BAOFENG UV-5R
ve
5RA(+)/ 5RB / 5RE Modelleri İçin
TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ÖNSÖZ
Dual bant, dual göstergeli Baofeng UV-5R Amatör El Telsizini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Kullanımı kolay olan bu telsiz, sizlere güvenilir ve etkili bir iletişim sağlayacaktır. Cihazı kullanmadan önce
kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kitapçık telsizinizi maksimum performansta kullanmanıza
yardımcı olacaktır.
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1 - GÜVENLİK BİLGİLERİ
Aşağıda yazılan güvenlik önlemlerini telsiz kullanımı, servis ve tamir esnasında uyunuz.!!!
- Cihazı yetkili teknik servis tarafından bakımı yapılmalıdır.
- Herhangi bir sorun için üzerinde işlem yapmayınız.
- Sadece BAOFENG tarafından temine dilen batarya ve şarj aletlerini kullanınız.
- Hasarlı anten ile cihazı kullanmayınız. Kullanıldığı taktirde size ve cihaza hasar verebilir.
- Patlayıcı ve alev alabilir malzemelerin bulunduğu ortamlara gireceğiniz vakit cihazı kapatınız.
- Patlayıcı ve alev alabilir malzemelerin bulunduğu ortamlara bataryayı şarj etmeyiniz.
- Elektromanyetik enterferansı önlemek için, uyarı ikazı bulunan yerlerde cihazı kapatınız.
- Uçağa binerken cihazınızı kapatınız. Uçakta cihazın kullanımı havacılık kuralları ve kabin bilgilerini veriliş
esnasında uyumsuzluk yaratabilir.
- Patlama alanlarına girerken cihazınızı kapatınız.
- Araç içerisinde cihazı hava yastıklarının bulunduğu bölgelere koymayınız ve uzak tutunuz.
- Cihazı uzun süreli güneş ışınlarına ve sıcak bölgede maruz bırakmayınız.
- Cihazla görüşme yaparken dudak mikrofon arası 3-4 cm uzaklıkta ve dik tutunuz.

2 – CİHAZIN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ
- LCD göstergeli menüyü gösteren dual bant el cihazı
- DTMF encoder
- Yüksek kapasiteli Li-Ion Pil
- FM Radyo (65 – 108 Mhz)
- 105 adet DCS ve 50 adet CTCSS tonlu programlanabilir
- Sese duyarlı gönderme (VOX)
- Alarm
- 128 kanal kayıt
- Geniş / Dar bant gönderme
- Yüksek (5W) / Düşük (1W) Güç Seçebilme
- Gösterge aydınlatması ve programlanabilir tuş takımı.
- Tuş takımında bip sesli
- Çift dinleme / çift izleme
- 2.5/5/6.25/10/12.5/25 kHz Frekans Atlatma
- Kaydırma özelliği (OFFSET) Rölelere giriş için
- Pil tasarruf özelliği
- Zaman ayarlanabilir gönderme kesici (TOT)
- Tarama Modu Seçebilme
- Meşgul Kanal Kilitleme (BCLO)
- Dinleme yaparken DCS/CTCSS li yapıda
- LED Işık
- Bilgisayar ile programlanabilir
- Ayarlanabilir parazit ( 0 – 9 )
- Gönderme sonu ton gönderme
- Tuş kilidi yapılabilir.
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3 - PAKETİ AÇMA ve EKİPMANLARIN KONTROLÜ
Paketi dikkatlice açınız. Aşağıda listelenen ekipmanların olup olmadığını kontrol ediniz. Şayet eksik bir
parça var ise satıcıyla iletişime geçiniz.
EKİPMAN
Telsiz Unitesi
Anten
El askısı
Şarj adaptörü ve dock
Batarya
Bel klipsi

