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Відображення на дисплеї може відрізнятися в залежності від типу панелі, що 
використовується. 

o Коли використовується основна панель KCH-19 
 

 
 
o Коли використовується опційна панель KCH-20R 

 

 
o Коли використовується панель KCH-21R 

 

 
  

ДИСПЛЕЙ 
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ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 
 

 

ВКЛЮЧЕННЯ/ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ 
 Натисніть клавішу      для включення трансивера. 
● На дисплеї з’явиться зображення з логотипом KENWOOD. 
Натисніть клавішу      знову для виключення трансивера.  

 
 

o Пароль трансивера (Transceiver Password) 
Якщо трансивер захищений паролем, на дисплеї з’явиться надпис, “Input Password”.  
Для розблокування трансивера, введіть правильний пароль. 
Натисніть клавішу запрограмовану як [Transceiver Password] для входу в режим 
вводу паролю. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в режим 
вводу паролю. 
Якщо пароль був встановлений і функція [Transceiver Password] не була 
запрограмована на клавішу, чи встановлена в меню, діалог вводу паролю 
відобразиться на дисплеї після включення живлення. 
 

 
1  Введіть пароль використовуючи клавіши [J] та  [K]. 

● На опційному мікрофоні з клавіатурою, Ви можете ввести пароль 
безпосередньо з клавіатури мікрофона. 
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2 Натисніть клавішу     для підтвердження введеного символа. 
3 Повторіть кроки 2 та 3 для введення всіх символів паролю. 

● Натисніть клавішу       для видалення невірно введеного символа. Натисніть та 
утримуйте клавішу      для видалення всіх символів. 

4 Натисніть клавішу      для підтвердження вводу . 
● Якщо Ви ввели невірний пароль, пролунає звуковий тон помилки і трансивер 

залишиться заблокованим. 
● Пароль може складатися максимум з 6-ти цифр. 

 
РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ 
Натисніть клавішу запрограмовану як [Volume Up], для збільшення гучності. 
Натисніть клавішу запрограмовану як [Volume Down] для зменшення гучності. 

 

 
 

ВИБІР ЗОНИ ТА КАНАЛУ 
Виберіть необхідну зону по черзі натискаючи запрограмовані клавіши як [Zone Up] 
чи [Zone Down]. Кожна зона містить групу з каналами.  
 

 
Виберіть небхідний канал, по черзі натискаючи запрограмовані клавіши як 
[Channel Up]/ [Channel Down]. Кожен канал запрограмований зі своїми 
налаштуваннями для прийму та передачі.  

● В трансивері можуть бути запрограмовані назви зон та каналів. Назва зони та 
каналу може містити до 16 та 14 символів відповідно.  
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ПЕРЕДАЧА 
1  Виберіть небхідну зону та канал використовуючи клавіши запрограмовані як 

[Zone Up]/ [Zone Down] та [Channel Up]/ [Channel Down]. 
 

 
Натисніть клавішу  PTT та говоріть у мікрофон. Відпустіть клавішу PTT для 
переходу в режим прийому. 

● Світлодіодний індикатор світиться червоним при передачі та зеленим при 
прийомі. Цей індикатор також може бути вимкнений Вашим дилером. 

● Для кращої якості звуку на прийомній станції, утримуйте мікрофон на відстані 3-
4 см від роту. 

 

 
 
o Здійснення групових викликів (P25 конвенціональний режим) 

Ви можете вибрати  Talkgroup ID зі списку здійснення виклику. 
1  Натисніть клавшу запрограмовану, як [Group], [Group + Status] або [Group + 

Short Message] для вибору режиму Talkgroup ID (ідентифікаційний номер 
групи) . 

Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в режим 
Talkgroup ID використовуючи режим меню. 

● Talkgroup ID список з’явиться на дисплеї. 
 

 
Натискайте [ ] та  [ ] клавіши для вибору  Talkgroup ID зі списку, що був 
запрограмований у Ваш трансивер. 
 

 
1  Натисніть клавішу      для підтвердження введеного Talkgroup ID. 
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2 Натисніть та утримуйте клавішу PTT щоб здійснити виклик. 
● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 

o Здійснення приватних викликів (P25 конвенціональний режим) 
Ви можете здійснювати виклики певним особам в конвенційному режимі. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Individual],  [Individual + Status]   чи 

[Individual+ Short Message] для входу в режим Individual Call. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в 
режим Individual Call використовуючи режим Menu. 

● Список Individual  ID (ідентифікаційний номер абонента)  з’явиться на дисплеї. 
 

 
Натискайте клавіши  [ ] та [ ] для вибору  unit ID (ідентифікаційний номер 
трансивера) зі списку, що був запрограмований у Ваш трансивер. 
 

 
Ви також можете ввести unit ID  вручну. 

● Натисніть клавішу      для входу в режим ручного вводу. Натисніть [J] та [K] 
клавіши для вводу коду. Натисніть клавішу       для підтвердження введеної 
цифри. 
На опційному мікрофоні з клавіатурою, Ви можете напряму вводити код. 
Для видалення однієї цифри введеного коду, натисніть клавішу       , або натисніть та 
утримуйте клавішу       , для видалення всіх цифр. 
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2 Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 

● На дисплеї з’явиться блимаючий значок “  ”.Також на дисплеї 
відобразиться  “Individual” та ім’я ID трансивера, що викликається. 

● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 
 

 
o  Здійснення групових викликів (P25 Транкінг) 
Ви можете вибрати канал з Talkgroup ID для здійснення виклику на транкінговому 
каналі. 

● Якщо трафіковий канал зайнятий, з’явиться повідомлення на дисплеї та 
прозвучить звуковий тон. Відпустіть клавішу PTT і чекайте поки канал не стане 
вільним. Коли трафіковий канал стає вільним, прозвучить звуковий тон. 

Виберіть необхідний канал Talkgroup використовуючи клавіші запрограмовані як 
[Channel Up]/ [Channel Down]. 

 
Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 
Надпис “Calling” з’явиться на дисплеї та зникне при встановленні успішного 
виклику. 
 

 
● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 
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o Здійснення приватних викликів (P25 Транкінг) 
Ви можете зійснювати виклики певним особам на транкінговому каналі. 
1   Натисніть клавішу запрограмовану як [Individual], [Individual + Status]  чи  

[Individual + Short Message] для входу в режим Individual Call. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в режим 
Individual Call, використовуючи режим Menu. 

2 Натискайте клавіши  [ ] та [ ]  для вибору unit ID   зі списку, що був 
запрограмований у Ваш трансивер. 

● Unit ID/ name цільового трансивера з’явиться на дисплеї. 
 

 
Ви також можете ввести unit ID  вручну. 
● Натисніть клавішу      для входу в режим ручного вводу. Натисніть клавіши [J] 

та [K] для вводу коду. Натисніть клавішу       для підтвердження вводу. 
На опційному мікрофоні з клавіатурою, Ви можете напряму вводити код. 
Для видалення введеного коду, натисніть клавішу       , для видалення однієї 
цифри, або натисніть та утримуйте клавішу       , для видалення всіх цифр. 

 

 
3 Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 

● ID, що викликається та  “Calling” з’явиться на дисплеї. “Calling” зникне при 
встановленні успішного виклику. 

● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 
4 Для завершення виклику натисніть клавішу запрограмовану як [Clear]. 

● LCD дисплей повернеться до відображення зони та каналу після закінчення 
виклику. 

o Здійснення групових викликів (NXDN Конвенціональний/ DMR 
Конвенціональний) 

Ви можете вибрати group ID зі списку для здійснення виклику на 
конвенціональному каналі. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Group], [Group + Short Message] чи  

[Group+ Status]     для входу в режим Group Call. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в режим Group 
Call використовуючи режим Menu. 

● Список group ID  з’явиться на дисплеї. 
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2 Натискайте клавіши  [ ] та [ ] для вибору Group ID/ name зі списку, що 

був запрограмований у Ваш трансивер. 
 

 
3 Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 

● На дисплеї з’явиться блимаючий значок “   ”.Також на дисплеї відобразиться 
“Group” та ім’я трансивера, що викликається. 

 

 
● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 

o Здійснення приватних викликів (NXDN Конвенціональний/ DMR 
Конвенціональний) 

Ви можете зійснювати виклики певним особам на конвенціональному каналі. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Individual], [Individual + Short 

Message] чи [Individual + Status] для входу в режим Individual Call. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як  [Menu] для входу в режим 
Individual Call  використовуючи режим Menu. 
● Список ID з’явиться на дисплеї. 

 

 
2 Натискайте клавіши  [ ] та [ ]  для вибору  unit ID  зі списку, що був 

запрограмований у Ваш трансивер. 
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Ви також можете ввести unit ID  вручну. 
● Натисніть клавішу       для входу в режим ручного вводу. Натисніть клавіши [J] 

та [K] для вводу коду. Натисніть клавішу       для підтвердження вводу. 
На опційному мікрофоні з клавіатурою, Ви можете напряму вводити код. 

● Для видалення введеного коду, натисніть клавішу       , для видалення однієї 
цифри, або натисніть та утримуйте клавішу       , для видалення всіх цифр. 

 

 
3 Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 

● На дисплеї з’явиться блимаючий значок “   ”.Також на дисплеї 
відобразиться  “Individual” та ім’я ID трансивера, що викликається. 

 

 
● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 

o Здійснення групових викликів (NXDN транкінг) 
Ви можете вибрати канал з Group ID для здійснення виклику на транкінговому 
каналі. 
● Якщо трафіковий канал зайнятий з’явиться повідомлення на дисплеї та прозвучить 

звуковий тон. Відпустіть клавішу PTT і чекайте поки канал не стане вільним. Коли 
трафіковий канал стає вільним прозвучить звуковий тон. 

1  Виберіть необхідний Group канал використовуючи клавіші запрограмовані як 
[Channel Up]/ [Channel Down]. 
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2 Натисніть та утримуйте клавішу PTT для здійснення виклику. 
● Під час виклику на дисплеї з’явиться “Calling”, зникне при встановленні успішного 

виклику. 
 

 
● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 

o Здійснення приватних викликів (NXDN транкінг) 
Ви можете зійснювати виклики певним особам на транкінговому каналі. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Individual], [Individual + Status]  чи  

[Individual + Short Message] для входу в режим Individual Call. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу в режим 
Individual Call використовуючи режим Menu. 
 
● Список ID з’явиться на дисплеї. 

 

 
2 Натискайте клавіши  [ ] та [ ] для вибору unit ID зі списку, що був 

запрограмований у Ваш трансивер. 
 

 
Ви також можете ввести unit ID вручну. 
● Натисніть клавішу      для входу в режим ручного вводу. Натисніть [J] та [K] 

клавіши для вводу коду. Натисніть клавішу       для підтвердження введеної 
цифри. 
На опційному мікрофоні з клавіатурою, Ви можете напряму вводити код. 
Для видалення введеного коду, натисніть клавішу       , для видалення однієї 
цифри, або натисніть та утримуйте клавішу       , для видалення всіх цифр. 
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3 Натисніть та утримуйте клавішу PTT щоб здійснити виклик. 

● На дисплеї відобразиться  “Individual” та ім’я ID трансивера, що викликається. 
Надпис “Calling” з’явиться на дисплеї та зникне при встановленні успішного 
виклику. 

● Говоріть у мікрофон як під час звичайного виклику. 

ПРИЙОМ 
1  Виберіть небхідну зону та канал використовуючи запрограмовані клавіши як 

[Zone Up]/ [Zone Down] або  [Channel Up]/ [Channel Down]. (Якщо функція 
сканування була запрограмована, Ви можете включити або виключити її.) 

При прийомі голосового виклику встановіть необхідний рівень гучності. 
Якщо сигналінг був запрограмований на вибраному каналі, Ви будете чути виклик тільки 
тоді, коли тон прийомного сигналу співпадає з запрограмованим. 
 

