 

           Opětovný stisk umožní volbu horního nebo spodního pásma při synchronní demodulaci. 
 
       Navíc je možné aktivovat AVC v AUX menu, pro další redukování kolísání síly signálu. 
 

• 5 -  Pro AM disponuje RD500VXG třemi způsoby demodulace lišícími se různou šířkou MF    
             filtru: 
  AMN   se šířkou mezifrekvenčního pásma 2,4 kHz   
  AMW  se šířkou pásma 6 kHz  
  AM+    se šířkou pásma 12,5 kHz  

 
Pozn. - Podrobnější informace k volbě provozních módů viz popisy jednotlivých režimů 
 
 
 
 

Volba ladícího kroku (Step) pro VFO-režim 
Nastavení ladícího kroku se začne stiskem SHIFTFAST ,      8   STEP a tlačítky  UP  a DOWN se zvolí 
některá z předdefinovaných hodnot  100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,33 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz, 
50 kHz. 
 
Pokud ale zvolíme „Step Size = normal“, nastavuje potom přijímač ladící krok automaticky a optimálně 
k aktuálnímu módu takto a to vždy i po jejich přepínání: 
 
 SSB -   krok       5 Hz 
 NBFM -  krok  12.5 kHz 
 AM -  krok     100 Hz 
 
Pozn: Zvláštností RD500VXG jet, že narozdíl od jiných skenerů, klidně můžema zvolit kterýkoliv výše 
uvedený krok například "nesmyslný" 6,25 kHz na SV a skener se nebude bránit, zokrouhlovat atd.  
 
 
 
 

Manuální ladění VFO 
Pásmo se prolaďuje ručně otáčením ladícího knoflíku, po aktivaci režimu VFO stiskem tlačítka  
             CANCELDELETE 
 
 
 
 

Zrychlené ladění VFO 
Stiskem tlačítka SHIFTFAST se zvětší faktor „převodu“ ladicího knoflíku 10x.                                       
Tato aktivace se zobrazí na displeji písmenem F namísto pozice 10 Hz. 
 
Návrat do normálního stavu ladění se provede opětovným stiskem SHIFTFAST. 
 
 
 
 
 

Step Size = Normal 
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Přímé zadání frekvence VFO 
Tastaturu přijímače lze použít pro přímé zadání frekvence (pokud není právě zaktivována žádná 
paměť, žádná banka, žádné menu) od které začíná potom skokové ladění s předem 
nastaveným krokem ve SCAN SETSet menu  
 
Pozn: Z každého menu se lze rychle vrátit do režimu VFO tlačítkem CANCELDELETE  
Požadovaný kmitočet je možné u RD500VXD zadat několika způsoby: 

• Číslicovými tlačítky na přijímači-skeneru 
 Pozn: Když zadáváme kmitočet, jeho první část bude v MHz, potom se stiskne desetinná 
  tečka a po ní zbytek údaje kmitočtu. Proto zadávání frekvence pod 1 MHz musí  
  začínat „0“, například 0.45789 

• Ladícím knoflíkem s nastavitelným krokem 
• Ladícím knoflíkem a tlačítky DOWN  a   UP   , kterými se posunuje kurzor řádů 
• Tlačítky na dálkovém ovládání 
• Číslicovými tlačítky PC klávesnice, připojené ke skeneru 
• Virtuálně pomocí připojeného PC a software  

 
  
 

Manuální uložení frekvence z režimu VFO 
Kmitočet , který nastavíme v režimu VFO ať již laděním nebo přímo tlačítky lze uložit do kanálu 
skupiny (Group) , která byla aktivní před zadáváním nebo nastavováním frekvence. 
 

• Naladěnou frekvenci potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 
 
• Stiskem SHIFTFAST  a  MEMSAVE  se poté uloží do volného kanálu předem vybrané skupiny 
 

Pozn: Spolu s kmitočtem se uloží do kanálu i pojmenování VFO 
 
 
 

Automatické ladění v kmitočtovém rastru VFO 
Pro automatické ladění nejprve otočíme knoflík regulátoru Squelch ve směru pohybu 
hodinových ručiček, až přijímač ztichne.  
 

• Stiskem tlačítka  SCAN SET nebo ladícího knoflíku začne přijímač automaticky přelaďovat 
nastaveným krokem skokem po všech frekvencích v kmitočtovém rastru. 

 
Během přelaďování můžeme měnit jeho směr stiskem tlačítek   UP   nebo DOWN.                                         
DOWN  změní směr laděníí dolů k nižším frekvencím,    UP   obráceně, t.j. nahoru. 
Přijímač se zastaví na prvním aktivním kmitočtu.  
 
Jiné způsoby automatického ladění volíme tlačítky SHIFT FAST a SCAN SET, podrobnosti jsou uvedeny v 
následujícím bodě. 
 
 

Nastavení menu SCAN SET set pro automatické skokové ladění VFO 
Mimo ruční ladění frekvencí otočným knoflíkem můžeme použít automatické přelaďování 
některým ze čtyř způsobů, nastavitelných v menu SCAN SET set. 
 
Tlačítky SHIFTFAST a SCAN SET lze zvolit co se stane pokud RD500VXG narazí při automatickém 
skokovém přelaďování kmitočtů na signál, dostatečně silný aby otevřel nastavení šumové brány 
Squelch.   
 
Nastavení vychází z nabídky : 
 
 
Stiskem tlač.   1   AUX  můžema volit nastavení způsobu přelaďování: 

1. Mode = Stop      2  Skip 
3  Prio                     4 more 



 23

 Stop - Zastaví trvale ladění, objeví-li se na kanále signál.  
            Pokračuje až po některém, z dále  popsaných, zásahu uživatele. 
 
 Continunous - Umožňuje automaticky pokračování ladění dolů nebo nahoru při zapnuté  
                                      funkci Squelch. 
 
 Hold - Po zastavení skokového ladění na aktivním kanále čeká ještě zvolenou dobu, i po  
  ukončení signálu, aby nedošlo ke ztrátě eventuálního dalšího pokračování  relace. 
 
 Pause - Ladění se zastaví na uživatelem definovanou dobu na obsazeném kanále a     
                          poté se přeladí dál, i  když relace na sledovaném kmitočtu ještě neskončila. 
 
Stiskem tlač.   4   AGC se pokračuje k dalším možnostem nastavení menu: 
           
 - 4.More  
  - 3. More tlačítky 1 a 2. 
 
 
Pozn: Časovou prodlevu fukce Hold a Pause lze nastavit v podmenu  3. More a 4.More v hodnotách  
          0.5 , 1.0 , 2.0 nebo 5.0 sekund  
 
 
 

Přeskočení frekvence (Skip) ve VFO 
Při vyhledávání nových kmitočtů se stane, že se přijímač zastavuje na frekvencích kde jsou jen 
poruchy, nadměrný šum a podobně a které nás proto nezajímají. Z těchto důvodů mají skenery 
funkci Skip, pomocí které přijímač porovnává  při skenování-vyhledávání nalezený signál s již 
uloženými kanály. Bude-li nalezený kmitočet souhlasit s kmitočtem dříve uloženého kanálu, 
bude ho ignorovat a skenuje dále. Tak lze buď vyhledávat nové aktivní frekvence nebo 
vynechat rušivé kmitočty (např. vlastní „birdies“ a pod). 

 
• Před nastavováním SKIPu ukončíme vyhledávání (skenování) tlačítkem ENTERREC/P.B . 
• Potom v nastavení SCAN SET  
      aktivujeme volbu 2 (v hranatých závorkách) 

 
                       

• Vlastní zadání frekvence do SkipListu se uskuteční tak, že na přijímači se nejprve nastaví 
žádaná frekvence, stiskne se SHIFTFAST, BANDSSKIP a zvolí se 1. Add to Skip List pro přidání 
frekvence do seznamu vyřazených (přeskakovaných) kmitočtů.  

• Seznam se objeví volbou 2. View Skip List a prohlížení Skip- 
      frekvencí poté tlačítky  UP   nebo  DOWN.  
• Zrušení záznamu (frekvence) ze Skip seznamu  
      se provede volbou 1.Remove from list 

 
Vypnutí funkce Skip: stiskem SHIFTFAST , SCANSET a volbou 2. 
 