ADEDİ
1
1
1
1
1
1

4 – AKSESUARLAR (OPSİYONEL)
1 – Araç şarj cihazı
2 – Yaka mikrofonu – hoparlör (mayk)
3 – Bilgisayar programlama kablosu
4 – Kulaklıklı mikrofon
NOT: Aksesuarlar için satıcı ile temasa
geçiniz.
5 – CİHAZIN KURULUMU (AKSESUARLARIN BAĞLANMASI)
5.1. Antenin Takılması
Anteni yandaki şekilde görüldüğü gibi saat yönünde sıkana
kadar döndürünüz.
Not:
- Anteni takarken, dip kısmından tutarak çeviriniz.
- Harici veya başka bir anten kullanıyorsanız, cihaza hasar
vermemek için SWR`nin 1.5:1 veya daha az olmasına özen gösteriniz.
- Görüşme esnasında antene kesinlikle dokunmayınız.
ANTENSİZ GÖRÜŞME YAPMAYA ÇALIŞMAYINIZ.
5.2. Bel Klipsinin Takılması
Eğer gerekli ise, pilin arka tarafına yandaki şekilde görüldüğü
montaj yapınız.
NOT: Klipsi montaj yapmak için yapıştırıcı ve türevi malzemeler
kullanmayınız kasaya zarar verebilirsiniz.
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5.3. Mikro Kulaklık Mikrofon Setinin Bağlanması
Yandaki şekildeki gibi cihazın sağ tarafında bulunan plastik
kapağı kaldırıp kulaklık mikrofon setini bağlayabilirsiniz.

5.4. Bataryanın Telsize Takılması
Bataryayı takarken, bataryanın cihaza paralel olduğunu ve
yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Yandaki şekilde 1.
Figürde görüldüğü üzere yukarıya doğru ittirin.
Bataryayı cihazdan ayırmak için sağdaki ikinci figürde görüldüğü
gibi PUSH mandalını basılı tutun ve ve pili aşağıya doğru kaydırın.

6 – BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ
Üretici tarafından temin edilen şarj cihazını kullanınız. Şarj cihazı üzerindeki ışık şarj ile ilgili durumu
gösterecektir.
Lütfen aşağıdaki adımları pili şarj etmek için takip ediniz:
1. AC adaptörü prize takınız.
2. Şarj dockuna sadece pili veya telsiz üzerinde pil takılı iken yerleştiriniz.
3. Bağlantılar tamam ise ön tarafta kırmızı led yanacaktır.
4. Yaklaşık 4 saat sonra ışık yeşile döndüğünde batarya tam dolu olacaktır. Sonra cihazınızı veya sadece
bataryayı dock üzerinden çıkarınız.
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7 - BATARYA / PİL HAKKINDA BİLGİ
7.1. Genel Kullanım
Yeni bataryalar tam dolu şarj edilmeden gönderilmektedir. Bu yüzden ilk kullanımdan önce bataryayı 5
saat şarj ediniz. Maksimum kapasite ve performans için ilk şarj sonrası 3 kere doldur boşalt işlemi uygulayınız.
Şayet batarya bitmek üzere ise, tekrardan şarj ediniz.
Uyarı
-

Yaralanmayı riskini azaltmak için lütfen üretici firmanın şarj adaptörü ile şarj ediniz.
Bataryayı ateşe atmayınız.
Evsel atık gibi çöpe atmayınız. Atık Pil Kutularını kullanınız.
Bataryayı parçalama girişiminde bulunmayınız.

7.2. İpuçları
1. Pili şarj ederken sıcaklığın 5 – 40 C arasında olmasına dikkat ediniz. Aksi halde pilde sızıntı veya patlama
meydana gelebilir.
2. Cihaza takılı pili tam şarj etmek için lütfen cihazı kapatınız.
3. Pil şarj esnasında enerjiyi kesmeyiniz veya docktan pili çıkarmayınız.
4. Islak bataryayı şarj etmeyiniz. Önce kurulayın sonras şarj ediniz.
5. Şayet pil kullanım ömrü kullanım ve bekleme esnasında azaldıysa yeni pil alınız.
7.3. Uzun Ömürlü Pil
1. Sıfır (0) C altında pilin performansı düşmektedir. Soğuk havalarda yedek pil gereklidir. Soğul pil ile
çalışmak mümkün olmayacağından önce oda sıcaklığına beklettikten sonra kullanınız.
2. Pil üzerindeki toz çalışmasını ve şarj olmasını engeller. Pili cihaza bağlamadan önce kuru bir bez ile
siliniz.
7.4. Pillerin Muhafazası - Saklanması
1. Pil akmasını veya hasarlanmasını önlemek için saklanacak olan piller tam kapasite şarj edilmelidir.
2. Pilin kapasitesinde düşüş olmaması için 6 ayda bir yedek pillerinizi tam şarj yapınız.
3. Pilin kendi kendine bitmemesi için, oda sıcaklığından düşük ve kuru bir ortamda saklayınız.
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8 – CİHAZIN BÖLÜMLERİ, KONTROL VE TUŞLAR (CİHAZI TANIMA)
8.1. Cihaza Genel Bir Bakış