 

Примітка:   
● Сигналінг дозволяє Вашому трансиверу кодувати Ваші виклики. Це дозволяє 

запобігти прослуховуванню небажаних викликів. Це не робить виклики 
приватними, але дозволяє не прослуховувати їх трансиверам з відмінним кодом 
сигналінгу. Детально дивіться розділ “СИГНАЛІНГ” {стор. 49}. 
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o Прийом групових викликів (P25) 
При прийомі на конвенціональному каналі, коли груповий ID співпадає з 
запрограмованим, ви почуєте голос абонента, що викликає. 
При прийомі на транкінговому каналі, трансивер автоматично перемикається на 
трафіковий канал, для прийому виклику. 
o Прийом приватних викликів (P25) 
При прийомі на конвенціональному каналі, буде звучати звуковий тон і на дисплеї 
відобразиться ID абонента, що викликає. Для відповіді на виклик, натисніть та 
утримуйте клавішу РТТ ,     та говоріть у мікрофон. 
При прийомі на транкінговому каналі, буде звучати тон виклику і на дисплеї 
відобразиться ID абонента, що викликає. Для прийому виклику, натисніть клавішу 
РТТ. Для відміни виклику, натисніть клавішу запрограмовану як [Clear]. Після 
прийому виклику, Ви можете відповісти на виклик натиснувши та утримуючи 
клавішу РТТ , та говорити у мікрофон. Після закінчення виклику, натисніть 
клавішу запрограмовану як [Clear]. 
o Прийом групових викликів (NXDN) 
При прийомі на конвенціональному каналі, коли груповий ID співпадає з 
запрограмованим, ви почуєте голос абонента, що викликає. 
При прийомі на транкінговому каналі, коли груповий ID співпадає з 
запрограмованим, ви почуєте голос абонента, що викликає. 
o Прийом приватних викликів (NXDN) 
При прийомі на конвенціональному каналі, буде звучати звуковий тон і на дисплеї 
відобразиться ID абонента, що викликає. Для відповіді на виклик, натисніть та 
утримуйте клавішу РТТ , та говоріть у мікрофон. 
При прийомі на транкінговому каналі, буде звучати тон виклику і на дисплеї 
відобразиться ID абонента, що викликає. Після прийому виклику, Ви можете 
відповісти на виклик натиснувши та утримуючи клавішу РТТ , та говорити у 
мікрофон. 
o Прийом групових викликів (DMR) 
При прийомі на конвенціональному каналі, коли груповий ID співпадає з 
запрограмованим, ви почуєте голос абонента, що викликає. 
o Прийом приватних викликів (DMR) 
При прийомі на конвенціональному каналі, буде звучати звуковий тон і на дисплеї 
відобразиться ID абонента, що викликає. Для відповіді на виклик, натисніть та 
утримуйте клавішу РТТ , та говоріть у мікрофон. 
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ФУНКЦІЇ, ЩО ПРОГРАМУЮТЬСЯ 
 

 

Зверніться до таблиць в цьому розділі, щоб визначити, які функції доступні 
для відповідних каналів. Опис функцій починається зі сторінки 27. 

РЕЖИМ МЕНЮ 
Багато функцій в цьому трансивері налаштовуються через меню. 
Деякі клавіші трансивера можуть бути запрограмовані з функціями, що є в меню. Ці 
функції можуть бути доступні безпосереднім натисканням клавіши. Решта функцій 
можуть бути також доступні з меню. Зверніться до розділу “Список функцій” {стор. 17} 
для вибору доступних пунктів меню. 
o ДОСТУП ДО МЕНЮ 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Menu]. 

● Відобразиться список категорій. 
 

 
2 Натискайте клавіші [ ]/[ ]/[ ]/[ ] для вибору пункту категорії. 

● З клавіатури опційного мікрофону Ви можете напряму вводити номер категорії. 
 

 
 

[ I] 
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3 Натисніть клавішу      , щоб подивитись список функцій. 
 

 
1  Натискайте клавіши  [ ] та [ ] для вибору функції. 

● З клавіатури опційного мікрофону Ви можете напряму вводити номер функції. 
 

 
4 Натисніть клавішу     , щоб встановити вибрану функцію. 

● Натисніть клавішу      , щоб повернутися до списку категорій. 
5 Натискайте клавіши  [ ] та [ ] для вибору установки. 

● Для установок більш ніж з одним рівнем, повторіть кроки 5 та 6. 
6 Натисніть клавішу     , щоб встановити вибрану установку та вийти з 

режиму меню. 
● Натисніть клавішу      , щоб повернутися до попереднього режиму. 
● Натисніть клавішу      , щоб вийти з режиму меню. 

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ 
Ваш трансивер може працювати з відповідними функціями, які запрограмовані 
на програмні клавіші. Зверніться до розділу “СПИСОК ФУНКЦІЙ” {стор. 17}, щоб 
дізнатися про доступні функції. 
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СПИСОК ФУНКЦІЙ 
PF key: Функції, які можуть бути запрограмовані на програмні клавіші 
Menu: Функції, які можуть бути доступні через меню трансивера 
Analog Conv.: Установки для каналів в аналоговому конвенціональному режимі 
NXDN Conv.: Установки для каналів в NXDN конвенціональному режимі  
P25 Conv.: Установки для каналів в P25 конвенціональному режимі 
DMR Conv.: Установки для каналів в DMR конвенціональному режимі 
LTR Trunking: Установки для каналів в LTR транкінговому режимі 
NXDN Trunking: Установки для каналів в NXDN транкінговому режимі 
P25 Trunking: Установки для каналів в P25 транкінговому режимі 
p: доступна  
N/A: не доступна 

o Конвенціональний режим 
 

 
Функція 

 
Menu Display 
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None - p N/A p p p p 
2-tone 2-tone p p p p p N/A 
ANR Preset ANR Preset N/A p p p p p 
Audio Profile Audio Profile N/A p p p p p 

Auto Dimmer *1 Auto Dimmer N/A p p p p p 

Auto Telephone Auto Telephone p p N/A N/A N/A N/A 
Autodial Auto Dial p p p p N/A N/A 
Autodial Programming Auto Dial Prog p p p p p p 
AUX A AUX A p p p p p p 
AUX B AUX B p p p p p p 
AUX C AUX C p p p p p p 
AUX Output ID 1 - p N/A p p p p 
AUX Output ID 2 - p N/A p p p p 
AUX Output ID 3 - p N/A p p p p 
Bluetooth Bluetooth p p p p p p 
Bluetooth Connect/ Disconnect - p N/A p p p p 
Bluetooth Device BT Device N/A p p p p p 
Bluetooth Discoverable Discoverable N/A p p p p p 

Bluetooth Headset Connection 
Type 

BT Headset Typ N/A p p p p p 

Bluetooth  Information Bluetooth Info N/A p p p p p 
Bluetooth Speaker BT Speaker p p p p p p 
Broadcast Broadcast p p N/A N/A N/A p 
Call 1 ~ 6 - p N/A p p p p 
Call Interruption - p N/A N/A N/A N/A p 
Call Response - p N/A p p N/A N/A 
Channel Down - p N/A p p p p 
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Channel Entry - p N/A p p p p 
Channel Information - p N/A p p N/A N/A 
Channel Recall - p N/A p p p p 
Channel Up - p N/A p p p p 
Clear - p N/A p p p p 
Clock Clock p p p p p p 
Clock Adjustment Clock Adjust p p p p p p 
Color Scheme Color Scheme N/A p p p p p 
CW Message - p N/A N/A p N/A N/A 

Digit 10x Down *2 - p N/A p N/A N/A N/A 

Digit 10x Up *2 - p N/A p N/A N/A N/A 

Digit 1x Down *2 - p N/A p N/A N/A N/A 

Digit 1x Up *2 - p N/A p N/A N/A N/A 

Direct Channel 1 ~ 5 - p N/A p p p p 

Direct Channel 1 ~ 5 Select Direct Ch 1 Sel ~ Direct 
Ch 5 Sel 

p p p p p p 

Display Format Display Format p p p p p p 
Eject SD Card Eject Card p p p p p p 

Emergency *3 - p N/A p p p p 

External Mic Sense Ext Mic Sense N/A p p p p p 
External Speaker External SP p p p p p p 
Fixed Volume Fixed Volume p p p p p p 
Format SD Card Format Card p p p p p p 
Front Panel Programming Panel Program p p p p p p 
Function - p N/A p p p p 
GPS GPS p p p p p p 
GPS/ Bluetooth Reset GPS/BT Reset N/A p p p p p 
GPS Position Display GPS Pos Disp p p p p p p 

Group *4 Group p p p p p p 

Group + Short Message *4 Group+SDM p p p p p p 

Group + Status *4 Group+Status p p p p p p 

Group ID/ Channel Entry - p N/A p p p p 
High Transmit Power High TX Power p p p p p p 
Home Channel - p N/A p p p p 
Home Channel Select Home Ch Sel p p p p p p 
Horn Alert Horn Alert p p p p p p 

Individual *4 Individual p p p p p p 

Individual + Short Message *4 Indiv+SDM p p p p p p 

Individual + Status *4 Indiv+Status p p p p p p 
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Intercom Intercom p p p p p p 
IP Address IP Address N/A p N/A N/A N/A N/A 
Key Delete Key Delete p p p p p p 
Key Lock - p N/A p p p p 

Keyset *5 Keyset p p N/A N/A p N/A 

Language Language N/A p p p p p 
LCD Brightness LCD Brightness p p p p p p 
Lone Worker Lone Worker p p p p p p 
Low Transmit Power Low TX Power p p p p p p 
Maintenance Maintenance p p p p p p 
Manual Site Hunt Manual Hunt p p N/A N/A N/A p 
Master Volume Control Master Volume p p p p p p 
Medium Transmit Power Med TX Power N/A p p p p p 
Menu - p N/A p p p p 
Mobile Relay Station - p N/A p p p N/A 
Mic Sense Mic Sense N/A p p p p p 
Microphone Type Mic Type N/A p p p p p 
Monitor Monitor p p p p p p 
Monitor Momentary - p N/A p p p p 
Multi RF Deck View Multi View p p p p p p 
Operator Selectable Tone OST p p p N/A N/A N/A 
OST Down - p N/A p N/A N/A N/A 
OST List OST List p p p N/A N/A N/A 
OST Up - p N/A p N/A N/A N/A 
OVCM OVCM p p N/A N/A N/A p 
Playback Playback p p p p p p 
Playback (Last Recording) - p N/A p p p p 
Priority-channel Select Pri Ch Select p p p p p p 
Public Address Public Address p p p p p p 
Radio Check Radio Check N/A p p N/A N/A N/A 
Radio Inhibit Inhibit N/A p p N/A N/A N/A 
Radio Uninhibit Uninhibit N/A p p N/A N/A N/A 

Receive Entry *2 Receive Entry p p p N/A N/A N/A 

Regroup Request Regroup Req p p N/A N/A N/A N/A 

Rekey Request *5 Rekey Request p p N/A N/A p N/A 

Remote Control Remote Control p p N/A p N/A p 
RF Deck 1 - p N/A p p p p 
RF Deck 2 - p N/A p p p p 
RF Deck 3 - p N/A p p p p 
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RF Deck Down - p N/A p p p p 

RF Deck Select RF Deck Select p p p p p p 

RF Deck Up - p N/A p p p p 

RX Audio Equalizer (High) RX EQ High N/A p p p p p 

RX Audio Equalizer (High 
Midrange) 

RX EQ High Mid N/A p p p p p 

RX Audio Equalizer (Midrange) 
RX EQ 
Midrange N/A p p p p p 

RX Audio Equalizer (Low 
Midrange) 