 
 

Prioritní kanál VFO 
Pokud je v menu SCAN SET SET volbou 3 aktivována funkce „PRIO“, přepne se přijímač 
z rutinního skenování  tzv. prioritní kanál (frekvenci). Tím se ušetří čas, potřebný jinak 
k postupnému prohledávání všech kmitočtů s odstupem nastaveného krokování. 
 
Zápis prioritního kanálu do paměti se uskuteční tlačítky SHIFTFAST  a  GROUPPRIO a poté lze zadat 
kmitočet tlačítky nebo ladícím knoflíkem a potvrdit tlačítkem ENTERREC/P.B .                                                                 
K prioritní frekvenci můžeme  zadat provozní mód a jméno: 

 
 

1. Pause = 0.5 
2. Hold = 0.5 

Pr              125. 00000  
 Air Praha         AMW 

1. Mode = Stop      2 [Skip] 
3  Prio                     4 more 

1. Add  to  Skip  List 
2. View  Skip  List 

    1/17        108.00000 
1. Remove from  list 
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Start a přerušení automatického ladění v režimu VFO  
Po konfiguraci jednotlivých VFO je nejprve nutné nastavit knoflíkem Squelch podle strany 7 a 
nastavit skenovací-vyhledávací mód podle strany 10 a 22. 
 

• Stiskem tlačítka  SCANSET  se rozeběhne automatické vyhledávání kmitočtů mezi nastavenými 
hranicemi 

 
Pozn: Směr vyhledávání lze měnit jen při běhu tlačítky UP  a DOWN.  
 
Pozn: Manuální zastavení-přerušení ladění (na libovolném kmitočtu) se uskuteční dvojstiskem tlačítka    
           SCANSET, pokračovat můžeme stiskem SCANSET 
 
 
 

Automatické uložení nalezených stanic - kmitočtů (AutoMem) z VFO 
V režimu VFO lze kmitočty na kterých se objevil signál při automatickém skokovém 
proladování uložit do volných kanálů předem zvolené skupiny režimu Group. 
 

• Nejprve zvolíme optimální krok vyhledávání, odpovídající příslušnému pásmu, například 25 
kHz pro pásmo Air civil (pokud nastavíme větší krok, přijdeme o některé signály, pokud 
nastavíme menší, objeví se nám stejná stanice vícekrát za sebou). 

       
• Poté zvolíme novou banku, pokud nechceme, aby se nám naskenované kmitočty připsaly do  

 stávající (právě aktivní) banky. 
 

• Do jedné skupiny (Group) se vejde až 999 zápisů, které po uložení můžeme přejmenovat, 
popřípadě vymazat.  

 
Pozn: Objeví-li se na stejném kmitočtu postupně víckrát signál, dojdek vícenásobnému zápisu, 
nežádoucí záznamy ale opět můžeme později snadno zrušit. 
 
 
V menu SCAN SET set (viz výše) dojdeme ke kroku funkce Auto memory se aktivuje 
následovně:  
 

• stisknout  SHIFTFAST , SCANSET  , 4. More,  2. Automem. 
 
Po startu skokového prolaďování se  automaticky zapíše každý signálem obsazený kmitočet na 
kterém se zastaví při automatickém ladění přijímač.   
 
Pozn: Zápisy s údaji o frekvenci, druhu modulace a aktuálním textu se uloží:                                               
          do před začátkem ladění aktivní (předem zvolené) skupiny  (Group)! 
      
 
 
 

Hledání VFO podle textu 
Přijímač RD500VXG umožňuje vyhledávání VFO podle pojmenování (textu), přičemž není 
potřeba (pro usnadnění hledání) rozlišovat velká a malá písmena.                                               
Pokud se nenachází přijímač právě v režimu VFO, stiskneme tlačitko CANCELDELETE 
 

• Potom stiskneme SHIFTFAST , TEXTFIND 
      a na displeji se ukáže:                                                                           
 
• Některým již známým způsobem zadáme hledané slovo a stiskneme ENTERREC/P.B   
 
• - pokud zadaný text v přijímači neexistuje (nebo jsme se spletli při zadávání) objeví se hláška :  
 

Enter  search  text 
 - 

No matches found 
 



 25

 
 

      - pokud se ale hledaný text najde, zobrazí se na displeji nakrátko hláška například: 
 
      a poté 
 
 
 
• Stiskneme ENTERREC/P.B  a objeví se VFO s hledaným názvem-textem 

 
• Pokud se v přijímači nachází víc jak než jedno VFO s hledaným názvem, tlačítky  DOVN  nebo  

UP   se dostaneme k dalším VFO a po stisku ENTERREC/P.B s nimi můžeme pracovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01  VFOs Found 
 

Review  
hledaný text 
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Pásmový režim (Bands) 
 
Co je pásmový -vyhledávací režim (Searching) ? 
V zásadě se podobá režimu VFO ale s několika odlišnostmi. V režimu VFO je k dispozici "jen" 
jedno pásmo 10 kHz až 1775 MHz ve kterém je přijímač schopen pracovat oproti  pásmovém 
režimu Bands má RD500VXG k dispozici  99 pásem. Tento způsob provozu znamená 
prohledávání (ručně nebo automaticky) celý frekvenční rozsah skeneru nebo některé z 99 
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).  
  
Pro každé lze zvolit začáteční a koncový kmitočet,  libovolný ladící krok, druh provozu a vyhledávací 
mód. Automatickým prolaďováním přijímače s nastaveným krokem v pásmu (bandu) mezi dvěma 
zvolenými kmitočtovými hranicemi narazíme na kmitočet na němž je právě signál a přijímač se na něm 
zastaví.  
 
Aby bylo automatické vyhledávání možné, musíme nejprve správně nastavit šumovou bránu 
(Squelch).  
 
Pásmový režim je předurčen pro automatické vyhledávání frekvencí a jejich automatické hromadné 
ukládání do kanálů (VFO režim je naproti tomu určen pro ruční ukládání jednotlivých kmitočtů). 
 
 
 
 

Konfigurace pásma (Bandu) 
Nejdůležitějším krokem před začátkem vyhledávání je proto nastavení pásma: 
  

• Pro nastavení pásma pro vyhledávání se stiskne nejprve tlačítko BANDSSKIP.  
• Při dalším (druhém) stisku BANDSSKIP se objeví nějaká frekvence, kterou můžeme měnit po 

řádech jednotek, desítek, atd. tlačítky UP  a DOWN  a jemně nastavit pomocí ladícího knoflíku. 
Je to tzv, startovací kmitočet pásma. 

• Při třetím stisku BANDSSKIP se zobrazí  frekvence, kterou opět můžema nastavit libovolně 
stejným postupem jako v předešlém případě a jedná se o koncový kmitočet pásma.  

• Čtvrtým stiskem tlačítka BANDSSKIP se zobrazí ladící krok a i ten stejným způsobem zvolíme, 
přičemž nemusí být (na rozdíl od jiných skenerů) v žádném vztahu (dělitelný atd.) k oběma 
hraničním kmitočtům pásma!!!    

 
Pozn:  Startovací, koncovou frekvenci i ladící krok můžeme také  přímo zadat pomocí tastatury.  
 
 
 

Pojmenování jednotlivých pásem (Bandů) 
Opatření jednotlivých pásem-bandů názvy usnadní a významně zjednoduší práci se skenerem. 
 

• Vybereme pásmo, které chceme pojmenovat a povrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 
• Stiskneme tlačítko  TEXT FIND na pod prvním znakem dolního řádku displeje se objeví 

"podtržíko" 
• Zadáme první písmeno některým ze čtyř možných způsobů: 
  - tlačítky na přijímači 
  - tlačítky na dálkovém ovládání 
  - otočným knoflíkem 
  - připojenou PC klávesnicí 

 
• Stejným způsobem zadáme další znak tak, že nejprve posuneme podtržítko na další pozici 

pomocí tlačítek  UP   /  DOWN  v případě PC klávesnice jejími kurzorovými tlačítky 
• Po dokončení posledního znaku, celé jméno potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 
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Nastavení způsobu skenování kmitočtů v režimu Band (SCAN SET) 
Pro každé z 99 pásem lze vybrat z několika způsobů skenování-automatického skokového 
ladění.  Volba potom určuje co se stane pokud RD500VXG narazí při skenování - vyhledávání 
kmitočtů na signál, dostatečně silný aby otevřel  šumovou bránu- Squelch.   
 