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anten
LED Lamba
Topuz (Açma/ Kapama, Ses Ayarı)
LCD Panel
Yan tuş 1 – CALL – 1 tık radyo – basılı tutarsanız alarm
Yan tuş 2 – MONI – 1 tık led ışık – basılı tutarsanız dinleme
PTT – Baş konuş butonu
VFO / MR (Frekans modu / kanal modu)
LED gösterge dinleme/gönderme için

10. Askı bağlantı yeri
11. Aksesuar bağlantı yeri - mayk,prog.cable
12. A / B – Frekans gösterge değiştirici
13. BAND – UHF/VHF geçişi
14. Tuş takımı
15. Hoparlör ve mikrofon
16. Batarya
17. Batarya şarj bağlantı uçları
18. Bataryayı cihazdan ayırma tuşu

8.2. Tuşların Komut Tanımlamaları
Ø PTT
Ø Yan Tuş 1 - CALL
Ø Yan Tuş 2 - MONI
Ø VFO/MR
Ø A/B
Ø BAND
Ø *SCAN

Ø

Gönderme yapmak için basılı tutunuz, dinlemeye geçmek için bırakınız.
- FM Radyoyu açmak için 1 kere basınız, kapatmak için tekrar 1 kere basınız.
- Alarm özelliğini basılı tutarak aktif ediniz, iptal etmek için basınız.
- 1 kere basarak led ışığı açarsınız. Kapatmak içinde 1 kere basınız.
- Dinlemeyi gürültülü şekilde yapmak için uzunca basınız.
Frekans modu ile kanal modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.
Çift gösterge olduğundan A/B arasında geçiş yapmak için kullanılır.
VHF / UHF arasında geçiş için kullanılır. FM Radyo açıkken basarsanız radyonun
frekans aralığı değişir. 65-75 MHz / 76-108 MHz
- Reverse özelliğini aktif etmek için 1 kere basınız. Dinlemeyi ve gönderme
frekansını gösterir.
- 2 sn. basılı tutarsanız kanal veya frekans modunda tarama başlar.
- FM Radyo açık iken basarsanız FM radyo istasyonlarında tarama yapar.
- RX (Dinlemenin) CTCSS/DCS tonunu taramak içinde kullanılır.
- Kanal modunda iken, çıkış gücünü yüksek/düşük olarak ayarlar.
- 2 sn. basılı tutarsanız tuş takımı kilitlenir.
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Ø Görev Tuşları
- MENU
-

Cihazın ayar menüsüne girmek ve yapılan değişikliği onaylamak için kullanılır.
Aşağı yukarı tuşları ile frekansı değiştirebilirsiniz, basılı tutarsanız o yönde
taramaya geçer. MENU`de gezinmeniz için kullanırsınız.
- EXIT
İptal etmek veya çıkmak için kullanılır.
Ø NUMERİK
- Frekans modunda frekans girmek veya kanal modunda hangi kanala geçmek
TUŞTAKIMI
istiyorsanız için kullanılır.
- MENU`de yapmak istediğiniz ayara hızlıca ulaşmak için basıp geçersiniz.
- Gönderme esnasında sinyal göndermek için basabilirsiniz.
Ø AKSESUAR JACK Yaka maykı, kulaklıklı mikrofon seti veya bilgisayar ile programlama kablosu girişi
GİRİŞİ
için kullanılır.
9. LCD GÖSTERGEDEKİ SİMGELERİN TANIMLARI
Ekrandaki simgeler (ikonlar) genel kullanımda veya bazı özellikler aktif edildiğinde ekranda belirir.