RX EQ Low Mid N/A p p p p p 

RX Audio Equalizer (Low) RX EQ Low N/A p p p p p 

RX Auto Gain Control RX AGC N/A p p p p p 

Save GPS Data Save GPS Data p p p p p p 

Scan Scan p p p p p p 

Scan Delete/ Add Scan Del/Add p p p p p p 

Scan Normal Scan Normal p p p p p p 

Scan Program Scan Program p p p p p p 

Scrambler/ Encryption Scram/Encryp p p p p p p 

Scrambler/ Encryption Code Scram/Enc 
Code 

p p p p p p 

Send the GPS Data Send GPS Data p p p p p p 

Short Message Short Message p p p p N/A p 

Site Down - p N/A N/A N/A N/A N/A 

Site Lock Site Lock p p N/A N/A N/A N/A 

Site Number Site No. N/A p N/A N/A N/A N/A 

Site Select Site p p N/A N/A N/A N/A 

Site Up - p N/A N/A N/A N/A N/A 

Speaker 1-2 Mute Speaker1- 
2Mute 

p p p p p p 

Speaker Attenuation - p N/A p p p p 

Speaker Type Speaker Type N/A p p p p p 

Squelch Level Squelch Level p p p N/A N/A N/A 

Squelch Off Squelch Off p p p p p p 

Squelch Off Momentary - p N/A p p p p 

Stack Stack p p p p p p 

Status Status p p p p N/A p 

Surveillance Surveillance p p p p p p 

System Down - p N/A N/A N/A N/A N/A 

System Lock System Lock p p N/A N/A N/A N/A 

System Search System Search p p N/A N/A N/A N/A 
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System Up - p N/A N/A N/A N/A N/A 
System Select System p p N/A N/A N/A N/A 
Tactical Zone - p N/A p N/A p N/A 
Talk Around Talk Around p p p p p p 
Talkgroup Reset Talkgroup Rst p p N/A N/A p N/A 
Task Request Confirmation Task p p N/A p N/A p 
Telephone Disconnect - p N/A N/A N/A N/A N/A 
Transceiver Password Password p p p p p p 

Transfer *2 Transfer p p p N/A N/A N/A 

TX Audio Equalizer (High) TX EQ High N/A p p p p p 

TX Audio Equalizer (High 
Midrange) 

TX EQ High Mid N/A p p p p p 

TX Audio Equalizer (Midrange) TX EQ 
Midrange N/A p p p p p 

TX Audio Equalizer (Low 
Midrange) 

TX EQ Low Mid N/A p p p p p 

TX Audio Equalizer (Low) TX EQ Low N/A p p p p p 
TX Auto Gain Control TX AGC N/A p p p p p 
Unselected RF Deck Speaker Unsel Deck SP p p p p p p 
Unselected Speaker Offset Unsel Deck Vol N/A p p p p p 
Voice Memo Voice Memo p p p p p p 
Volume Down - p N/A p p p p 
Volume Up - p N/A p p p p 
VOX VOX Level p p p p p p 
VOX Function VOX p p p p p p 
Zeroize Zeroize p p p p p p 
Zone Delete/ Add Zone Del/ Add p p p p p p 
Zone Down - p N/A p p p p 
Zone Up - p N/A p p p p 

 

o Транкінговий режим 
 

 
Функція 

 
Menu Display 

 PF
 K

ey
 

 
M

en
u 

LT
R

 
Tr

un
ki

ng
 

N
XD

N
 

Tr
un

ki
ng

 

P2
5 

Tr
un

ki
ng

 

None - p N/A p p p 
2-tone 2-tone p p N/A p p 
ANR Preset ANR Preset N/A p p p p 
Audio Profile Audio Profile N/A p p p p 

Auto Dimmer *1 Auto Dimmer N/A p p p p 
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Auto Telephone Auto Telephone p p p N/A N/A 
Autodial Auto Dial p p p p p 
Autodial Programming Auto Dial Prog p p p p p 
AUX A AUX A p p p p p 
AUX B AUX B p p p p p 
AUX C AUX C p p p p p 
AUX Output ID 1 - p N/A p p p 
AUX Output ID 2 - p N/A p p p 
AUX Output ID 3 - p N/A p p p 
Bluetooth Bluetooth p p p p p 
Bluetooth Connect/ Disconnect - p N/A p p p 
Bluetooth Device BT Device N/A p p p p 
Bluetooth Discoverable Discoverable N/A p p p p 

Bluetooth Headset Connection Type BT Headset Typ N/A p p p p 

Bluetooth  Information Bluetooth Info N/A p p p p 
Bluetooth Speaker BT Speaker p p p p p 
Broadcast Broadcast p p N/A p N/A 
Call 1 ~ 6 - p N/A p p N/A 
Call Interruption - p N/A N/A N/A N/A 
Call Response - p N/A N/A p p 
Channel Down - p N/A p p p 
Channel Entry - p N/A p p p 
Channel Information - p N/A N/A N/A N/A 
Channel Recall - p N/A p p p 
Channel Up - p N/A p p p 
Clear - p N/A p p p 
Clock Clock p p p p p 
Clock Adjustment Clock Adjust p p p p p 
Color Scheme Color Scheme N/A p p p p 
CW Message - p N/A N/A N/A N/A 

Digit 10x Down *2 - p N/A N/A N/A N/A 

Digit 10x Up *2 - p N/A N/A N/A N/A 

Digit 1x Down *2 - p N/A N/A N/A N/A 

Digit 1x Up *2 - p N/A N/A N/A N/A 

Direct Channel 1 ~ 5 - p N/A p p p 

Direct Channel 1 ~ 5 Select Direct Ch 1 Sel ~ 
Direct Ch 5 Sel 

p p p p p 

Display Format Display Format p p p p p 
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Eject SD Card Eject Card p p p p p 

Emergency *3 - p N/A p p p 
External Mic Sense Ext Mic Sense N/A p p p p 
External Speaker External SP p p p p p 
Fixed Volume Fixed Volume p p p p p 
Format SD Card Format Card p p p p p 
Front Panel Programming Panel Program p p N/A N/A N/A 
Function - p N/A p p p 
GPS GPS p p p p p 
GPS/ Bluetooth Reset GPS/BT Reset N/A p p p p 
GPS Position Display GPS Pos Disp p p p p p 

Group *4 Group p p p p N/A 

Group + Short Message *4 Group+SDM p p p p N/A 

Group + Status *4 Group+Status p p p p N/A 

Group ID/ Channel Entry - p N/A p p p 
High Transmit Power High TX Power p p p p p 
Home Channel - p N/A p p p 
Home Channel Select Home Ch Sel p p p p p 
Horn Alert Horn Alert p p p p p 

Individual *4 Individual p p p p p 

Individual + Short Message *4 Indiv+SDM p p p p p 

Individual + Status *4 Indiv+Status p p p p p 

Intercom Intercom p p p p p 
IP Address IP Address N/A p N/A N/A p 
Key Delete Key Delete p p p p p 
Key Lock - p N/A p p p 

Keyset *5 Keyset p p N/A N/A p 

Language Language N/A p p p p 
LCD Brightness LCD Brightness p p p p p 
Lone Worker Lone Worker p p p p p 
Low Transmit Power Low TX Power p p p p p 
Maintenance Maintenance p p p p p 
Manual Site Hunt Manual Hunt p p N/A N/A N/A 
Master Volume Control Master Volume p p p p p 
Medium Transmit Power Med TX Power N/A p p p p 
Menu - p N/A p p p 
Mobile Relay Station - p N/A N/A N/A N/A 
Mic Sense Mic Sense N/A p p p p 
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Microphone Type Mic Type N/A p p p p 
Monitor Monitor p p p p p 
Monitor Momentary - p N/A p p p 
Multi RF Deck View Multi View p p p p p 
Operator Selectable Tone OST p p N/A N/A N/A 
OST Down - p N/A N/A N/A N/A 
OST List OST List p p N/A N/A N/A 
OST Up - p N/A N/A N/A N/A 
OVCM OVCM p p N/A N/A N/A 
Playback Playback p p p p p 
Playback (Last Recording) - p N/A p p p 
Priority-channel Select Pri Ch Select p p p N/A p 
Public Address Public Address p p p p p 
Radio Check Radio Check N/A p p N/A N/A 
Radio Inhibit Inhibit N/A p p N/A N/A 
Radio Uninhibit Uninhibit N/A p p N/A N/A 

Receive Entry *2 Receive Entry p p N/A N/A N/A 

Regroup Request Regroup Req p p N/A N/A p 

Rekey Request *5 Rekey Request p p N/A N/A p 

Remote Control Remote Control p p N/A p N/A 
RF Deck 1 - p N/A p p p 
RF Deck 2 - p N/A p p p 
RF Deck 3 - p N/A p p p 
RF Deck Down - p N/A p p p 
RF Deck Select RF Deck Select p p p p p 
RF Deck Up - p N/A p p p 
RX Audio Equalizer (High) RX EQ High N/A p p p p 

RX Audio Equalizer (High 
Midrange) 

RX EQ High Mid N/A p p p p 

RX Audio Equalizer (Midrange) RX EQ Midrange N/A p p p p 

RX Audio Equalizer (Low 
Midrange) 

RX EQ Low Mid N/A p p p p 

RX Audio Equalizer (Low) RX EQ Low N/A p p p p 
RX Auto Gain Control RX AGC N/A p p p p 
Save GPS Data Save GPS Data p p p p p 
Scan Scan p p p p p 
Scan Delete/ Add Scan Del/Add p p p p p 
Scan Normal Scan Normal p p p p p 
Scan Program Scan Program p p p p p 
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Scrambler/ Encryption Scram/Encryp p p p p p 

Scrambler/ Encryption Code Scram/Enc 
Code 

p p p p p 

Send the GPS Data Send GPS Data p p p p p 
Short Message Short Message p p p p N/A 

Site Down - p N/A N/A p N/A 
Site Lock Site Lock p p N/A p p 
Site Number Site No. N/A p N/A p p 
Site Select Site p p N/A p N/A 
Site Up - p N/A N/A p N/A 

Speaker 1-2 Mute Speaker1- 
2Mute 

p p p p p 

Speaker Attenuation - p N/A p p p 
Speaker Type Speaker Type N/A p p p p 
Squelch Level Squelch Level p p N/A N/A N/A 
Squelch Off Squelch Off p p p p p 
Squelch Off Momentary - p N/A p p p 
Stack Stack p p p p p 
Status Status p p p p p 
Surveillance Surveillance p p p p p 
System Down - p N/A N/A p N/A 
System Lock System Lock p p N/A p N/A 
System Search System Search p p N/A p p 
System Select System p p N/A p N/A 
System Up - p N/A N/A p N/A 
Tactical Zone - p N/A N/A N/A N/A 
Talk Around Talk Around p p p N/A N/A 
Talkgroup Reset Talkgroup Rst p p N/A N/A N/A 
Task Request Confirmation Task p p N/A p N/A 
Telephone Disconnect - p N/A p N/A N/A 
Transceiver Password Password p p p p p 

Transfer *2 Transfer p p N/A N/A N/A 

TX Audio Equalizer (High) TX EQ High N/A p p p p 

TX Audio Equalizer (High 
Midrange) 

TX EQ High Mid N/A p p p p 

TX Audio Equalizer (Midrange) TX EQ Midrange N/A p p p p 

TX Audio Equalizer (Low 
Midrange) 

TX EQ Low Mid N/A p p p p 

TX Audio Equalizer (Low) TX EQ Low N/A p p p p 
TX Auto Gain Control TX AGC N/A p p p p 
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Функція 
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Unselected RF Deck Speaker Unsel Deck SP p p p p p 
Unselected Speaker Offset Unsel Deck Vol N/A p p p p 
Voice Memo Voice Memo p p p p p 
Volume Down - p N/A p p p 
Volume Up - p N/A p p p 
VOX VOX Level p p p p p 
VOX Function VOX p p p p p 
Zeroize Zeroize p p p p p 
Zone Delete/ Add Zone Del/ Add p p p N/A N/A 
Zone Down - p N/A p p p 
Zone Up - p N/A p p p 

 
*1 Auto Dimmer  не доступний для контрольної панелі  KCH-21R. 
*2 Доступно тільки для викликів 5-tone. 
*3 Emergency може бути запрограмована тільки на додаткову програмну (оранжеву) клавішу Auxiliary. 
*4 Group, Group + Short Message, Group + Status, Individual, Individual + Short Message та Individual 

+ Status функції, використовуються для селективного виклику   в системах  FleetSync  та  5-
tone. 