• Stiskneme po sobě tlačítka  SHIFT FAST a SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 
 
 
 
 
 

• Opakovaným stiskem tlač.   1    AUX volíme způsoby skenováníí: 
 
  Stop - zastaví trvale skenování, objeví-li se na kanále signál.                                        
   Pokračuje až po některém, z dále popsaných, zásahu uživatele. 
  Continuous - umožňuje automatické pokračování skenování i při zapnuté funkci  
   Squelch. 
  Hold - po zastavení skenování na aktivním kanále čeká ještě zvolenou dobu, i po  
                              ukončení signálu, aby nedošlo ke ztrátě eventuálního dalšího pokračování 
   relace 
  Pause - skenování se zastaví na uživatelem definovanou dobu na obsazeném kanále 
   a skenuje dál,  i  když provoz na sledovaném kanále ještě neskončil. 
 

• Stiskem tlač.   4    AGC se pokračuje k dalším možnostem nastavení skenování: 
 

  
 
       
 

• Stiskem tlač.   1    AUX se zaktivuje funkce automatického doladění kmitočtu, viz bod xxx 
 

• Stiskem tlač.   2    CWFILT se zapne funkce automatického ukládání nalezených frekvencí, viz 
bod xxx 

• Stiskem tlač.   3    VFILT se dostaneme k dalšímu podmenu pro nastavení časové prodlevy pro  
       funkce Hold a Pause: 
 
 

 
 
Pozn: Časovou prodlevu  lze nastavit v podmenu  v hodnotách  0.5 , 1.0 , 2.0 nebo 5.0 sekund  
 
 

Automatické dolaďování kmitočtu  (AutoTune)    
Frekvenčně driftující stanice může být u RD500VXG automaticky dolaďována a stav je 
zobrazován na displeji ukazatele naladění.  
  
Automatické naladění se aktivuje tlačítky SHIFT FAST  a  SCAN SET  a potvrzením 4.More a 1. Auto 
tune.   
     
Pozor : autotune nepracuje v módu SSB. 
 
 
 

Automatické uložení  kmitočtů (AutoMem) z pásma 
V režimu Band lze kmitočty na kterých se objevil signál při automatickém skokovém ladění 
uložit do volných kanálů předem zvolené skupiny. Po startu skokového prolaďování se 
automaticky zapíše každý signálem obsazený kmitočet na kterém se zastaví při automatickém 
ladění přijímač.   

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 

1 AutoTune 
2 Auto Mem        3. More 

1. Pause = 0.5 
2. Hold = 0.5 
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• Nejprve zvolíme optimální krok vyhledávání, odpovídající příslušnému pásmu, například 25 

kHz pro pásmo Air civil (pokud nastavíme větší krok, přijdeme o některé signály, pokud 
nastavíme menší, objeví se nám stejná stanice vícekrát za sebou). 

       
• Poté zvolíme novou banku, pokud nechceme, aby se nám naskenované kmitočty připsaly do  

 stávající (právě aktivní) banky. 
 

• Do jedné skupiny (Group) se vejde až 999 zápisů, které po uložení můžeme přejmenovat, 
popřípadě vymazat.  

 
Pozn: Objeví-li se na stejném kmitočtu postupně víckrát signál, dojdek vícenásobnému zápisu, 
nežádoucí záznamy ale opět můžeme později snadno zrušit. 
 
 
V menu SCAN SET set (viz výše) dojdeme ke kroku funkce AutoMem, která se aktivuje 
následovně:  
 

• stisknout tlačítka  SHIFTFAST ,   SCANSET  , 4. More,  2. Automem. 
 
 
Pozn: Zápisy s údaji o frekvenci, druhu modulace a aktuálním textu se vždy uloží:                                               
          do naposledy aktivní skupiny (Group)!   
 
 
 

Přeskočení frekvence (Skip)  
Při vyhledávání nových kmitočtů se stane, že se přijímač zastavuje na frekvencích kde jsou jen 
poruchy, nadměrný šum a podobně a které nás proto nezajímají. Z těchto důvodů má 
RD500VXG funkci Skip, pomocí které přijímač porovnává  při skenování-vyhledávání nalezený 
kmitočet s již uloženými kmitočty, určenými k přeskočení. Bude-li nalezená frekvence souhlasit 
s frekvencí určenou k přeskočení, bude ji ignorovat a nebude na ní zastavovat. Tak lze 
vynechat rušivé kmitočty (např. vlastní „birdies“ a pod) nebo ty , které nás nezajímají atd. 

 
• Před nastavováním SKIPu ukončíme vyhledávání (skenování) tlačítkem ENTERREC/P.B . 
 
• Stiskneme po sobě tlačítka  SHIFT FAST a SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 

 
 
 
    

• Siskem tlačítka      2    CWFILT zaktivujeme volbu 2 [Skip] 
 

• Na přijímači se nastaví frekvence, stiskne se SHIFTFAST, BANDSSKIP a zobrazí se: 
 
 
 
 
• Tlačítkem      1    AUX se nastavená frekvence přidá do seznamu kmitočtů k přeskočení.  
 
• Siskem tlačítka     2    CWFILT se ukáže (například) 

                                                
 
 což znamená: je vybráno 30 Skip-kmitočtů, první ve Skip- seznamu je frekvence 116,725 MHz 
 Ladícím knoflíkem nebo tlačítky DOWN  nebo   UP  můžeme všechny frekvence prohlížet 

 
• Tlačítkem      1    AUX se vymaže vždy poslední frekvence ze seznamu. 

 
Vypnutí funkce Skip: stiskem SHIFTFAST , SCANSET a volbou      2    CWFILT. 

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 

1. Add  to  Skip  List 
2. View  Skip  List 

    1/30        116.72500 
1. Remove  from  list 
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Volba pásma (Bandu) 
Zaktivování některého z 99 pásem se uskuteční po stisku BANDSSKIP   
 

• buď tlačítky   UP  a DOWN  
 
• nebo ladicím knoflíkem.  

 
Pomocí SHIFT FAST ,  TEXT lze vybrat pásmo také i podle jeho pojmenování, viz stranu 30. 
 
 
 
 

Start vyhledávání kmitočtů v pásmu 
Po konfiguraci pásma je nejprve nutné nastavit knoflíkem Squelch podle kapitoly xxx a nastavit 
skenovací-vyhledávací mód podle kapitoly xxx. 
 

• Stiskem tlačítka   SCAN SET  se rozeběhne automatické vyhledávání kmitočtů mezi 
nastavenými hranicemi 

 
Pozn: Směr vyhledávání lze měnit při běhu tlačítky UP  a DOWN.  
 
Pozn: Manuální zastavení (na libovolném kmitočtu) se uskuteční stiskem tlačítka SCAN SET , 
pokračovat ve vyhledávání stiskem SCAN SET 
 
Pásmo lze prohledávat také ručně otáčením ladícího knoflíku, po zastavení automatického 
vyhledávání (stiskem SCAN SET  a  ENTERREC/P.B ). 
 
 
 
 
 

Uložení nalezených kmitočtů z pásma 
V režimu Bands lze vyhledané kmitočty, t.j. ty na kterých se objevil signál, automaticky uložit do 
volných kanálů předem zvolené skupiny. V menu SCAN SET set (viz výše) dojdeme ke kroku: 
 
Funkce Auto memory se aktivuje následovně: SHIFT FAST  , SCAN SET  , 4. More,  2. Automem. 
V tomto módu se automaticky zapíše každý signálem obsazený kmitočet do kaálu přijímače.   
Zápis s údaji o frekvenci, druhu modulace a aktuálním textu se uloží:  do právě aktivní  předem 
zvolené banky - skupiny (Group)! 
      

• Nejprve zvolíme optimální krok vyhledávání, odpovídající příslušnému pásmu, například 10 
kHz pro pásmo CB (pokud nastavíme větší krok, přijdeme o některé signály, pokud nastavíme 
menší, objeví se nám stejná stanice vícekrát za sebou). 

       
• Poté zvolíme novou banku, pokud nechceme, aby se nám naskenované kmitočty připsaly do  

 stávající (právě aktivní) banky 
 

• Do jedné banky(skupiny) se vejde až 999 zápisů, které po uložení můžeme přejmenovat, 
popřípadě vymazat.  