SİMGE

AÇIKLAMASI
Kullanılan kanalı gösterir
Kullanılan frekansı gösterir.
CTCSS aktif olduğunu gösterir.
DCS nin aktif olduğunu gösterir
Rölelere girmek için kullanılan shift yönünü gösterir.
Dual dinleme yapıldığını gösterir.
Sese duyarlı göndermenin aktif olduğunu gösterir.
Reverse özelliğinin aktif olduğunu gösterir.
Dar band seçildiğini gösterir.
Bataryanın seviyesini bildirir.
Tuş takımının aktif olduğunu gösterir
Düşük güç gönderimi açıktır.
Hangi bandın aktif olduğunu gösterir. A veya B
Sinyal seviyesini belirtir.

10. RÖLELERE ERİŞİM İÇİN 1750 Hz TON
Amatör radyo röleler üzerinden uzak mesafe iletişim için 1750 Hz ton kullanmaya ihtiyaç duyulabilir.
1750 Hz ton göndermek için PTT tuşunu basılı tuttuktan sonra BAND tuşuna basın.
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11. BASİT OPERASYON İŞLEMLERİ
11.1. Cihazı Açma / Kapatma ve Ses Seviye Kontrolü
CİHAZI AÇIP / KAPATMA
-Cihazınıza pil ve anteni taktığınızdan emin olunuz.
-Topuzu saat yönünde sağa doğru çeviriniz ve cihazınız açıldığında ses
duyacaksınız.
SES SEVİYE KONTROLÜ
-Sol yanda bulunan MONI butonuna basılı tutun ve topuzu sağa sola çevirerek ses
seviyesini ayarlayabilirsiniz.

11.2. Frekans veya Kanal Seçme
Cihazda bulunan yukarı aşağı tuşları ile istediğiniz frekans veya kanalı ayarlayabilirsiniz. Veya frekansı/
kanalı biliyorsanız tuş takımından direk yazabilirsiniz.
12. GELİŞMİŞ İLERİ KULLANIM
Cihazınızı isteğinize göre MENU`ye girerek programlayabilirsiniz.
12.1. Menu Ayarları ve Seçenekleri
MENU
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ÖZELLİK / AÇIKLAMASI
SQL (Parazit/gürültü seviyesi)
STEP (Frekans atlatma)
TXP (Gönderme çıkış gücü)
SAVE (Pil tasarrufu, 1:1/1:2/1:3/1:4)
VOX (Sese duyarlı otomatik gönderme)
W/N (Wideband/geniş, Narrowband/dar)
ABR (LCD Gösterge aydınlatması)
TDR (Dual izleme/dual dinleme)
BEEP (Tuş sesi)
TOT (Gönderme zamanlayıcısı)
R-DCS (Dinleme dijital kod tonu)
R-CTS(Dinleme devamlı tonu)
T-DCS (Gönderme dijital kod tonu)
T-CTS(Gönderme devamlı tonu)
VOICE (Sesli komut)
ANI ( Cihaz otomatik tanımlama numarası, sadece
bilgisayardan programlanabilir)
DTMFST (Gönderme tonunda DTMF ayarlanması)
S-CODE (Sinyal kodu, sadece bilgisayardan ayarlanır)
SC – REV (Taramaya geri dönme metodu)
PTT – ID (Gönderme başı veya sonunda sinyal gönderir)
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SEÇENEKLER
0-9
2.5/5/6.25/10/12.5/25 kHz
HIGH (Yüksek-5W) / LOW (Düşük-1W)
OFF (Kapalı)/1/2/3/4
OFF(Kapalı)/0-10
WIDE/NARR
OFF/1/2/3/4/5s
OFF / ON
OFF / ON
15/30/45/60../585/600 sn.
OFF / D023N….D754I
67.0Hz … 254.1 Hz
OFF / D023N….D754I
67.0Hz … 254.1 Hz
OFF / ON

OFF / DT-ST / ANI-ST / DT+ANI
1,…..,15 grup
TO / CO / SE
OFF / BOT / EOT / BOTH
Sayfa 8

20

23
24
25
26
27
28

PTT – LT (Sinyali gönderme geciktirmesi)
MDF – A (Kanal modunda A satırı kanalı gösterir. Not: İsim
yazma sadece bilgisayarla yapılabilir.
MDF – B (Kanal modunda B satırı kanalı gösterir. Not: İsim
yazma sadece bilgisayarla yapılabilir.
BLC (Meşgul kanalda göndermeyi kilitleme)
AUTOLK ( Tuş takımını otomatik kilitleme)
SFT-D (Frekans kaydırmanın yönü)
OFFSET (Frekans kaydırma)
MEMCH ( Hafıza kanal kaydetme)
DELCH ( Hafızadaki kanal silme)