*5 Keyset  та  Rekey  Request  можуть використовуватися коли вони встановлені як   P25  OTAR. 
 

 
 
 
 
 
ВВЕДЕННЯ СИМВОЛІВ 
Під час введення символів ви можете використовувати наступні два способи: 
o Натискання клавіш  [J]/[K] 
Натисніть клавіши  [J]/[K] для вибору необхідного символа в діапазоні  A ~ Z, a 
~ z, 0 ~ 9, та пробіл (налаштування по замовчуванню). 
Ви можете також призначити вибір символа на програмну клавішу та вибрати 
необхідний символ з діапазну: A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9, чи пробіл. 

● Ви можете вводити символи використовуючи клавіши  [ ] та [ ] коли ці клавіші 
назначені для введення символів. Коли ці клавіші призначені як line up/ down, 
вводити символи неможливо. 

o Використовування клавіатури (Тільки опційний мікрофон з клавіатурою) 
Натисніть клавіші для вводу символів як показано в таблиці нижче. 
Ви можете натискати клавішу     повторно, для перемикання режиму вводу 
(верхній регістр, нижній регістр, символ, повернення назад).  
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Keypad Символи (верхній регістр) Символи (нижній регістр) 
1 @ # " ( ) ! $ _ @ # " ( ) ! $ _ 
2 A B C a b c 
3 D E F d e f 
4 G H I g h i 
5 J K L j k l 
6 M N O m n o 
7 P Q R S p q r s 
8 T U V t u v 
9 W X Y Z w x y z 
0 (пробіл) . , ? / ' & (пробіл) . , ? / ' & 

 
 
 
 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ФУНКЦІЙ 
 

 

Нижче наведено короткий огляд функцій, доступних в трансивері, за допомогою 
меню та/або запрограмованих клавіш. 
●  Текст в < > відображається на дисплеї. 
o None (Не призначена) 
Функція не запрограмована. 
o 2-tone <2-tone> (2-тоновий) 
Дозволяє швидко викликати список 2-х тонових викликів, запрограмованих в ваш 
трансивер. 
o ANR Preset (ANR передустановлення) 
Видаляє фоновий шум для покращення якості звуку під час передачі. 
o Audio Profile (Аудіо профіль) 
Дозволяє вибрати бажаний, попередньо встановлений профіль, який відповідає 
робочому середовищу та робочому стану трансивера. 
o Auto Dimmer (Автоматичний діммер) 
Регулює яскравість дисплея автоматично залежно від навколишніх умов освітлення. 
o Auto Telephone <AtTel> (Автоматичний телефон) 
Автоматично шукає та підключається до телефонного ретранслятора, який 
можна підключити в системі LTR транкінг. 
o Autodial <AtDial> (Автоматичний набір) 
Дозволяє швидко викликати телефонні номери, запрограмовані на ваш трансивер. 
Див. “Автонабір” {стор. 41} . . 
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o Autodial Programming <DialPg> (Програмування автоматичного набору) 
Дозволяє редагувати список автонабору. 
o AUX A <AUX_A> (Допоміжний порт А) 
Вмикає та вимикає допоміжний порт А. Коли включено, додаткова функція 
підключена до допоміжного порту, буде активована і на дисплеї з'явиться 
індикатор  . 
o AUX B <AUX_B> (Допоміжний порт В) 
Вмикає та вимикає допоміжний порт В. Коли включено, додаткова функція 
підключена до допоміжного порту, буде активована і на дисплеї з'явиться 
індикатор  . 
o AUX C <AUX_C> (Допоміжний порт С) 
Вмикає та вимикає допоміжний порт С. Коли включено, додаткова функція, 
підключена до допоміжного порту, буде активована і на дисплеї з'явиться 
індикатор  . 
o AUX Output ID 1 ~ 3 <AUX 1 ~ AUX 3> (Допоміжний ID порт) 
Вмикає та вимикає допоміжний ID порт. Коли включено, додаткова функція, 
підключена до допоміжного порту, буде активована і ID ім'я з'явиться на дисплеї. 
o Bluetooth <Btooth> 
Вмикає або вимикає функцію Bluetooth. Див. "Bluetooth" {стор. 65} . 
o Bluetooth Connect/ Disconnect <BtConn/ BtDisc> (Підкл./Відкл.) 
Натисніть цю клавішу, щоб об'єднати пару з вибраним пристроєм Bluetooth, коли 
пристрій Bluetooth не підключено. Коли пристрій Bluetooth підключено, натисніть 
цю клавішу, щоб від'єднати пристрій Bluetooth. 
o Bluetooth Device (Bluetooth Прилад) 
Активація режиму Bluetooth. 
o Bluetooth Discoverable (Виявлення Bluetooth пристроїв) 
Дозволяє трансиверу відповідати на пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth. 
o Bluetooth Headset Connection Type (Тип підключення гарнітури Bluetooth) 
Дозволяє вибрати тип гарнітури Bluetooth для підключення до трансивера через 
підключення HSP. 
o Bluetooth Information (Bluetooth інформація) 
Дозволяє відображати назву трансивера з Bluetooth. 
o Bluetooth Speaker <BtSpkr> (Bluetooth гучномовець) 
Дозволяє перемикати гучномовець із вбудованого гучномовця трансивера до 
гучномовця підключеного до пристрою Bluetooth. 
o Broadcast <B.Cast> (Широкомовний) 
Дозволяє здійснити широкомовний груповий виклик. Перемикання між 
широкомовним груповим викликом та груповим викликом конференцією, коли 
включено широкомовний груповий виклик.  
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o Call 1 ~ 6 <Call1 ~ Call6> (Виклики 1-6) 
Натисніть цю клавішу, щоб надіслати повідомлення або розпочати виклик.  
o Call Interruption <Intrpt> (Переривання виклику) 
Дозволяє трансіверу, відмінному від передавального трансиверу, припинити голосові 
повідомлення, відправляючи та отримуючи повідомлення запиту про перерву на 
виклик. Якщо трансивер приймає повідомлення про запит на переривання виклику в 
каналі, в якому трансівер виконує голосову комунікацію, пристрій приймає 
повідомлення про завершення голосового зв'язку. 
o Call Response <CalRes> (Відповідь на виклик) 
Натисніть цю клавішу, щоб відповісти на індивідуальний дзвінок. При отриманні 
індивідуального дзвінка сигнал попередження не звучить. 
o Channel Down <CH-> (Зменшення номера канала) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити номер каналу. {стор. 5} 
o Channel Entry <CH_Ent> (Ввести канал) 
Натисніть цю клавішу, щоб увійти до режиму вводу каналу, щоб вибрати канал. 
o Channel Information <ChInfo> (Інформація про канали) 
Дозволяє відображати інформацію на дисплеї таким чином: Назва каналу> Номер 
зони-каналу> Частота> QT / DQT> RAN 
o Channel Recall <CH_Rcl> (Повторний виклик каналу) 
Натисніть цю клавішу під час сканування, щоб повернутися до останньої 
викликаної зони та каналу. 
o Channel Up <CH+> (Збільшення номера канала) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити номер каналу. {стор. 5} 
o Clear <Clear> (Очистка) 
Натисніть цю клавішу, щоб завершити виклик або скасувати передачу даних. 
o Clock <Clock> (Годинник) 
Зверніться до “CLOCK” {стор. 51} . 
o Clock Adjustment <ClkAdj> (Налаштування годинника) 
Дозволяє налаштувати годинник.  Зверніться до “CLOCK” {стор. 51} . 
o Color Scheme (Кольорова схема) 
Дозволяє змінювати кольорову схему  LCD. Зверніться до “COLOR SCHEME” 
{стор. 52} . 

o CW Message <CW_Msg> (CW повідомлення) 
Натисніть цю клавішу, щоб надіслати повідомлення CW. 
o Digit 10x Down <10x-> (Цифра   10x   зменшення) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити номер Selcall на 10 з кожним натисканням. 
o Digit 10x Up <10x+> (Цифра   10x   збільшення) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити число Selcall на 10 з кожним натисканням. 
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o Digit 1x Down <1x-> (Цифра   1x   зменшення) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити число Selcall на 1 з кожним натисканням. 
o Digit 1x Up <1x+> (Цифра   1x   збільшення) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити число Selcall на 1 з кожним натисканням. 
o Direct Channel 1 ~ 5 <DR1 ~ DR5> (Прямий канал) 
Натисніть одну з цих клавіш, щоб перейти до часто використовуваної зони та 
каналу (попередньо запрограмованих вашим дилером). Ви можете встановити 
власні прямі канали, вибравши потрібну зону та канал за допомогою вибору 
прямого каналу 1 ~ 5. 
o Direct Channel 1 ~ 5 Select (Вибір прямого каналу) 
Дозволяє встановити поточну вибрану зону та канал як прямий канал 1 ~ 5. 
o Display Format <Disp> (Формат відображення) 
Дозволяє перемикати відображення між номером зони-каналу та ім'ям каналу. 
o Eject SD Card <Eject> (Видалення SD картки) 
Дозволяє вийняти картку microSD. 
o Emergency (Аварійна ситуація) 
Зверніться до “EMERGENCY CALLS” {стор. 46} . 
o External Mic Sense (Чутливість зовнішнього мікрофона) 
Активує режим чутливості зовнішнього мікрофона. 
o External Speaker <Spkr> (Зовнішній гучномовець) 
Перемикає з внутрішнього на зовнішній гучномовець. 
o Fixed Volume <FixVol> (Фіксована гучність) 
Дозволяє змінювати рівень гучності звукового сигналу. 
o Format SD Card <Format> (Форматування SD картки) 
Дозволяє відформатувати картку microSD. 
o Front Panel Programming <FPP> (Програмування з передньої панелі) 
Активація режиму програмування з передньої панелі. Цей режим дозволяє 
змінювати частоту та інші дані  каналу та додавати нові канали за допомогою 
трансиверу, навіть якщо програмне забезпечення (FPU)  або  комп'ютер 
недоступні. 
o Function <Func> (Функція) 
Натисніть цю клавішу, а потім натисніть запрограмовану клавішу, щоб активувати її 
вторинну функцію. 
o GPS <GPS> 
Вмикає чи вимикає GPS. 
o GPS/ Bluetooth Reset (скидання GPS/ Bluetooth) 
Активує режим скиданя GPS/ Bluetooth. 
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o GPS Position Display <GPS_P> (відображення GPS координат) 
Відображує на дисплеї поточні координати. 
o  Group <Group> (Група) 
Активація режиму групового виклику. 
o Group + Short Message <Grp+SD> (Група + Коротке повідомлення) 
Дозволяє вказувати ідентифікатор групи для надсилання коротких повідомлень. 
o Group + Status <Grp+ST> Група + Стан) 
Дозволяє вказувати ідентифікатор групи, щоб надсилати статусне повідомлення. 
o Group ID/ Channel Entry <GrpEnt> (Груповий ID / Введення каналу) 
У системах NXDN Транкінг натисніть цю клавішу, щоб ввести ідентифікатор групи. 
В інших системах ця функція працює так само як введення каналу. 
o High Transmit Power <High> (Висока потужність на передачу) 
Включення та виключення високої потужності. При використанні каналу, 
запрограмованого з низькою або середньою потужністю, це дозволяє змінити 
вихідну потужність на високу. 
o Home Channel <Home> (Домашній канал) 
Натисніть цю клавішу, щоб перейти до своєї домашньої зони та каналу 
(попередньо запрограмованої вашим дилером). Використовуючи Home Channel 
Select ви можете встановити свій домашній канал, вибравши потрібну зону та 
канал. 
o Home Channel Select (Вибір домашнього каналу) 
Дозволяє встановити поточний вибраний канал на домашній канал. 
o Horn Alert <HA> (Сигнал тривоги) 
Вмикає сигналу тривоги при прийомі виклику. Вмикаються фари автомобіля та 
сигнал тривоги, щоб сповістити вас про вхідний виклик, коли ви знаходитесь 
далеко від трансивера. 
o Individual <Indcal> (Приваний виклик) 
Зверніться до розділу “Making Individual Calls” {стор. 7} {стор. 9} {стор. 11} {стор. 12}. 
o Individual + Short Message <Ind+SD> (Приватний + коротке повідомлення) 
Дозволяє вказати Unit ID для відправки коротких повідомлень. 
o Individual + Status <Ind+ST> (Приватний + статус) 
Дозволяє вказати Unit ID для надсилання статусних повідомлень. 
o Intercom <Intcom> (Інтерком) 
Дозволяє здійснювати зв'язок між панеллю керування 1 і панеллю керування 2 в 
здвоєній конфігурації без передавання через ефір. 
o IP Address (IP Адреса) 
Відображає IP адресу. 
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o Key Delete <KeyDel> (Клавіша Видалити) 
Дозволяє видалити ключ шифрування. Зверніться до розділу “ВИДАЛЕННЯ 
КЛЮЧА ШИФРУВАННЯ (AES (SCM*)/ DES (Вбудований-DES чи SCM*) та 
Enhanced Encryption)  . 
o Key Lock <KeyLck> (Клавіша блокування) 
Натисніть цю клавішу, щоб заблокувати клавіші трансивера. Натисніть клавішу ще 
раз, щоб розблокувати клавіші. Перемикач каналів, перемикач рівня, а також 
клавіша "PTT" на зовнішньому мікрофоні або пристрої Bluetooth як і раніше 
функціонують нормально, а також наступні фунціїї працюють: Auxiliary Input, Call 
Response, Clear, Emergency, Function, Hook, Key Lock, LCD Brightness, Monitor, Monitor 
Momentary, Squelch Off, Squelch Off Momentary та Zeroize. 
o Keyset <Keyset> (Встановлення ключа) 
Дозволяє змінювати активний ключ Keyset, який зберігається в безпечному 
криптографічному модулі (SCM). 
o Language (Мова) 
Дозволяє змінювати мову текстового відображення на LCD-екрані та мову 
голосового оголошення. Див. розділ “БАГАТОМОВНИЙ ДИСПЛЕЙ” {стоp. 55} . 