 
Pozn: Objeví-li se na stejném kmitočtu postupně víckrát signál, dojdek vícenásobnému zápisu, 
nežádoucí záznamy ale opět můžeme později snadno zrušit. 
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Hledání pásma (bandu) podle textu 
 
Přijímač umožňuje vyhledávání VFO podle pojmenování (textu), přičemž není potřeba (pro usnadnění 
hledání) rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se nenachází přijímač právě v režimu Bands 
(pásma), stiskneme tlačitko BANDSSKIP  
 

• Potom stiskneme SHIFT FAST , TEXTFIND  
      a na displeji se ukáže:                                                                           
 
• Některým ze známých způsobů zadáme hledané slovo a stiskneme ENTERREC/P.B    
 
• - pokud zadaný text v přijímači neexistuje  
        nebo jsme se spletli při zadávání objeví se hláška :  
 

 
      - pokud se ale hledaný text najde, zobrazí se na displeji nakrátko hláška například: 
 
       (která značí, že se nalezla 2 pásma s hledaným názvem)
         
 
      a zobrazí se 
 
 
• Tlačítky  DOVN  nebo  UP   se dostaneme k dalším pásmům v jejichž názvu se zadaný  text 

nachází a po stisku ENTERREC/P.B  můžeme s vybraným pracovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enter  search  text 
 - 

No matches found 
 

02  Bands Found 
 

Review  
hledaný text 
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Skenovací režim Group 
Skener RD500VXG má v paměti 234 skupin (označených A 1, A 2, .... až Z 9), přičemž každá 
skupina má 999 kanálů. Maximální počet možných zápisů do kanálů je 54 682! Tento počet ale 
může být omezen při nahrávání zvukových signálů do paměti skeneru podle strany 38. 
 
K přepnutí RD500VXG do skenovacího režimu stiskneme tlačítko GROUP PRIO a poté zvolíme některou 
skupinu tlačítky   UP  nebo DOWN  nebo pro rychlou volbu ladícím knoflíkem. 
 
 
 

Skenování 
Skenování je základní operace kdy skener automaticky prohledává kanály s uloženými 
frekvencemi na rozdíl od plynulého ladění přijímače. 
 

• Nejprve zvolíme skupinu (Group) v které chceme skenovat kanály. Pro skenování kanálů  
(pamětí) stiskneme tlačítko GROUP PRIO a dále  DOWN  nebo    UP   následováno stiskem 
MEMSAVE pro výběr skupiny.  

 
• Nastavíme umlčovač šumu Squelch a stiskneme SCAN SET. Přijímač se zastaví na prvním 

aktivním kanále.  
 

Pozn: Další způsoby skenování volíme tlačítky SHIFTFAST a SCAN SET. Podrobnosti jsou uvedeny v 
kapitole " Nastavení způsobu skenování (SCAN SET) pro režim Group" níže. 
 
 
 
 

Pojmenování skupiny (Group) 
Opatření jednotlivých skupin názvy zpřehlední a usnadní používání a vyhledávání jednotlivých 
skupin. 
 

• Vybereme skupinu (Group), kterou chceme pojmenovat nebo přejmenovat a potvrdíme 
tlačítkem ENTERREC/P.B 

• Stiskneme tlačítko TEXT FIND a pod prvním znakovým místem na dolním řádku displeje se 
objeví podtržíko "_" 

• Zadáme první písmeno názvu některým ze čtyř možných způsobů: 
  - tlačítky na přijímači 
  - tlačítky na dálkovém ovládání 
  - otočným knoflíkem 
  - PC klávesnicí připojenou na seriový port skeneru 
• Stejným způsobem zadáme další znak tak, že nejprve posuneme podtržítko na další pozici 

pomocí tlačítek  UP   /  DOWN  v případě PC klávesnice jejími kurzorovými tlačítky 
• Po dokončení posledního znaku, celé jméno potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 

 
 
 
 

Nastavení způsobu skenování (SCAN SET) pro režim Group 
Pro každou skupinu  lze vybrat z několika způsobů skenování kanálů.                                   
Jednotlivé způsoby potom určují co se stane pokud RD500VXG narazí při skenování kanálů  na 
signál, dostatečně silný aby otevřel  šumovou bránu- Squelch.   
 

• Nejprve stiskneme tlačítka  SHIFT FAST a  SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 
 
 
 
 

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 



 32

• Opakovaným stiskem tlač.   1    AUX volíme některý ze 4 způsobů skenování: 
 
  Stop - zastaví trvale skenování, objeví-li se na kanále signál.                                        
   Pokračuje až po některém, z dále popsaných, zásahu uživatele. 
  Continuous - umožňuje automatické pokračování skenování i při zapnuté funkci  
   Squelch. 
  Hold - po zastavení skenování na aktivním kanále čeká ještě zvolenou dobu, i po  
                              ukončení signálu, aby nedošlo ke ztrátě eventuálního dalšího pokračování 
   relace 
  Pause - skenování se zastaví na uživatelem definovanou dobu na obsazeném kanále 
   a skenuje dál,  i  když provoz na sledovaném kanále ještě neskončil. 
 

• Stiskem tlač.   4    AGC se pokračuje k dalším možnostem nastavení skenování: 
 

  
 
       
 

• Stiskem tlač.   1    AUX se zaktivuje funkce automatického doladění kmitočtu, viz bod xxx 
 

• Stiskem tlač.   2    CWFILT se zapne funkce automatického ukládání nalezených frekvencí z 
režimu VFO nebo Band 

• Stiskem tlač.   3    VFILT se dostaneme k dalšímu podmenu pro nastavení časové prodlevy pro  
       funkce Hold a Pause: 
 
 

 
 
Pozn: Časovou prodlevu Pause a Hold  lze nastavit v podmenu  v hodnotách  0.5 , 1.0 , 2.0,  5.0 sec. 
 
 
 

Prioritní kanál 
Pokud je v menu SCAN SET volbou 3 aktivována funkce „PRIO“, přepne se přijímač z rutinního 
skenování  tzv. prioritní kanál (frekvenci). Tím se ušetří čas, potřebný jinak k postupnému 
prohledávání všech kmitočtů s odstupem nastaveného krokování. 
 

• Vyvolání prioritního kanálu se uskuteční tlačítky SHIFTFAST a  GROUPPRIO  
 
• Zde je možné změnit kmitočet buď přímo tlačítky nebo ladícím knoflíkem a potvrdit tlačítkem 

ENTERREC/P.B .                                                                  
 
Pozn: K prioritní frekvenci můžeme uložit jak provozní mód tak jméno. 

 
 
 
 

 
 

Automatické dolaďování kmitočtu  (AutoTune) kanálu 
Frekvenčně driftující stanice uložená v kanálu může být u RD500VXG automaticky dolaďována 
a stav je zobrazován na displeji ukazatele naladění.  
  
Automatické naladění se aktivuje tlačítky SHIFT FAST  a  SCAN SET  a potvrzením 4.More a 1. Auto 
tune.   
     
Pozor : autotune nepracuje v módu SSB. 
 

1 AutoTune 
2 Auto Mem        3. More 

1. Pause = 0.5 
2. Hold = 0.5 

Pr               122. 20000  
 Aeroklub Jicin        AMW  
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Přeskočení kanálu (Skip)  
Až 999 kmitočtů je možné zařadit do Skip-seznamu aby je skener při prohledávání ignoroval. 
Jedná se například o frekvence vlastních nosných, zarušené frekvence, nežádoucí stanice a 
podobně. Skip-kmitočty skener „ignoruje“, nezastavuje se na nich a pracuje tak podstatně 
efektivněji. 

 
• Před nastavováním SKIPu ukončíme vyhledávání (skenování) tlačítkem ENTERREC/P.B . 
 
• Stiskneme po sobě tlačítka  SHIFT FAST a SCAN SET a na displeji se ukáže menu: 

 
 
 
    

• Siskem tlačítka      2    CWFILT zaktivujeme volbu 2 [Skip] 
 

• Na přijímači se nastaví frekvence, stiskne se SHIFTFAST, BANDSSKIP a zobrazí se: 
 
 
 
 
 
• Tlačítkem      1    AUX se nastavená frekvence přidá do seznamu kmitočtů k přeskočení.  
 