29

WT-LED (Ekran aydınlatma ışığı bekleme esnasındaki rengi

30

RX-LED (Ekran aydınlatma ışığı dinleme esnasındaki rengi

21
22

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TX-LED (Ekran aydınlatma ışığı gönderme esnasındaki
rengi
AL – MODE (Alarm modu)
BAND (Band seçimi)
TX-AB (Dual dinleme esnasında gönderme yapılacak satır
STE ( Kuyruk tonu sıfırlama)
RP_STE (Röle üzerinden konuşurken kuyruk tonunu
sıfırlama)
RPT_RL (Röle kuyruk tonu gecikmesi)
PONMSG (Açılış mesajı)
ROGER (gönderme sonu tonu)
RESET (Fabrika ayarlarına döndürme)

0,….30ms
FREQ / CH / NAME
FREQ / CH / NAME
OFF / ON
OFF / ON
OFF / + / 00.000….69.990
000,….,127
000,….,127
OFF / BLUE (Mavi) /
ORANGE (Turuncu) / PURPLE (Pembe)
OFF / BLUE (Mavi) /
ORANGE (Turuncu) / PURPLE (Pembe)
OFF / BLUE (Mavi) /
ORANGE (Turuncu) / PURPLE (Pembe)
SITE / TONE / CODE
UHF / VHF
OFF / A / B
OFF / ON
OFF / 1,2,3…,10
OFF / 1,2,3…,10
OFF / MSG
ON / OFF
VFO / ALL

12.2. Menüde İşlem Yapma
1. MENÜ tuşuna basınız ve ayar yapmak istediğiniz menüye geliniz.
2. Geldiğiniz menünün parametre seçeneklerini değiştirmek için MENÜ`ye basınız.
3. Aşağı yukarı tuşları ile istediğiniz parametreyi seçiniz.
4. Onaylamak ve kaydetmek için MENU tuşuna basınız. Herhangi başka ayar yapmayacaksanız EXIT
tuşuna basarak ana ekrana dönebilirsiniz.
Yukarıda anlatılan işlem sırası aşağıdaki resimde ekrandaki değişimler gösterilmiştir.