o LCD Brightness <Bright> (LCD яскравість) 
Дозволяє регулювати яскравість підсвітки LCD-дисплею залежно від 
навколишнього освітлення. 
o Lone Worker <LoneWk> (Самотній робітник) 
Включає або виключає функцію Lone Worker. 
o Low Transmit Power <Low> (Низька потужність) 
Включення цієї клавіші дозволяє змінити вихідну потужність каналу з високої або 
середньої на низьку. 
o Maintenance <Maint> (Технічне обслуговування) 
Дозволяє відобразити рівень сигналу, інформацію про сайт та помилки (BER) на 
LCD-дисплеї при побудові системи або під час технічного обслуговування. 
o Manual Site Hunt <M.Hunt> (Посібник з пошуку вручну) 
Вмикає чи вимикає функцію ручного пошуку по сайту. Застосовується лише для 
роумінгу сайту DMR. 
o Master Volume Control <M_Vol.> (Контроль гучності) 
Дозволяє регулювати гучність усіх трансиверів, з однієї панелі керування. 
o Medium Transmit Power (Середня потужність на передачу) 
Виключає або включає середню потужність на передачу. Коли використовується 
канал, що запрограмований на низьку або високу потужність, ця функція дозволяє 
змінити потужність на середню. 
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o Menu <Menu> (Меню) 
Натисніть цю клавішу, щоб вибрати функцію меню. 
o Mobile Relay Station <Relay> (Мобільний ретранслятор) 
Дозволяє передавати звук з приймаючого трансивера на передаючий трансивер. 
o Mic Sense (Чутливість мікрофона) 
Дозволяє змінювати чутливість мікрофона. 
o Microphone Type (Тип мікрофона) 
Дозволяє вибрати тип зовнішнього мікрофона. 
o Monitor <Moni> (Монітор) 
Дозволяє вимкнути сигналінг приймача, слухати всі виклики прийняті на даному 
каналі. 
o Monitor Momentary <Moni> (Монітор миттєвий) 
Натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб миттєво вимкнути сигналінг приймача. 
Відпускання цієї клавіші повертає трансивер до початкового стану. Коли сигналінг 
вимкнений, ви можете прослуховувати всі виклики, отримані на даному каналі . 
o Multi RF Deck View <View> (З’єдннаня декількох трансиверів) 
Дозволяє вибрати кількість каналів (одного трансивера чи всіх трансиверів), що 
будуть відображуватися на дисплеї панелі керування. Зверніться до пункту 
“З’ЄДННАНЯ ДЕКІЛЬКОХ ТРАНСИВЕРІВ ” {стор. 53}. 

o Operator Selectable Tone <OST> (Вибір QT/DQT тонів вручну)  
Зверніться до розділу “СИГНАЛІНГ (OST)” {стор. 49} . 
o OST Down <OST-> 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити номер тонального сигналу на вибраному 
каналі. 
o OST List 
Дозволяє увійти в режим списку OST. 
o OST Up <OST+> 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити номер тонального сигналу на вибраному 
каналі. 
o OVCM <OVCM> (Open Voice Channel Mode) 
Дозволяє прийняти отриманий виклик навіть тоді, коли отриманий ID не вірний. 
o Playback <Play> (Відтворення записаного голосу) 
Зверніться до пункту “ Відтворення ” {стор. 82} .. 
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o Playback (Last Recording) <Play_L> (Відтворення останнього запису) 
Зверніться до пункту “ Відтворення ” {стор. 82} .. 
o Priority-channel Select <OSP> (Вибір пріоритетного канала) 
Дозволяє встановити канал як пріоритетний канал. 
o Public Address <PA> (Публічне мовлення) 
Дозволяє використовувати трансивер як гучномовець. 
o Radio Check (Перевірка трансивера) 
Дозволяє перевірити, чи знаходиться трансивер на зв’язку. 
o Radio Inhibit (Блокування роботи трансивера) 
Дозволяє дистанційно (по ефіру) заборонити роботу трансивера. 
o Radio Uninhibit (Розблокування трансивера) 
Дозволяє дистанційно (по ефіру) розблокувати заблокований трансивер. 

o Receive Entry <RX_Ent> (Безпосереднє введення 5-tone коду) 
Натисніть цю клавішу, щоб змінити 5-tone код, ввівши код безпосередньо. 
o Regroup Request <Regrp> (Запит на перегрупування) 
Дозволяє надіслати запит диспетчеру, щоб приєднатися до розмовної групи, 
налаштованої диспетчером. Назва каналу для каналу динамічного перегрупування 
з'являється на дисплеї, коли приймач приєднується до розмовної групи. 
o Rekey Request <Rekey> (Запит на оновлення ключа) 
Дозволяє зробити запит на оновлення ключа шифрування. 
o Remote Control <Remote> (Дистанційне керувння) 
Дозволяє віддалено керувати певним трансивером з даного трансивера. 
У системах NXDN та DMR це дозволяє безпосередньо керувати трансивером та 
відправляти повідомлення дистанційно. 
o RF Deck 1 ~ 3 <Deck 1 ~ Deck 3> (Перемикання панелі керування) 
У конфігурації з декількома трансиверами, натисніть цю клавішу, щоб вибрати 
трансивер, яким потрібно керувати за допомогою панелі керування. 
o RF Deck Down <DeckDn> (Перемикання між трансиверами вниз) 
У конфігурації з декількома трансиверами, натисніть цю клавішу, щоб переключитися 
на потрібний трансивер в порядку 1, 2, 3. 
o RF Deck Select <Deck> (Вибір трансивера для керування) 
Дозволяє вибрати трансивер, який буде керуватися за допомогою головної панелі 
керування. 
o RF Deck Up <DeckUp> (Перемикання між трансиверами вверх) 
У конфігурації з декількома трансиверами, натисніть цю клавішу, щоб переключитися 
на потрібний трансивер в порядку 3, 2, 1. 
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o RX Audio Equalizer (High) (Аудіо еквалайзер високих частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для високих аудіо частот. 
o RX Audio Equalizer (High Midrange) (Аудіо еквалайзер середньо-високих 

частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середно-високих аудіо частот. 
o RX Audio Equalizer (Midrange) (Аудіо еквалайзер середніх частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середніх аудіо частот.  
o RX Audio Equalizer (Low Midrange) (Аудіо еквалайзер середньо-низьких 

частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середньо-низьких аудіо частот. 
o RX Audio Equalizer (Low) (Аудіо еквалайзер низьких частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для низьких аудіо частот.  
o RX Auto Gain Control (Авто регулювання гучності при приомі) 
Дозволяє встановити в трансивері автоматичне регулювання гучності при прийомі 
на певному рівні. 
o Save GPS Data <GPS_S> (Збереження GPS даних) 
Дозволяє зберегти поточну дату, час та інформацію про місцезнаходження на 
картці microSD. 
o Scan <Scan> (Сканування) 
Зверніться до пункту “ Сканування ” {стор. 40} . 
o Scan Delete/ Add <D/A> (Вкл./викл. у послідовності сканування) 
Дозволяє включати або виключати кожен канал у послідовності сканування.  
o Scan Normal <ScnNrm> (Звичайне сканування) 
Дозволяє примусово виконувати сканування без пріоритетів, навіть якщо 
встановлено пріоритетне сканування. 
o Scan Program <ScnPrg> (Програмування сканування) 
Дозволяє перепрограмувати список сканування та пріоритетні канали за 
допомогою трансивера. Зверніться до пункту “Програмування сканування” {стор. 
41} . 

o Scrambler/ Encryption <Scr/ Encryp> (Скремблер/шифрування) 
Забороняє стороннім особам прослуховування Вашого трансивера. Зверніться до 
пункту “Скремблер/шифрування” {стор. 47} . 

o Scrambler/ Encryption Code (Скремблер/код шифрування) 
Дозволяє змінювати код скремблера, який використовується при передачі. 
Зверніться до пункту  “Скремблер/шифрування ” {стор. 47} . 