• Siskem tlačítka     2    CWFILT se ukáže (například) 

                                                
 
 
 což znamená: je vybráno 30 Skip-kmitočtů, první ve Skip- seznamu je frekvence 116,725 MHz 
 
 Ladícím knoflíkem nebo tlačítky DOWN  nebo   UP  můžeme všechny frekvence prohlížet 

 
• Tlačítkem      1    AUX se vymaže vždy poslední frekvence ze seznamu. 

 
Vypnutí funkce Skip: stiskem SHIFTFAST , SCANSET a volbou      2    CWFILT. 
 
 
 
 

Zápis do kanálu 
Zápisem do kanálu se rozumí uložení frekvence, provozního módu do jeho paměti. 
Zápis jednotlivých kmitočtů lze uskutečnit manuálně z režimu (VFO) : 
 

• Nejprve zvolíme skupinu, do které chceme provést zápis tlačítky  GROUP a poté           
        UP    nebo DOWN nebo ladicím knoflíkem 
 
• Poté se vrátíme pomocí CANCEL DELETE zpátky do režimu VFO 
 
• Nastavíme frekvenci, mód provozu a stiskneme SHIFT FAST ,  MEM SAVE údaje se zapíší (uloží) 

do volného kanálu předtím zvolené skupiny 
 

• Zápis v kanále poté můžeme opatřit názvem a povrdit tlačítkem ENTERREC/P.B.  
 
Zápisy ve skupině-Group lze prohlížet po stisku ENTERREC/P.B a volit tlačítky   UP  / DOWN nebo lad. 
knoflíkem. (Příklad zápisu Radia Praha)               
 
 
 

B1:1                      0.63900   
Radio Praha             AMW 

1. Mode = Stop       2  Skip 
3  Prio                     4  more 

1. Add  to  Skip  List 
2. View  Skip  List 

    1/30        116.72500 
1. Remove  from  list 
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Stiskem GROUP PRIO se zobrazí jméno skupiny (v příkladu DV-SV Stanice) a celkový počet 
obsazených kanálů - zápisů(Entries) 
 
 
Poznámky k využití zápisů : 
Zavedení skupin se jmény  jednotlivých kanálů se naskýtá  možnost využítí obrovského rozsahu 
paměti RD500VXG k průběžnému ladění přijímače za současné identifikace každého kanálu pod 
jménem. 
Každý kanál lze pojmenovat např. v 2m pásmu „Prevadec OK0C“ nebo jednoduše „FM SIMPLEX“ a 
podobně.  
Doporučuje se využití skupin nadřadit využití pásem, neboť tak bude při ladění rychle zobrazen název 
kanálu.  
 
 
 

Zrušení zápisu v kanále 
Jednotlivý zápis (obsah kanálu) lze snadno vymazat z jeho paměti. 
 

• Vybereme příslušný kanál v režimu Group a potvrdíme ho tlačítkem ENTERREC/P.B 
 
• Stiskneme tlačítka SHIFT FAST a CANCELDELETE zobrazí se:    
 
• Zrušení potvrdíme tlačítkem ENTERREC/P.B 

 
 
 

Selektivní zrušení více zápisů ve skupině    
V režimu skupin, vyvolá stisk SHIFT FAST a CANCELDELETE   menu, umožňující smazání buď všech 
zápisů - 1.All nebo ottagovaných - 2.Tagged nebo neottagovaných - 3.Unttaged  ve skupině 
najednou. 
 
 
 
 
Tím máme celou řadu možností jak snadno nakládat se zápisy ve skupině, kde můžeme mít jednotlivé 
zápisy označené"t" - ottagované nebo celou řadu za sebou, vybrané podle jména, sloučené z několika 
skupin , přesouvat označené do jiné skupiny a podobně. 
 
Označování jednotlivých zápisů viz stránku 36, označení všech zápisů viz stránku 36. 
 
 
 

Rozladění frekvence kanálu 
Někdy nás zajímá jak vypadá situace okolo jmenovité frekvence kanálu nebo chceme změnit 
kmitočet. 
 

• Ukončíme skenování dvojstiskem ENTERREC/P.B 
 
• Ladícím knoflíkem nastavíme požadovaný kmitočet a 
  - pokud chceme nový kmitočet uložit do paměti stiskneme SHIFT FAST  a  MEMSAVE 

  - pokud se chceme vrátit k původní  frekvenci stiskneme ENTERREC/P.B  nebo bez 
     povrzení,  tlačítkem  UP  nebo DOWN přejdeme jednoduše na jiný kanál 
Pozn: Ladící krok rozladění závisí na volbě v menu Step v režimu VFO, viz stranu 21. 
 
 
 
 
 

B1:                 Entries=213 
DV-SV stanice         AMW 

Delete this record ? 
Enter=Yes  Cancel=No 

Delete records    1.All 
2. Tagged  3.Unttaged 



 35

Hledání kanálu podle textu 
Již z výroby je přijímač dodáván s databankou několika tisíc stanic, které mají jména až o 20 
písmenech. Každou stanici lze najít pomocí textové vyhledávací funkce.  
 
Přijímač umožňuje vyhledávání zápisů nebo skupiny podle textu, přičemž není potřeba (pro usnadnění 
hledání) rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se nenachází přijímač právě v režimu Group, 
stiskneme tlačitko  GROUP PRIO a můžeme zvolit novou skupinu a potvrdit tlačítkem ENTERREC/P.B.  
 

• Stiskneme SHIFT FAST , TEXTFIND a na displeji se zobrazí:                                                                           
 
 
• Některým již známým způsobem zadáme hledané slovo a stiskneme ENTERREC/P.B    

 
• Objeví se: čímž jsme dotázáni, zda má přijímač prohledat aktuální skupinu nebo všechny 

skupiny: 
 
 
 
• Zadáním   1   AUX se prohledá aktuální skupina,  volbou   2   CWFILT se prohledají všechny 

skupiny ale chvíli to trvá 
 

• Pokud RD500VXG má v paměti zápisy s hledaným textem na několik sekund zobrazí na 
displeji:                                                               a poté    

         
 
 
• Všechny zápisy s hledaným textem se mohou prohlížet tlačítky  UP  a  DOWN. 

 
• Zvolený vyhledaný zápis lze potvrdit tlačítkem ENTERREC/P.B a současně se tento záznam 

označí písmenem „t“ a skener se přepne do skupiny v níž se nalezený zápis nalézá. 
 
 
 

Označení a prohlížení zápisů (Tag) 
 
V režimu Group dvojstiskem MEMSAVE vstoupíme do nabídky:  
z které lze  
zvolit: - tlačítkem    1     - Review = Prohlížení nalezených zápisů  
     - tlačítkem    2     - Clr tags = Zrušení označení "t" u zápisů 
     - tlačítkem    3      - Tag count = Počet nalezených zápisů 
     - tlačítkem    4      - More =  další menu: kde znamená: 
 
 
 - volba   1.  - Tag all in group = označit všechny záznamy s hledaným textem z prohledané  
              skupiny 
 - volba   2.   - Copy tags to group = označené záznamy překopírovat do jiné skupiny, kterou  
                                                      můžeme volit ladícím knoflíkem nebo tlačítky   UP   /  DOWN . 
 
 

Překopírováním označených zápisů do jiné skupiny a následným prohledáním můžeme začít s dalším 
hledáním podle jiných kritérií nebo názvů a vyhledávání cíleně zúžit.  
 
Také je možné tímto způsobem napodobit "řetězení" skupin ke skenování, nesmíme ale zapomenout, 
že do skupiny se vejde maximálně 999 zápisů. 

    
 
 
 
 

Enter  search  text 
 - 

1.Search this group 
2.Search all groups 

1.Review     2.Clr tags 
3.Tag count     4.More 

1.Search this group 
2.Search all groups 

Review 
všechny záznamy 

1.Tag all in group 
3.Copy tags to group 
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Označení (taggování) jednotlivého kanálu 
Každý kanál v režimu Group je možné snadno označit připojením písmene "t".                       
Toto ottagování umožní editaci kanálu, t.j. přesunutí do jiné skupiny, vyhledání, zrušení další. 
 