NOT: Kanal modunda iken CTCSS,DCS,W/N,PTT-ID,BCL,SCAN (TO), S-CODE, CHANNEL NAME parametrelerinde
değişiklik yapılamaz. Sadece güç H/L seçimi yapılabilir.
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12.3. SQL (Parazit/gürültü)
Bekleme esnasında herhangi bir ses veya parazit gelmesini engellemek için kullanılır. Eğer gürültü
seviyesi doğru ayarladığınız vakit, hem düzgün ve net sesleri alırsınız, hem de batarya tüketimi azalır. Tavsiye
edilen değer 5`tir.
12.4. VOX Özelliği (Sese Duyarlı Gönderme Yapma)
Bu özellik açık olduğunda gönderme yapmak istediğinizde PTT butonuna basmanıza gerek kalmaz.
Cihaz ortamda ses algıladığı zaman otomatik olarak göndermeye geçer. Ortamdaki ses bittiği zamanda
göndermeyi keser ve otomatik olarak dinlemeye geçer. Doğru gönderme yapmak için VOX kazanç seviyesini
düzgün ayarlamak gerekir. Seviye 7 – 9 arası çok hassas ve sessiz çevrede kullanılır. Seviye 4 – 6 arası normal
çevrede kullanılır. Seviye 1-3 arası düşük hassasiyet ve çok gürültü çevrede kullanılır. Aşağıdaki adımları takip
ederek kapatabilir veya istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.
12.5. WIDEBAND/NARROWBAND Seçimi
RF sinyallerinin doygun olduğu alanlarda iletişim için ve enterferansı engellemek için dar bant
kullanınız. WIDE – 25kHz , NARROW – 12.5kHz.
12.6. TDR (DUAL İZLEME / DUAL DİNLEME)
Bu özellik frekans A satırı ile frekans B satırı arasında işlem yapmanızı sağlar. Periyodik olarak ayarlamış
olduğumuz frekans veya kanal üzerinde sinyal geldiğini kontrol eder. En son hangi frekanstan sinyal geldiyse
cihaz o satırda kalır.
12.7. TOT ( Gönderme zamanlayıcısı)
Gönderme yapmak için PTT tuşuna bastığımız zaman bu özellik otomatik olarak zaman sayacı devreye
girer. Cihaz ayarlanan zamana göre göndermeyi otomatik keser. Bu da çıkış transistörlerinin aşırı ısınmasını
engellemek için faydalıdır.
12.8. CTCSS / DCS
Grup içerisinde bir frekans veya bir kanalda görüşme yaparken başkalarının görüşmeyi dinlemesi veya
engellemesini durdurmak için dinleme kısmında CTCSS veya DCS kodları kullanılır.
Daha önceden programlanmış kod üzerinden sinyal gelirse o zaman parazit/gürültü gelir. Farklı kod ile
gönderilmiş sinyal aldığınız zaman hiçbir şey duyamazsınız. CTCSS veya DCS ile görüşme yapmak kesinlikle
sağlıklı iletişim yapma imkanı sağlamaz.
12.9. ANI (Otomatik Numara Tanımlayıcı)
ANI aslında PTT ID diye de bilinir. Çünkü PTT tuşuna basıldığında PTT ID, ID gönderir. Bu ID hangi
radyonun kullanıldığını belirtir. Sadece bilgisayar ile programlanabilir.
12.10. DTMFST (Gönderme kodunda DTMF tonu)
Öncelikle PTT-ID yi BOT / EOT / BOTH dan birinde ayarlamanız gerekmektedir.
Ø OFF: Gönderme modunda, kodu göndermek için tuşa basıp göndermek istediğinizde veya kod otomatik
olarak gönderilirse, hiçbir şekilde DTMF tonu duymazsınız.
Ø DT-ST: Gönderme modunda, kod göndermek için tuşa basıp istediğinizde DTMF tonunu duyarsınız.
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Ø ANI-ST: Gönderme modunda, kod otomatik olarak gönderildiğinde DTMF tonu duyarsınız.
Ø DT-ANI: Gönderme modunda, kod otomatik olarak gönderildiğinde veya göndermek için bir tuşa
bastığınızda DTMF tonunu duyarsınız.
12.11. SC-REV (Taramaya Geri Dönme Metodu)
Hafızada kayıtlı kanalları ve frekans modunda tarama yapma imkânı sağlar. Bir iletişim tespit edildiği
zaman, tarama otomatik olarak durur.
Ø TO (Time Operation): Aktif sinyal aldığında tarama belirli bir süre durur ve tarama kaldığı yerden
devam eder.
Ø CO (Carrier Operation): Tarama aktif sinyal kaybolana kadar, sinyal aldığı frekans veya kanalda durur.
Ø SE (Search Operation): Aktif sinyal aldıktan sonra tarama durur ve sinyal aldığı frekans veya kanalda
kalır.
12.12. PTT – ID ( PTT tuşuna bastığımızda veya bıraktığımızda sinyal gönderme)
Bu özellik görüşme için PTT tuşuna bastığımızda veya görüşmeyi sonlandırmak için elimizi tuştan
çektiğimizde karşı tarafa sinyal gönderir.Üç farklı sinyal gönderme modu mevcuttur. Bunlar; BOT (Beginning of
Transmit): PTT butonuna basıldığında, EOT (End of Transmit) : PTT butonunu bıraktığımızda ve BOTH: PTT
butonuna bastığımızda ve bıraktığımızda gönderir.
12.13. BCL (Meşgul kanalda göndermeyi kilitleme)
Ekranda aktif olan kanal veya frekans üzerinden sinyal geliyorsa ve engel olmamak için bu özellik aktif
edilirse cihaz gönderme yapmaz.
12.14.SFT-D (Frekans Kaydırma Yönü)
Bir röle aracılığıyla iletişim kurarken, gönderme frekansının değişim yönü dinleme frekansından yüksek
veya düşük ayarlanmalıdır. Ülkemizde genellikle – (eksi) yönde gönderme frekansı kaydırma yapılır. Örneğin
VHF`de 145.600 R0 rölesinde görüşme yapabilmek için gönderme frekansımız cihazımızda 145.000 olmalıdır.
OFFSET menüsünden 0.600 ayar yaptıktan sonra SFT-D menüsünde gönderme frekansı dinleme frekansından
düşük olduğu için – (eksi) olarak ayarlamamız gerekmektedir.
12.15. OFFSET (Frekans Kaydırma Aralığı)
OFFSET, amatör rölelerde dinleme ve gönderme frekansları arasındaki farkına veya kaydırması için
kullanılır. Ülkemizde genellikle VHF rölelerde 0.600 MHz, UHF rölelerde 7.600 MHz kaydırma yapılır.
12.16. STE ( Gönderme Sonu Kuyruk Tonu)
Bu özellik, görüşme sonunda ton atmak için kullanılır. Sadece cihazlar arasında kullanılabilir olup röle
üzerinde kullanılmaması tercih edilir.
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13. CTCSS TON TABLOSU