  



36  

o Send the GPS Data <GPS_TX> (Відправлення даних GPS) 
Дозволяє надсилати дані про Вашу позицію на базову станцію. 
● Вам потрібно підключити GPS антену KRA-40. 
● Коли живлення вмикається та / або прийом сигналу з супутника GPS поганий, 

позиціонування може зайняти більше часу. 
● Якщо використовується вбудований приймач GPS, GPS антена не підключена або 

несправна (наприклад, коротке замикання), на дисплеї з'явиться повідомлення "GPS 
Ant Fail". 

o Short Message <SDM> (Коротке повідомлення) 
Дозволяє надсилати короткі повідомлення, такі як адреса, номер телефону тощо.  
o Site Down <Site-> (Зменшення номера сайту) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити номер сайту. 
o Site Lock <SiteLk> (Блокування сайту) 
Дозволяє заблокувати поточний сайт. Трансивер не зможе шукати альтернативні 
сайти, а на дисплеї з'явиться надпис “Site Lock” (Сайт заблокований). 
o Site Number (Номер сайту) 
Відображує номер сайту. 
o Site Select (Вибір сайту) 
Дозволяє вибрати сайт, який потрібно заблокувати. 
o Site Up <Site+>( Збільшення номера сайту) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити номер сайту. 
o Speaker 1-2 Mute <Mute> (Відключення гучномовця з іншої панелі) 
Дозволяє відключити звук гучномовця панелі керування 1 за допомогою клавіші на 
панелі керування 2, і навпаки, в конфігурації з двома контрольними панелями. 
o Speaker Attenuation <SP Atn> (Послаблення рівня гучномовця) 
Натисніть цю клавішу, щоб послабити прийняті голосові сигнали. В результаті 
зменшується потужність, що надходить до гучномовця та зменшуються шум та 
спотворення, присутні в сигналі. 
o Speaker Type (Тип гучномовця) 
Дозволяє вибрати тип зовнішнього гучномовця. 
o Squelch Level <SQL> (Рівень шумознедіювача) 
Дозволяє регулювати рівень шумознедіювача. 
Під час регулювання рівня шумознедіювача, використовуйте клавіші [J] та [K], щоб 
збільшити та зменшити рівень від 0 (повністю відкритий) до 9 (максимально 
закритий). Значення за замовчуванням - 5. 
o Squelch Off <SQ_Off> (Вимкнення шумознедіювача) 
Дозволяє вимкнути шумознедіювач трансивера, щоб краще чути слабкі сигнали на 
каналі.  
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o Squelch Off Momentary <SQ_Off> (Миттєве вимкнення шумознедіювача) 
Натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб миттєво вимкнути шумознедіювач 
трансивера. Відпустіть цю клавішу, щоб вернутися до попереднього стану. Поки 
шумознедіювач вимкнений, Ви можете краще чути слабкі сигнали на каналі . 
o Stack <Stack> (Стек) 
Дозволяє перевіряти записи отриманих викликів та повідомлень. 
o Status <Status> (Стан) 
Дозволяє надсилати повідомлення про статус. 
o Surveillance <Srvlnc> (Спостереження) 
Дозволяє відключити сповіщення, тони, підсвічування дисплею та функції 
світлодіода. 
o System Down <Sys-> (Попередній номер системи) 
Натисніть цю клавішу, щоб вибрати попереднє ім'я системи та увімкнути System 
Lock для вибраної системи. 
o System Lock <Sys Lk> (Блокування системи) 
Дозволяє заблокувати поточну систему за допомогою клавіші, щоб вона не 
переходила до інших систем у Мульти-Системному Роумінгу. 
o System Search <Search> (Пошук системи) 
Дозволяє переглянути поточний транкінговий сайт. Коли сайт відображується, 
натисніть і утримуйте клавішу, запрограмовану як [System Search] для входу в 
режим пошуку. Трансивер почине шукати новий сайт, і на екрані з'явиться надпис " 
Search". Коли сайт буде знайдено, пошук завершиться і трансивер перейде на 
новий сайт. 
o System Select (Вибір системи) 
Дозволяє вибрати систему для блокування. 
o System Up <Sys+> (Наступний номер системи) 
Натисніть цю клавішу, щоб вибрати наступне ім'я системи та увімкнути System 
Lock для вибраної системи. 
o Tactical Zone <Tac> (Створення нової групи) 
Дозволяє зареєструвати вибраний канал для створення нової групи (Tactical 
Zone). 
o Talk Around <TA> (Симплексна розмова) 
Дозволяє вмикати і вимикати даний режим, в якому сигнал трансивера 
перенаправляється безпосередньо до інших членів групи, а не посилається через 
ретранслятор. 
o Talkgroup Reset <TG_Rst> (Розмовна група) 
Дозволяє скинути Talkgroup ID каналу. 
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o Task Request Confirmation <Task> (Підтвердження завдання) 
Дозволяє перевірити отримане повідомлення про завдання (до 290 символів) і 
відповісти на повідомлення в функції Task Request. 
Функція Task Request управляє завданнями за допомогою функції коротких 
повідомлень. Адміністратор завдання, надсилає оператору повідомлення про 
запит на виконання завдання, за допомогою якого оператор перевіряє вказівки в 
повідомленні та повертає адміністратору завдання відповідне повідомлення, таке 
як: початок завдання, завдання завершено або відхилено. Це дозволяє 
адміністратору завдання стежити за ходом роботи оператора. 
o Telephone Disconnect <Disc> (Відключення лінії) 
Дозволяє відключити загальнодоступну телефонну лінію, підключену через 
ретранслятор в системі LTR транкінг. 
o Transceiver Password <Passwd> (Пароль трансивера) 
Дозволяє встановити пароль для блокування трансивера. 
o Transfer <Trs> (Передача кода) 
Дозволяє трансиверу передавати певний код при отриманні  5-tone кода. 
o TX Audio Equalizer (High) (Аудіо еквалайзер високих частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для високих аудіо частот. 
o TX Audio Equalizer (High Midrange) (Аудіо еквалайзер середньо-високих 

частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середньо-високих аудіо частот. 
o TX Audio Equalizer (Midrange) (Аудіо еквалайзер середніх частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середніх аудіо частот. 
o TX Audio Equalizer (Low Midrange) (Аудіо еквалайзер середньо-низьких 

частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для середньо-низьких аудіо частот. 
o TX Audio Equalizer (Low) (Аудіо еквалайзер низьких частот) 
Дозволяє встановити рівень еквалайзера для низьких аудіо частот. 
o TX Auto Gain Control (Авто регулювання підсилення на передачу) 
Дозволяє встановити в трансивері автоматичне регулювання чутливості мікрофона. 
o Unselected RF Deck Speaker <SpMute> (Гучномовець не вибраного 

трансивера) 
Дозволяє включити або виключити звук зовнішнього гучномовця, підключеного до 
трансивера, що не використовується. 
o Unselected Speaker Offset (Зменшення звуку не вибраного гучномовця) 
Дозволяє зменшити звук зовнішнього гучномовця, підключеного до трансивера, що 
не використовується. 
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o Voice Memo <Memo> (Голосова пам’ять) 
Дозволяє записувати звук з трансивера вручну. 
o Volume Down <Vol-> (Зменшення гучності) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити рівень гучності. 
o Volume Up <Vol+> (Збільшення гучності) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити рівень гучності. 
o VOX <VOX> (Підсилення VOX) 
Дозволяє регулювати рівень підсилення VOX. 
o VOX Function (Функція VOX) 
Активація функції VOX. Зверніться до пункту “ ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ 
ПЕРЕДАЧЕЮ (VOX)” {стор. 61} . 

o Zeroize <Zero> (Видалення ключів) 
Дозволяє видалити ключі шифрування, що зберігаються у захищеному 
криптографічному модулі (SCM), налаштованому у вбудованому DES або 
налаштованому з розширеним шифруванням. 
o Zone Delete/ Add <Zn_D/A> (Додавання/видалення зони) 
Дозволяє включати чи виключати кожну зону в мульти зоновій послідовності 
сканування. 
o Zone Down <Zone-> (Зменшення зони) 
Натисніть цю клавішу, щоб зменшити номер зони. {стор. 5} 
o Zone Up <Zone+> (Збільшення зони) 
Натисніть цю клавішу, щоб збільшити номер зони. {стор. 5} 
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ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ФУНКЦІЙ 
 

 

 
Сканування використовується для контролю сигналів на каналах трансивера. Під 
час сканування трансивер перевіряє наявність сигналу на кожному каналі  і 
зупиняється лише на каналі з присутнім сигналом. 
Для початку сканування натисніть клавішу, запрограмовану як [Scan]. 
● Індикатор   з’явиться на дисплеї. 
● Якщо опція запрограмована вашим дилером, світлодіодний індикатор буде мигати під 

час сканування. 
● Канали скануються. 
● Коли на каналі виявлено сигнал, сканування зупиняється на цьому каналі. Трансивер 

буде залишатися на зайнятому каналі, доки є сигнал. Коли сигнал зменшиться, 
трансивер залишатиметься певний час на каналі перед початком нового сканування. Цей 
час затримки запрограмований вашим дилером. Якщо протягом часу затримки присутній 
сигнал, трансивер залишатиметься цьому каналі. 

Для припинення сканування натисніть клавішу [Scan] знову. 
 

Примітка: 
● Для того, щоб сканування працювало, в послідовності сканування повинно бути 

щонайменше 2 канала. Якщо каналів менше, ніж зазначено, сканування не спрацює. 
 

ТИМЧАСОВЕ БЛОКУВАННЯ КАНАЛА 
Під час сканування ви можете тимчасово вилучити певні канали з послідовності 
сканування, вибравши їх та натискаючи клавішу, запрограмовану як  [Scan Delete/ 
Add]. 
● Індикатор  більше не відображається на дисплеї для цього каналу. 
● Канал більше не сканується. Проте, коли сканування завершується та перезапускається, 

канали будуть скинуті і канал знову стане в послідовность сканування. 

ПРІОРИТЕТНЕ СКАНУВАННЯ 
Пріоритетний канал повинен бути запрограмований, щоб функція Priority Scan 
працювала. 
При використанні одного пріоритетного каналу, пристрій автоматично 
перемикається на пріоритетний канал, коли на нього надходить виклик, навіть 
якщо виклик приймається на звичайному каналі. 
При використанні каналів подвійного пріоритету пріоритетному каналу 1 надається 
перевага над пріоритетним каналом 2. Таким чином, якщо виклик приймається на 
пріоритетному каналі 1, коли виклик вже перебуває у пріоритетному каналі 2, 
трансивер автоматично перемикається на пріоритетний канал 1. 
● “  ” or “  ”      з’являється на дисплеї коли пріоритетними каналами є 1 або 2 відповідно. 
● Індикатор (червоний)  з’являється на дисплеї під час пріоритетного сканування. 

  

СКАНУВАННЯ 
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ПОВЕРНЕННЯ ДО СКАНУВАННЯ 
Канал повернення до сканування вибирається коли ви натискаєте клавішу  PTT  
для виходу на передачу під час сканування. Ваш дилер може запрограмувати один 
із наступних  каналів повернення до сканування: 
● Selected: Останній вибраний канал призначений як новий канал повернення. 
● Selected + Talkback:  Якщо канал був змінений, новий вибраний канал призначається 

каналом повернення. Трансивер відповідає на поточному каналі. 
● Priority 1/ Priority 2: Якщо ваш дилер запрограмовав пріоритетний канал (пріоритет 1 або 

пріоритет 2), цей канал є зоною і каналом повернення. 
● Priority 1 + Talkback/ Priority 2 + Talkback: Якщо ваш дилер запрограмовав 

пріоритетний канал (як пріоритет 1, так і пріоритет 2), цей канал є зоною і каналом 
повернення. Трансивер відповідає на поточному прийому каналі. 

● Last Called + Selected: Останній канал, на який ви отримали виклик, призначено як 
новий канал повернення. Трансивер відповідає на поточному каналі. Якщо канал 
був змінений, новий вибраний канал призначається як новий канал повернення. 

ПРОГРАМУВАННЯ СКАНУВАННЯ 
 

 

Примітка: 
● Програма сканування доступна лише тоді, коли в   “Список” встановлено тип сканування. 

 

o Редагування списку сканування 
Ви можете перепрограмувати список сканування, щоб додати або видалити будь-
які зони або канали. 
1  Виберіть канал де встановлено список сканування для редагування. Натисніть 

клавішу запрограмовану як [Scan Program] для входу в режим Scan Program. 
Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu]  для входу в режим 
Scan Program, використовуючи режим Menu. 