• Stiskneme tlačítka SHIFT FAST a poté dvakrát     8  STEP  a za číslem zápisu se objeví "t" 
 
 

 
Pozn: Opětovným stiskem     8  STEP  lze označení zrušit 

 
 
 
 

Hledání skupiny(Group) podle textu 
 
Přijímač umožňuje vyhledávání skupiny podle pojmenování (textu), přičemž není potřeba (pro 
usnadnění hledání) rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se přijímač nenachází právě v režimu 
Group (skupina), stiskneme tlačitko GROUP PRIO 
 

• Potom stiskneme SHIFT FAST , TEXTFIND  
      a na displeji se ukáže:                                                                           
 
• Některým ze známých způsobů zadáme hledané slovo a stiskneme ENTERREC/P.B    
 
• - pokud zadaný text v přijímači neexistuje  
        nebo jsme se spletli při zadávání objeví se hláška :  
 

 
      - pokud se ale hledaný text najde, zobrazí se na displeji nakrátko hláška například: 
 
       (která značí, že se nalezly 3 skupiny s hledaným názvem)
         
 
      a zobrazí se 
 
 
• Tlačítky  DOVN  nebo  UP   se dostaneme k dalším skupinám a po stisku ENTERREC/P.B s nimi 

můžeme pracovat.  
 
 
 
 

 
 

Přesunutí zápisů z jedné skupiny do jiné 
Obsah celé skupiny lze v režimu Group přesunout do jiné skupiny (prázdné) nebo do jiné přidat 
ke stávajícím zápisům.  
 
Tak lze simulovat "řetězení" více skupin pro jejich skenování. 
Pozor: nezapomenout, že do jedné skupiny se vejde "jen" 999 kanálů 
 

• Nejprve se stiskne GROUP PRIO, poté se v nabídce aktivuje „ 1. Reassign to group“  
•  
• Následně pomocí   UP   a   DOWN se všechny zápisy jedné skupiny přiřadí jiné skupině. 

 

 

B1:1t                           0.63900
Radio Praha                  AMW 

Enter  search  text 
 - 

No matches found 
 

03  Groups Found 
 

 
první ze 3 skupin 
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Ostatní 
 

Připojení RD500VXG k PC 
Pomocí SHIFT FAST a COMMS se aktivuje rozhraní RS 323 a je tak umožněna spolupráce 
přijímače s PC,  který by měl mít procesor alespoň řady 486 nebo vyšší.  
PC se připojí pomocí kabelu dodávaného v příslušenství.  
 

• Pro přenos dat je také nutné zvolit komunikační port na PC, (nejčastěji COM2) a poté již lze 
provádět veškeré operace : popisovat jednotlivé paměti, VFO, banky,  měnit uspořádání atd.                    

 
• Stiskem tlačítek SHIFTFAST,  GROUP PRIO,      1    AUX  se zaktivuje port RS232 na [On].  

 
 
 
 
 
K přijímači se dodává CD-ROM s bohatým programovým vybavením: 
 

• Databanka stanic FAIRDATA -  která obsahuje několik tisíc zajímavých kmitočtů a jmen 
        stanic z nejrůznějších odvětví radiového přenosu lodní,  
        letecké, utility, amatérské, atd. 

 
• Ovládací program VR2 - jehož pomocí lze snadno počítačem ovládat všechny jeho funkce  
          nebo editovat databáze 99 bandů(virtuálních skenerů),                
          26 VFO(virtuálních přijímačů), 234 skupin pamětí (každá až s 999 
          kanály)  v celkovém počtu až 54 681 záznamů 
 
• Fairhaven File Convertor - software, pro konverzi databází kmitočtů naskenovaných z  
          dokumentů v papírové formě nebo získaných v elektronické  
           podobě z internetu apod, avšak ve formátech (dbf, txt, a další) 
           nekompatibilních s programem VR2 (fxp) .            
           Výhodou používání tohoto jedinečného konvertoru souborů je 
           snadná hromadná přeměna velkého množství dat bez  
           zdlouhavého ručního zadávání jednotlivých údajů stanic do 
           přijímače 

Pozn: K programům VR2 i Fairhaven File Converter jsou k dispozici návody v Češtině.                             
           K dispozici jsou i data zdrojového programu pro vlastní firmware skeneru. 
 
 

Externí klávesnice 
Pro další ulehčení zadávání textů je možné k přijímači na zadní stěně připojit i běžnou 
klávesnici určenou k PC. Texty je možné zadávat nové nebo přepisovat stávající, přesto při větším 
množství zápisů se doporučuje použití dodávaného software. 
 
Maximální proud odebíraný klávesnicí by neměl překročit 100 mA, v případě většího odběru je nutné 
použít výkonnější napájecí zdroj pro přijímač. Výrobce nabízí i speciální klávesnici, velikosti a podoby 
notebooku.  
Poznámka : RD500VXG disponuje omezenou tolerancí časové základny pro klávesnice a proto je 
možné, že u některých klávesnic bude potřebné pro srávnou synchronizaci opatrně nastavit trimrem 
30pF kmitočet krystalu klávesnice a tím zajistit správnost zadávaných údajů. 
 
Funkce tlačítek externí PC klávesnice ve vztahu k RD500VXG  
 
F1  F2  F3  F4  F5  F6  
Mode  Band  Mem  Group  Text  SCAN SET 
 
 ׀←  →  ←
zvýšení             snížení  Enter  

1. serial  Link  [On] 
............................................ 
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Reset RD500VXG 
Na spodní stěně přijímače se nachází  spínač resetu (není ale nijak označen, je na desce spojů 
uvnitř přístroje, pod malým otvorem, zaslepeným kov. folií).  
 
Po stisknutí se vymažou všechny zápisy ( i zánamy databáze!) a přijímač musí být znovu 
nakonfigurován, je-li požadováno místo v paměti pro audiozáznam.  
 
Pozor: Reset je možné uskutečnit stiskem  SHIFT FAST ,    1    AUX ,     6    PBS,     1    AUX.               
           Viz také následující kapitolu! 
 
 
 

Audio záznam a jeho přehrání z paměti 
Paměť přijímače lze zformátovat tak, že jedna část se používá pro zápis údajů o stanicích a 
druhá pro audiozáznam. 
 
Změna dosavadního formátu paměti se provede stiskem SHIFT FAST ,    1    AUX ,  6.More,  1. Reserve 
memory.  
 
Poté lze tlačítky   UP    ,  DOWN zvolit velikost paměti pro audio, čas v sekundách se zobrazí na displeji. 
 Pozor ! Před každým formátováním paměti je nutné všechna data z přijímače uložit na pevný disk PC 
, protože všechna data v přijímači, jak o stanicích tak audiozáznamy,  budou formátováním 
smazána !  
 
Změna formátování se potvrdí stiskem ENTERREC/P.B nebo opuštěním menu tlačítkem CANCELDELETE . 
 
Menu pro audio záznam (Rekorder): 
 
 
 
 

• Pro aktivaci nahrávacího menu se stiskne SHIFT FAST a ENTERREC/P.B. .  
 
• Poté 4.Stop a 2.Play pro vlastní spuštění.  
 
• Kratší nebo delší záznam se startuje nejprve volbou 5.Edit se současným zobrazením údaje 

čítače pro Start / Konec.  
 

• Otáčením ladicího knoflíku se určí startovací pozice příštího záznamu. 
 
• Volba 3.RpT znamená kontinuální záznam nepřetržitě mezi dvěma nastavenými značkami.  

 
Pozn:  Záznam lze  v každém okamžiku zastavit. 
Pozn:  Změnou Startu a Koncového bodu lze vytvořit více nahrávek.   

          Funkcí Repeat lze vytvořit nekonečnou smyčku až dosáhneme zajímavé nahrávky.  
 

Chybová hlášení a chybové kódy 
Objeví-li se na displeji chybové hlášení nebo kód,  znamená to, že rozdělení paměti RAM je 
poškozeno. Může se to stát vadným napájecím zdrojem přijímače, příliš nízkým napájecím 
napětím nebo nábojem statické elektřiny. 
 
Pro odstranění chybových hlášení je třeba stisknout spínač na spodní stěně přijímače, ukrytý pod 
kulatou samolepkou. 
 