14. DCS TON TABLOSU
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15. TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL
Frekans Aralığı

Kanal hafızası
Frekans stabilitesi
Frekans atlatma seçenekleri
Anten empedansı
Çalışma sıcaklık aralığı
Besleme gerilimi
Çalışma modu
Çalışma çevrimi
GÖNDERME
RF Gücü
Modülasyon tipi
Maksimum sapma
Bozuk emisyon
Yakın kanal gücü
DİNLEME
Dinleme hassasiyeti
İç modülasyon
Ses çıkış gücü
Yakın kanal seçimi
Dinleme Akımı

FM Radyo: 65 – 108 MHz (Sadece dinleme)
VHF : 136 – 174 MHz (Rx/Tx)
UHF : 400 – 480 MHz (Rx/Tx)
128 kanal
2.5 ppm
5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25 kHz
50 Ohm
- 20 C - + 60 C
7.4V / 1800mAh
Simplex veya yarı simplex
03 / 03 / 54 min. (Rx/Tx/Standby)
4W / 1W
F3E
Wide (≤±5 kHz ) / Narrow (≤±2.5 kHz)
≤7.5uW
≤-65dB / ≤-60dB
0.2µV ( 12 dB SINAD`ta)
65 dB
1W
65dB / 60 dB
≤380mA

16. SORUN GİDERME TABLOSU
PROBLEM
Cihaz açılmıyor
Pil çok çabuk bitiyor.
Gönderme / alma ışığı yanıyor fakat hoparlörden ses
gelmiyor
Gönderirken karşı taraf ile iletişim kuramıyorum.

Bekleme modunda iken cihaz kendi kendine
göndermeye geçiyor.
Grup içerisinde görüşme esnasında başkalarının sesi
geliyor.

OLASI PROBLEM / ÇÖZÜMÜ
Pil düşüktür, pili şarjlı bir pi ile değiştirin. Pil doğru
bağlanmamıştır, pili çıkarın ve yeniden takın.
Pil ömrünü bitirmiştir, yenisi ile değiştirin. Şayet pil
tam şarj edilmiş ise, tam dolu olduğundan emin olun.
Ses seviyesinin düşük olduğundan emin olunuz,
CTCSS ve DCS dinleme kodlarını kontrol ediniz.
CTCSS veya DCS kodlarının gönderme için ayarlı olup
olmadığını kontrol ediniz. Karşı taraf çok uzakta
olduğundan duyamayabilir veya RF sinyali çok düşük
olabilir.
VOX (Sese duyarlı operasyon) seviyesini kontrol edin
veya kapatın.
Frekans veya kanalı değiştirin. CTCSS veya DCS
kodlarını grubunuza göre ayarların.
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Grupta iletişim sağlarken çok zayıf kalitede ses
Karşı taraf ya çok uzaktadır ya da düşük RF sinyaline
geliyor.
sahip olabilecek tünel veya kapalı mekanda olabilir.
Bu kontrolleri yapmanıza rağmen, halen problem yaşıyorsanız, cihazın üreticisi veya satıcısı ile temasa geçiniz.

Cihazınızı iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Ali PARGAN
TA4PR
73s
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