2 Натискайте клавіші  [ ] та [ ] для вибору зони  чи клавіши  [ ] та [ ]  
для вибору каналу який ви хочете добавити чи видалити зі списку сканування. 

3 Натисніть      для підтвердження вашого вибору. 
● Індикатор    з’явиться на  дисплеї коли додали зону до списку сканування, та 

зникне коли видалили зону зі списку сканування. 
● Індикатор  з’явиться на  дисплеї коли додали канал до списку сканування, та 

зникне коли видалили канал зі списку сканування. 
4 Натисніть  клавішу        для виходу з режиму програмування сканування. 

 

Примітка: 
● Зона/канал не можуть бути додані до списку сканування в наступних випадках. 

– Коли вони вже додані до списку сканування. 
– Коли канал не сумісний з типом сканування  вибраним в налаштуваннях списку 

сканування. (Наприклад: вибрано канал P25 Транкінг коли тип сканування в списку 
сканування  встановлено  “Конвенціональний”) 

● Зона/канал не можуть бути видалені зі списку сканування в наступних випадках. 
– Коли канал для видалення є пріоритетним каналом. 
– Коли не додано канал в список сканування. 
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o Редагування пріоритетного каналу 
Якщо пріоритетний канал (пріоритет 1 / пріоритет 2) був встановлений 
оператором, який вибирає ваш дилер, ви можете перепрограмувати пріоритні 
канали. 

 

 

Примітка: 
● До списку каналів сканування слід додати зону / канал, перш ніж встановити канал як 

пріоритетний. 
● Пріоритетний канал не може бути перепрограмований в списку сканування NXDN 

транкінг  та  коли тип сканування встановлено як "Обмежена розмовна група". 
 

1  Виберіть канал з встановленим списком сканування, натиснувши клавішу, 
запрограмовану як [Scan Program], щоб увійти в режим Scan Program. 
Також ви можете натиснути клавішу запрограмовану як  [Menu] для входу в режим Scan 
Program, використовуючи режим Menu. 

2 Натисніть клавішу      для вибору пріоритетного каналу. 
3 Натискайте клавіші  [ ] та [ ] для вибору потрібного пріоритету. 
4 Натисніть клавішу      для підтвердження вибору. 
5 Натисніть клавішу      для виходу з програми сканування. 
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Примітка: 
● DTMF  виклики можна здійснити тільки в аналоговому конвенційному та NXDN 

конвенційному режимі. 
 

ЗДІЙСНЕННЯ DTMF ВИКЛИКУ 
o Ручний набір  (Тільки повноклавішна модель) 
1  Натисніть та утримуйте клавішу PTT. 
2 Введіть необхідні цифри, використовуючи  DTMF клавіатуру. 

● Під час кожного натискання клавіші звучить відповідний тон DTMF. 
● Якщо ви відпустите клавішу "PTT", режим передавання закінчиться, навіть якщо 

номер не був надісланий повністю. 

o Набір  PTT з клавіатури (Тільки повноклавішна модель) 
Якщо ваш дилер активізував функцію набір PTT з клавіатури, просто натисніть 
клавіші на клавіатурі, щоб здійснити виклик. 
● Код DTMF буде надіслано автоматично, коли ви натискаєте клавішу. 
o Збереження  та відправка 
1  Введіть необхідні цифри, використовуючи DTMF клавіатуру. 

● Коли ви вводите цифри, вони з'являються на дисплеї. 
● Ви можете ввести цифри використовуючи клавіші  [J] та [K]. Натисканням цих 

клавіш введіть  DTMF  цифри. 
● Ви можете ввести до  34  цифр перед виходом на передачу. 

2 Після введення повного номера натисніть клавішу "PTT" для передачі. 
o Код блокування трансивера 
 Ця функція використовується коли трансивер вкрадено або втрачено.  
Коли трансивер приймає виклик, що містить код блокування, режим передачі, або 
режим прийому та передачі буде відключений. Код блокування скасовується, коли 
трансивер приймає виклик з відновленим кодом. 

  

DTMF (ДВОХ ТОНОВІ МУЛЬТИ ЧАСТОТНІ) ВИКЛИКИ 
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ЗДІЙСНЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ (P25 ТА NXDN ТРАНКІНГ) 
o Автонабір 
Автонабір дозволяє швидко викликати номери, запрограмовані на ваш трансивер. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як  [Autodial] для входу в режим Autodial. 

Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu]  для входу в 
режимAutodial  використовуючи режим Menu. 
● На дисплеї з'являється перший запис у списку автонабір. 

2 Натискайте клавіші  та   для вибору необхідного списку автонабору. 
Натисніть клавішу  PTT  для здійснення виклику.  
o Програмування Автонабору 
Ви можете перепрограмувати свій список автонабору, щоб додати або видалити 
коди DTMF. 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Autodial Programming] для входу в 

режим Autodial Programming. Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану 
як [Menu] для входу в режим Autodial Programming  використовуючи режим  Menu . 
● На дисплеї з'являється перший запис у списку автонабір. 

2 Натискайте клавішу  [ ]  та [ ]  для вибору необхідного списку. 
3 Натисніть клавішу       для видалення списку автонабору. 
4 Натисніть клавішу     для редагування списку автонабору. 
5 Натисніть клавішу      для підтвердження вашого вибору. 
6 Натисніть клавішу      для виходу з режиму програмування автонабору. 
o Ручний Автонабір 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як [Autodial] для входу в режим Autodial. Також ви 

можете натиснути клавішу, запрограмовану як [Menu] для входу в режим Autodial 
використовуючи режим Menu. 
● На дисплеї з'являється останній пристрій який викликали. 

2 Натисніть клавішу      для входу в режим ручного вводу. 
3 Введіть необхідний номер. 

● Ви можете вибрати цифру використовуючи клавіші  [ ] та [ ]  і потім встановити 
вибрану цифру натискаючи клавішу     . Повторіть цей процес, щоб ввести номер 
повністю. 

                Також в повноклавішній моделі ви можете ввести номер напряму. 
4 Натисніть клавішу  PTT  для здійснення виклику. 
5 Для завершення виклику натисніть клавішу, запрограмовану як  [Clear]. 

  

ТРАНКІНГОВІ ВИГЛИКИ 
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o Вибір номера зі списку 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Autodial], щоб увійти в режим Autodial. 

Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu], щоб увійти в 
режим Autodial за допомогою режиму меню. 
● На дисплеї з'явиться пристрій, що викликався останнім. 

2 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібний номер списку. 
3 Натисніть клавішу PTT, щоб здійснити виклик. 

ВИКОНАННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ (LTR ТРАНКІНГ) 
o РУЧНИЙ НАБІР 
1  Виберіть потрібну зону та ID телефонної групи. 
2 Натисніть клавішу PTT, щоб здійснити виклик. 
3 Введіть потрібний номер за допомогою клавіатури DTMF. 
o Вибір номера зі списку 
1  Виберіть потрібну зону та ID телефонної групи. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Autodial], щоб увійти в режим Autodial. 

Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu], щоб увійти в 
режим Autodial за допомогою режиму меню. 
● На дисплеї з'явиться пристрій, що викликався останнім. 

3 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібний номер списку. 
4 Натисніть клавішу PTT, щоб здійснити виклик. 

ПРИЙОМ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ 
1  Коли виклик отриманий, на дисплеї з’явиться надпис “Phone Call”. 
2 Натисніть і утримуйте клавішу РТТ, щоб говорити, і відпустіть її, щоб слухати. 

● Одночасно може говорити лише одна людина. 
3 Щоб завершити виклик, натисніть клавішу, запрограмовану як [Clear]. 
ВИКОНАННЯ СТАТУСНОГО ВИКЛИКУ 
1  Виберіть потрібну зону та канал. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Status], щоб увійти в режим Status. 

Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як  [Menu] щоб увійти в 
режим Status, використовуючи режим  Menu. 

3 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібний  ID   який Ви хочете 
передати. 

4 Натисніть клавішу  PTT або клавішу     , щоб виконати статусний виклик. 
● Після того як статусний виклик був успішно прийнятий абонентом, якого викликали, 

на дисплеї з'явиться повідомлення "Complete". 
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Якщо ваш трансивер запрограмований з функцією Emergency, ви можете здійснити 
екстрені дзвінки. 

 

 

Примітка: 
Тільки додаткова (оранжева) клавіша може бути запрограмована на цю функцію. 

 

1  Натисніть та утримуйте клавішу, запрограмовану як [Emergency]. 
● Залежно від часу затримки, запрограмованого у трансивері, термін часу, який Ви маєте 

тримати клавішу Emergency, буде змінюватись. 
● Коли трансивер входить до аварійного режиму, трансивер переходить на екстрений 

канал і починає передачу в залежності від налаштувань. 
2 Щоб вийти з режиму аварійного режиму, знову натисніть та утримуйте клавішу 

[Emergency]. 
● Якщо аварійний режим завершив попередньо встановлену кількість циклів, 

аварійний режим автоматично закінчиться, а трансивер повернеться до зони та 
каналу, який був використаний до введення аварійного режиму. 

 
 

Примітка: 
● Ваш дилер може встановити так, щоб трансивер передавав тональний сигнал, коли 

запускається та припиняється аварійний режим. 
 

 
 
  

АВАРІЙНІ ВИКЛИКИ 
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Примітка: 
● Функція Scrambler може використовуватися тільки в аналоговому конвенціональному та 

LTR-транкінговому режимах. 
Залежно від використовуваної системи доступні наступні типи шифрування.  
NXDN: шифрування бітів (вбудована функція шифрування), AES (SCM *) і DES 
(вбудована в DES або SCM*) 
P25: AES (SCM*) та DES (вбудована в DES або SCM *) 
DMR: бітове-скремблювання (вбудована функція шифрування), AES (SCM *), DES 
(вбудований в DES або SCM *) та розширене шифрування 

* SCM (Secure Cryptographic Module) - це апаратний криптографічний модуль, розроблений 
JVC KENWOOD для забезпечення криптографічних цінних паперів для цифрових трансиверів. 

● Трансивер має вбудований DES, що дозволяє встановити до чотирьох ключів 
шифрування. 

● SCM та вбудований DES не можуть працювати одночасно. 
● Запитайте у свого дилера інформацію про параметри шифрування DES / AES та 

розширеного шифрування. 
 

БЕЗПЕЧНА (ЗАШИФРОВАНА) ПЕРЕДАЧА 
Натисніть клавішу, запрограмовану як [Scrambler / Encryption], щоб переключити 
трансивер на безпечну (зашифровану) передачу. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] щоб увійти в режим 
Scrambler / Encryption, використовуючи режим меню. 
● Індикатор Scrambler ( ) або Індикатор шифрування ( ) * з'являється, коли відповідна 

функція включена. 
● Натискання клавіші РТТ після активації функції "Скремблер" чи "Шифрування" вмикає 

шифрування сигналу на передачу. 
● Кожен учасник групи повинен активувати свої відповідні функції Scrambler / Encryption для 

розшифровки отриманих сигналів. 
* Індикатор відображає в залежності від типу активованої функції шифрування. Див. " INDICATOR LIST" 

(стор. 84) . 

ВИБІР КОДУ СКРЕМБЛЕРА 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Scrambler / Encryption Code], щоб 

увійти в режим Scrambler / Encryption Code. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] щоб увійти в режим 
Scrambler/ Encryption Code використовуючи режим меню. 

2 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб збільшити або зменшити номер кода 
скремблера. 
● Можна використовувати до 16 кодів скремблера. 
● Кожен учасник групи повинен використовувати той самий код, щоб трансивери 

могли дешифрувати отримані сигнали. 
3  Натисніть клавішу     , щоб встановити новий код скремблера. 