Přitom se resetuje celý přijímač a všechny zápisy budou smazány. Rovněž je většinou nutné provést 
rozdělení paměti pro audiozáznam stiskem SHIFT FAST,     1    AUX ,      6    PBS ,    1    AUX 
 

1  Rec     2  Play     3  Rpt 
    4 [S t o p]       5  Edit   
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Zadní panel přijímače 

 
 
 

Konektor DIN pro nahrávání a audio 
 
    
    
    
    
          
Pin barva účel   
1. bílá mgf přepínání + 
2. žlutá zem audio 
3. n.c. o/p 
4. šedá P audio  
5. zelená L audio 
6. modrá výstup 12V 
7. černá mgf přepínatelný o/p 
8.  n.c. zem 
 
 
 
 
 
Připojení motoru magnetofonu (Audiorecorder) je možné na pinu 1 a pinu 7, odděleně od 12 
V přijímače na pinu 6.   
 
Ovládání motoru nahrávače se provádí zpravidla pomocí konektoru, pokud motor nepracuje, je nutné 
přívody prohodit.  
 
Napájení nahrávače má být vyšší než 12 V. Pin 6 a 1 mohou být spojeny, aby bylo umožněno 
ovládání s funkcí umlčovače přes pin 7.  
 
Maximální odebíraný proud může činit 50 mA, při použití 1,5 A napájecího zdroje pro přijímač může 
odběr kazetového nahrávače dosahovat až 1 A.  
 
Připojení audio nahrávače se provede z pinů 4 a 5 DIN konektoru přijímače na piny 1 a 2 DIN 
konektoru na nahrávači. Spojení zemí se provede z pinu 2 na pin 2.  
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Port RS 232  a PC klávesnice 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

       
 
 
 
 
 

Technický popis přijímače 
 
Systém  
 
RD500VXG je navržen jako dvojitý superheterodyn pro příjem provozu AM, SSB, FM a synchronní AM 
s prvním mezifrekvenčním kmitočtem 45 MHz a druhým 455 kHz. 
Ovládání a řízení chodu přijímače zajišťuje mikroprocesorový systém s 60 KB pamětí ROM a až 2 MB 
paměti RAM pro úplný zápis skenovaných hodnot. 
 
 
Ladění 
 
Přijímač disponuje bezšumovým systémem PLL ladění s minimálním krokem 5 Hz, analogovým i 
digitálním fázovým komparátorem, třemi FET VCO pro VF a třemi FET VCO pro VHF a UHF. 
 
 
Filtry MF 
 
Pro příjem SSB je určen 2,4 kHz filtr Murata CFJ455K5 a CFW455IT. Pro úzkopásmovou AM je použit 
tentýž filtr, pro širokopásmovou AM filtr 6 kHz CFW455IT. Pro synchronní demodulaci jsou použity oba 
filtry CFW455IT. 
 
 
Signálová cesta 
 
Za citlivým (odpojitelným) vysokofrekvenčním FET předzesilovačem následuje bipolární směšovač, 
který při dobré citlivosti zajišťuje vysoký Intercept. bod 3. řádu. Za ním je připojen první mezifrekvenční 
zesilovač na 45 MHz a druhý bezšumový směšovač a druhý mezifrekvenční zesilovač s širokým 
dynamickým rozsahem. Celovlnný balanční detektor zabezpečuje minimální zkreslení při vysoké 
dynamice a maximální odstup i slabých signálů od šumu. Za detektorem následuje dvoustupňové 
AGC, speciálně přizpůsobené přenosu SSB. V pásmu VHF jsou pro vstupní selektivitu použity tři 
pásmové filtry s mezními kmitočty 48 až 175 MHz, 175 až 460 MHz a 460 až 860 MHz. Pro kmitočty 
nad 860 MHz je k dispozici přídavný směšovač s Shotky diodami. Za ním signál postupuje na 
bezšumový MOSFET zesilovač a bipolární směšovač s vysokým IP 3. 
V pásmu VF (do 30 MHz) jsou k dispozici všechny provozy s výjimkou WBFM a Video. Video sekce 
používá SAW-filtr a synchronní IF demodulátor PLL pro zajištění vysoké citlivosti a kvality obrazu. 
Demodulace TV zvuku a FM rádia PLL demodulátorem s připojeným Stereo-dekodérem 
s automatickým přepínáním na mono při slabém signálu. 
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Technická specifikace 
 
Frekvenční rozsah 
HF 
VHF/UHF 
FM 

0 až 1750 MHz, 
10 kHz až 48 MHz  ( v pásmu 30 až 46 MHz snížená citlivost), 
48 až 1750 MHz, 
88 až 175 MHz 

Citlivost 
SSB MDS 
AM 
NBFM 

 
0,08 µV  od 500 kHz až 500 MHz 
1,00 µV   pro 10 dB S/N 
0,30 µV  od 48 až 860 MHz 
0,50 µV  od 860 až 1750 MHz na 50 Ohm impedanci a pro 12 dB SINAD  

Druh provozu LSB, USB, AMN, AMW, CW, Stereo CW, DSB, ASD, ASU, ASL, 
Synchron AM, NBFM, WBFM, Stereo WBFM, 
TV zvuk a video 

Ladící krok 5 Hz pro SSB, CW, synchro AM 
100 Hz pro AM 
20 kHz pro WBFM, TV 
vyšší hodnoty lze nastavit 

Rychlost skenování 50 kanálů/kroků za sekundu 
Šířka mf pásma 
 

SSB, AMN             2,4 kHz 
AM široká                 6 kHz 
NBFM                  12,5 kHz 

IP 3. řádu  + 10 dBm 
Potlačení   65 dB 
Paměť 26 VFO 

99 pásem (Bandů) 
234 skupin (Group), 999 kanálů v každé skupině 
54 700 zápisů se jménem, frekveníi, druhem provozu 
1 prioritní kanál Pr 
vše leze opatřit jménem s až 20 znaky 

Displej  2 řádkový alfanumerický, naladění na 10 Hz, S-metr nebo ukazatel 
vyladění,  pojmenování zápisu, údaje aktuálního menu 

AGC Podle úrovně s volitelnou odezvou 
Anténní vstupy 10 kHz až 48 MHz, 50 Ohm, PL 

10 kHz až 48 MHz , vysokoohmový pro drátovou anténu, 
48 MHz až 860 MHz, 50 Ohm, N 
860 MHz až 1775 MHz, 50 Ohm, N 
útlumový článek 20 dB 

Audio výstupy DIN - stereo s 0 dB, 
DIN - vst/výst pro magnetofon, 
externí reproduktor 2 W na 4 Ohm, 
sluchátka (stereo) 80 mW na 32 Ohm, 
TV zvuk 

Video PAL color composite 
Audio interface určeno pro Hamcom, JVFax a podobné programy, +/- 10 V připojení na 

DSR nebo RXD přes RS232 
PC software Database - pro operace se zápisy, 

Filekonverter - pro import a editaci dat, 
Virtual Radio - k dálkovému ovládání přes PC 

Napájení 12 V stejnosměrné napětí cca 1 A, externě, 
napáječ 230 V st / 12 Vss v příslušenství 

Rozměry š x v x h      205 x 65 x 193 mm 
Hmotnost cca 2 kg 
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Seznam zemí ITU 
 
ABW Aruba 
AFG Afghanistan 
AFS South Africa (Republic of) 
AGL Angola (Republic of) 
AIA Anguilla 
ALB Albania (Republic of) 
ALG Algeria (People's Democratic Republic of) 
ALS Alaska (State of) 
AMS Saint Paul and Amsterdam Islands 
AND Andorra (Principality of) 
AOE Western Sahara 
ARG Argentine Republic 
ARM Armenia (Republic of) 
ARS Saudi Arabia (Kingdom of) 
ASC Ascension Island 
ATA Antarctic 
ATG Antigua and Barbuda 
ATN Netherlands Antilles 
AUS Australia 
AUT Austria 
AZE Azerbaijani Republic 
AZR Azores 
B Brazil (Federative Republic of) 
BAH Bahamas (Commonwealth of the) 
BDI Burundi (Republic of) 
BEL Belgium 
BEN Benin (Republic of) 
BER Bermuda 
BFA Burkina Faso 
BGD Bangladesh (People's Republic of) 
BHR Bahrain (Kingdom of) 
BIH Bosnia and Herzegovina 
BIO Chagos Islands (Indian Ocean) 
BLR Belarus (Republic of) 
BLZ Belize 
BOL Bolivia (Republic of) 
BOT Botswana (Republic of) 
BRB Barbados 
BRM Myanmar (Union of) 
BRU Brunei Darussalam 
BTN Bhutan (Kingdom of) 
BUL Bulgaria (Republic of) 
BVT Bouvet Island 
CAF Central African Republic 
CAN Canada 
CBG Cambodia (Kingdom of) 

CG7 

CUB(Guantanamo) (7), as defined in 
Appendix 26 to the Radio Regulations, 
Geneva, 1959; (7) means "USA stations". 

CHL Chile 
CHN China (People's Republic of) 
CHR Christmas Island (Indian Ocean) 
CKH Cook Islands 

CLM Colombia (Republic of) 
CLN Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 
CME Cameroon (Republic of) 
CNR Canary Islands 
COD Democratic Republic of the Congo 
COG Congo (Republic of the) 
COM Comoros (Union of the) 
CPT Clipperton Island 
CPV Cape Verde (Republic of) 
CRO Crozet Archipelago 
CTI Côte d'Ivoire (Republic of) 
CTR Costa Rica 
CUB Cuba 
CVA Vatican City State 
CYM Cayman Islands 
CYP Cyprus (Republic of) 
CZE Czech Republic 
D Germany (Federal Republic of) 
DGA Diego Garcia 
DJI Djibouti (Republic of) 
DMA Dominica (Commonwealth of) 
DNK Denmark 
DOM Dominican Republic 
E Spain 
EGY Egypt (Arab Republic of) 
EQA Ecuador 
ERI Eritrea 
EST Estonia (Republic of) 
ETH Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 
F France 
FIN Finland 
FJI Fiji (Republic of) 
FLK Falkland Islands (Malvinas) 
FRO Faroe Islands 
FSM Micronesia (Federated States of) 

G 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

GAB Gabonese Republic 

GCA 
United Kingdom (Non-metropolitan) - Region 
1 

GCC United Kingdom - Region 3 
GDL Guadeloupe (French Department of) 
GEO Georgia 
GHA Ghana 
GIB Gibraltar 
GMB Gambia (Republic of the) 
GNB Guinea-Bissau (Republic of) 
GNE Equatorial Guinea (Republic of) 
GRC Greece 
GRD Grenada 
GRL Greenland 
GTM Guatemala (Republic of) 
GUF Guiana (French Department of) 
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GUI Guinea (Republic of) 
GUM Guam 
GUY Guyana 

HKG 
Hong Kong (Special Administrative Region of 
China) 

HMD Heard and McDonald Islands 
HND Honduras (Republic of) 
HNG Hungary (Republic of) 
HOL Netherlands (Kingdom of the) 
HRV Croatia (Republic of) 
HTI Haiti (Republic of) 
HWA Hawaii (State of) 
HWL Howland Island 
I Italy 
ICO Cocos (Keeling) Islands 
IND India (Republic of) 
INS Indonesia (Republic of) 
IRL Ireland 
IRN Iran (Islamic Republic of) 
IRQ Iraq (Republic of) 
ISL Iceland 
ISR Israel (State of) 
J Japan 
JAR Jarvis Island 
JMC Jamaica 
JON Johnston Island 
JOR Jordan (Hashemite Kingdom of) 
KAZ Kazakhstan (Republic of) 
KEN Kenya (Republic of) 
KER Kerguelen Islands 
KGZ Kyrgyz Republic 
KIR Kiribati (Republic of) 
KNA Saint Kitts and Nevis (Federation of) 
KOR Korea (Republic of) 
KRE Democratic People's Republic of Korea 
KWT Kuwait (State of) 
LAO Lao People's Democratic Republic 
LBN Lebanon 
LBR Liberia (Republic of) 
LBY Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 
LCA Saint Lucia 
LIE Liechtenstein (Principality of) 
LSO Lesotho (Kingdom of) 
LTU Lithuania (Republic of) 
LUX Luxembourg 
LVA Latvia (Republic of) 

MAC 
Macao (Special Administrative Region of 
China) 

MAU Mauritius (Republic of) 
MCO Monaco (Principality of) 
MDA Moldova (Republic of) 
MDG Madagascar (Republic of) 
MDR Madeira 
MDW Midway Islands 
MEX Mexico 

MHL Marshall Islands (Republic of the) 

MKD 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

MLA Malaysia 
MLD Maldives (Republic of) 
MLI Mali (Republic of) 
MLT Malta 
MNE Montenegro (Republic of) 
MNG Mongolia 
MOZ Mozambique (Republic of) 

MRA 
Northern Mariana Islands (Commonwealth of 
the) 

MRC Morocco (Kingdom of) 
MRN Marion Island 
MRT Martinique (French Department of) 
MSR Montserrat 
MTN Mauritania (Islamic Republic of) 
MWI Malawi 
MYT Mayotte (Territorial Collectivity of) 
NCG Nicaragua 
NCL New Caledonia 
NFK Norfolk Island 
NGR Niger (Republic of the) 
NIG Nigeria (Federal Republic of) 
NIU Niue 
NMB Namibia (Republic of) 
NOR Norway 
NPL Nepal 
NRU Nauru (Republic of) 
NZL New Zealand 
OCE French Polynesia 
OMA Oman (Sultanate of) 
PAK Pakistan (Islamic Republic of) 
PAQ Easter Island 
PHL Philippines (Republic of the) 
PHX Phoenix Islands 
PLM Palmyra Island 
PLW Palau (Republic of) 
PNG Papua New Guinea 
PNR Panama (Republic of) 
POL Poland (Republic of) 
POR Portugal 
PRG Paraguay (Republic of) 
PRU Peru 
PTC Pitcairn Island 
PTR Puerto Rico 
QAT Qatar (State of) 
REU Reunion (French Department of) 
ROD Rodrigues 
ROU Romania 
RRW Rwanda (Republic of) 
RUS Russian Federation 
S Sweden 
SDN Sudan (Republic of the) 
SEN Senegal (Republic of) 
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SEY Seychelles (Republic of) 
SHN Saint Helena 
SLM Solomon Islands 
SLV El Salvador (Republic of) 
SMA American Samoa 
SMO Samoa (Independent State of) 
SMR San Marino (Republic of) 
SNG Singapore (Republic of) 
SOM Somali Democratic Republic 

SPM 
Saint Pierre and Miquelon (Territorial 
Collectivity of) 

SRB Serbia (Republic of) 
SRL Sierra Leone 

STP 
Sao Tome and Principe (Democratic 
Republic of) 

SUI Switzerland (Confederation of) 
SUR Suriname (Republic of) 
SVK Slovak Republic 
SVN Slovenia (Republic of) 
SWN Swan Islands 
SWZ Swaziland (Kingdom of) 
SYR Syrian Arab Republic 
TCA Turks and Caicos Islands 
TCD Chad (Republic of) 
TGO Togolese Republic 
THA Thailand 
TJK Tajikistan (Republic of) 
TKL Tokelau 
TKM Turkmenistan 

TMP Timor-Leste (Democratic Republic of) 
TON Tonga (Kingdom of) 
TRC Tristan da Cunha 
TRD Trinidad and Tobago 
TUN Tunisia 
TUR Turkey 
TUV Tuvalu 
TZA Tanzania (United Republic of) 
UAE United Arab Emirates 
UGA Uganda (Republic of) 
UKR Ukraine 
URG Uruguay (Eastern Republic of) 
USA United States of America 
UZB Uzbekistan (Republic of) 
VCT Saint Vincent and the Grenadines 
VEN Venezuela (Bolivarian Republic of) 
VIR United States Virgin Islands 
VRG British Virgin Islands 
VTN Viet Nam (Socialist Republic of) 
VUT Vanuatu (Republic of) 
WAK Wake Island 
WAL Wallis and Futuna Islands 
XGZ Gaza Strip 
XSP Spratly Islands 
XWB West Bank 
YEM Yemen (Republic of) 
ZMB Zambia (Republic of) 
ZWE Zimbabwe (Republic of) 

 
 
 
 

Vysvětlivky 
 
 
Skupina (Group) se skládá z kanálů. 
 
Kanál je virtuální paměťové místo do kterého se ukládá zápis. 
 
Zápis je informace o kmitočtu, jménu stanice, ladícím kroku. 
 
Označení (otagování) zápisu znamená přiřazení písmene "t" k jeho systémovému označení                  
( příklad: A:3t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez písemného svolení autora je zakázáno jakékoliv kopírování a šíření i jen 
částí návodu, zvláště pro komerční účely. 

© Petr Janásek 