  

СКРЕМБЛЕР (АНАЛОГ/ LTR)/ ШИФРУВАННЯ (P25/ NXDN/ DMR)

 47 
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ВИБІР КЛЮЧА ШИФРУВАННЯ 
1  1 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Scrambler / Encryption Code], 

щоб увійти в режим Scrambler / Encryption Code. 
Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] щоб увійти в режим 
Scrambler/ Encryption Code використовуючи режим меню. 

2 Виберіть новий ключ шифрування, використовуючи клавіші [ ] та [ ]. 
● Можна використовувати до 32 ключів шифрування. Один з цих ключів буде 

використовуватися під час передачі. 
3  Натисніть клавішу    , щоб встановити новий ключ шифрування. 

 

Примітка: 
● Вибір ключа шифрування недоступний в транкінгових системах P25. 
● Щоб відновити стандартний ключ шифрування, виберіть "Preset". 

 

ВИДАЛЕННЯ КЛЮЧА ШИФРУВАННЯ (AES (SCM*)/ DES 
(Вбудований-DES чи SCM*) та Enhanced Encryption) 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Key Delete], щоб ввійти в режим 

Key Delete. Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для входу 
в режим Key Delete  використовуючи режим Menu. 

2 Виберіть поточний ключ шифрування, використовуючи клавіші [ ] та [ ]. 
3 Натисніть клавішу    , щоб видалити ключ шифрування. 
4  Натисніть клавішу   , щоб підтвердити та вийти з режиму Key Delete. 

 

Примітка: 
● Щоб видалити всі ключі шифрування (коли встановлено більше, ніж один ключ), 

натисніть та потримайте клавішу     протягом 1 секунди. 
 

ЗАХИСТ ПАРОЛЕМ 
Якщо трансівер захищений паролем, введення неправильного пароля послідовно 15 
разів автоматично видаляє всі ключі шифрування. 
● Якщо вимкнути живлення трансивера та знову ввімкнути, то не буде скинуто кількість 

спроб введення неправильного пароля. 
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(QT)/ (DQT) СИГНАЛІНГ 
Ваш дилер може запрограмувати сигнали QT або DQT на каналах Вашого 
трансивера. QT-тон / DQT-код є суб звуковим тоном / кодом, який дозволяє 
ігнорувати (не чути) виглики від інших учасників, які використовують один і той 
самий канал. 
Коли на каналі встановлено тональний сигнал QT або код DQT, шумознедіювач 
відкривається лише тоді, коли приймається виклик із відповідним тоном або 
кодом. Подібним чином, сигнали, які ви передаєте, будуть чути лише сторони, чиї 
QT / DQT відповідають вашому трансиверу. 
Якщо виклик, містить інший тон або код, і виконується на тому ж каналі, який ви 
використовуєте, шумознедіювач не відкриється, і ви не почуєте виклик. Це 
дозволяє вам ігнорувати (не чути) ці виклики. Хоча може здатися, що у вас є 
власний приватний канал під час використання QT / DQT, інші сторони все одно 
можуть чути ваші дзвінки, якщо вони налаштують свій трансивер з таким же тоном 
або кодом. 
o Вибір QT/DQT тонів вручну (OST) 
Якщо клавіша була запрограмована як [Operator Selectable Tone], ви можете 
перепрограмувати сигнал QT або код DQT на кожному з ваших каналів. 
1  Виберіть потрібний канал. 
2 Натисніть і утримуйте клавішу, запрограмовану як  [Operator Selectable 

Tone]. 
● Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для режима OST 

використовуючи режим Menu. 
● На дисплеї з'явиться індикатор  . 

3 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібний тон або код від 1 
до 40. 

4 Натисніть клавішу    , щоб зберегти нові налаштування. 
Після вибору та налаштування бажаного тону або коду натисніть клавішу [Operator 
Selectable Tone], щоб активувати функцію OST. Натисніть цю клавішу ще раз, щоб 
вимкнути функцію OST. 

КОД ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ (NAC) 
Ваш дилер може запрограмувати код доступу до мережі на каналах вашого 
трансивера. NAC - це функція P25 трансиверів, яка функціонує аналогічно QT / 
DQT; шумознедіювач відкриється, коли трансивер отримає правильний NAC. 

НОМЕР РАДІО ДОСТУПУ (RAN) 
RAN - система сигналінгу, призначена для цифрового радіозв'язку. 
Коли на канал встановлено RAN, шумознедіювач відкриється лише тоді, коли 
приймається виклик, що містить відповідний RAN. Якщо виклик, що містить інший 
RAN, здійснюється на тому ж каналі, який ви використовуєте, ви не будете 
чутийого. Це дозволяє ігнорувати (не чути) виклики від інших учасників, які 
використовують один і той самий канал.  

СИГНАЛІНГ 
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КОЛЬОРОВИЙ КОД (CC) 
Колірний код - це цифровий сигналінг для системи DMR, що забезпечує рівне 
спілкування між групами з використанням одного каналу. 

ОПЦІЙНИЙ СИГНАЛІНГ 
Ваш дилер також може запрограмувати кілька типів опційних сигналів. 
o 2-tone сигналінг 
2-tone сигналінг відкриває шумознедіювач лише тоді, коли ваш трансивер приймає 
виклик, що містить відповідний 2-тоновий сигнал. 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [2-tone]. 

● Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu] для режима  2-tone 
використовуючи режим Menu. 

2 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати бажаний список 2-tone кодів. 
3 Натисніть клавішу PTT, щоб здійснити виклик. 
o 5-tone сигналінг 
o Див. “5-TONE SIGNALING” {стоp. 59} . 
o DTMF сигналінг 
Сигналінг DTMF відкриває шумознедіювач лише тоді, коли приймається виклик, що 
містить відповідний код DTMF. 
o MDC-1200 сигналінг 
MDC-1200 - це система даних, що використовує маніпуляцію частоти звуку (AFSK). 
o FleetSync сигналінг 
Сигналінг FleetSync відкриває шумознедіювач лише тоді, коли приймач приймає 
виклик, який відповідає FleetSync ID у системі сигналінгу FleetSync. 
o NXDN ID сигналінг 
NXDN ID - це система опційного сигналінгу, доступна лише для цифрових комунікацій. 
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Ваш трансивер може відстежувати час із вбудованим годинником. Якщо активовано 
вашим дилером, час буде відображатися, коли включено живлення трансивера. 

 

 

Примітка: 
● Якщо витягнути або залишити акумуляторну батарею протягом тривалого часу, це призведе 

до стирання годинника. 
 

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА 
Щоб встановити час: 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Clock Adjustment] для входу в режим 

Clock Adjustment.                                                                                          
Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu] для входу в режим  Clock    
Adjustment, використовуючи режим  Menu. 
● Відображаються поточні налаштування годинника. 

2 Натискайте клавіші [ ] та [ ]  для збільшення чи зменшення 
налаштування місяця. 

3 Натисніть клавішу  [I]   щоб встановити місяць чи день. 
4 Повторіть кроки 2 та 3, щоб встановити день, рік, годину та хвилину.  
5 Натисніть клавішу      , щоб вийти з режиму налаштування годинника. 

● Ви можете будь-коли натиснути клавішу       , щоб вийти з режиму   
налаштування годинника. 

  

ГОДИННИК 
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У трансивері існує чотири доступні кольорові схеми. 

Всі кольори 
 

 
 

Повний білий колір 
 

 
 

Монохромний чорний 
 

 
 

Монохромний білий 
 

 
Щоб вибрати схему кольору потрібно: 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Menu], щоб увійти до режиму Color 

Scheme, використовуючи режим меню. 
2 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібну схему кольору. 
3 Натисніть клавішу    , щоб підтвердити свій вибір. 

 

Примітка: 
● Параметр "Кольорова схема" відображається у кольорі логотипу під час запуску {стоp. 

4} .  Однак цей параметр не впливає на колір дисплея при встановленні користувачем 
схеми стартового екрану. 

 
  

КОЛЬОРОВА СХЕМА ДИСПЛЕЮ 
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Примітка: 
● Ця функція доступна лише тоді, коли використовується опційна панель  KCH-20R або KCH-

21R. 
 

Цей трансивер обладнаний функціями Multi RF Deck і Multi Control Head, які можуть 
об’єднати до трьох панелей RF Decks (трансиверів) і до двох панелей керування 
(панель, що окремо приєднується, додаткова панель KCH-20R та / або додаткова 
ручна панель KCH-21R) можуть бути підключені для роботи в системі. Для 
отримання детальної інформації зверніться до свого дилера. 
У системі Multi RF Deck можна керувати лише одним трансивером (він відомий 
як Selected RF Deck) за допомогою контрольної панелі. На РК-дисплеї панелі 
керування відображається інформація, така як назва каналу, вибраного 
трансивера. Інформація про інший невибраний в системі трансивер також може 
відображатися одночасно на РК-дисплеї. 
Нижче наведені приклади відображення системи, налаштованої з трьома 
трансиверами, коли використовується панель керування KCH-20R або ручна 
панель керування KCH-21R, і ваш дилер включив функцію Multi RF Deck View: 

KCH-20R Рекомендована панель KCH-21R Ручна панель керування 
 

  
Наступні піктограми - це відповідні цифрові РК панелі. 

 : Вибраний  RF Deck 1,  : Не вибраний  RF Deck 2  і  : Не вибраний  RF Deck 3 
У випадку системи, налаштованої з двома трансиверами, дисплеї виглядають 
таким чином: 

KCH-20R Рекомендована панель KCH-21R Ручна панель керування 
 

  
 

Примітка: 
● У конфігурації Dual Head, дисплей для обох пультів керування однаковий. 

 
  

З’ЄДННАНЯ ДЕКІЛЬКОХ ТРАНСИВЕРІВ 
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Натискання клавіші, наприклад, запрограмованої як [RF Deck Select] або [RF 
Deck 2], перемикає вибрану RF Deck на RF Deck 2 таким чином: 
Ви також можете, натискати клавішу, запрограмовану як [RF Deck Down] або [RF Deck Up], 
щоб переключитись на вибраний трансивер. 

KCH-20R Рекомендована панель KCH-21R Ручна панель керування 
 

  
 
Щоб вимкнути Multi RF Deck View, натисніть клавішу, запрограмовану як [Multi 
RF Deck View]. Буде відображатися лише інформація про вибраний 
трансивер. 
 Ви також можете, натискати клавішу, запрограмовану як [Menu] для входу в режим Multi RF 
Deck View використовуючи режим  Menu. Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати " 
Off", а потім натисніть цю клавішу    , щоб вимкнути Multi RF Deck View. 

KCH-20R Рекомендована панель KCH-21R Ручна панель керування 
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Ваш трансивер обладнано функцією підтримки декількох мов. Ви можете змінити мову 
текстового відображення на РК-екрані та мови голосового сповіщення. Для вибору 
доступні три мови; проте вибрані мови залежать від налаштувань дилера. Для 
отримання детальної інформації зверніться до свого дилера. 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Menu], щоб увійти до мовного режиму 

Language (мова) за допомогою режиму Menu. 
2 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати потрібну мову. 
3 Натисніть клавішу    , щоб підтвердити та вийти з режиму Language. 

● Мова дисплея РК-дисплея та голосового сповіщення зміняться на вибрану мову. 
 

 

Примітка: 
● Мова голосового сповіщення може не змінюватися в залежності від налаштувань 

дилера. Для отримання детальної інформації зверніться до свого дилера. 
 

  

БАГАТОМОВНИЙ ДИСПЛЕЙ 
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ЦИФРОВИЙ ПРОТОКОЛ FleetSync 
 

 

FleetSync - алфавітно-цифрова функція двостороннього виклику,  є протоколом, 
що належить корпорації JVC KENWOOD. FleetSync дозволяє виконувати різні 
функції пейджингового зв'язку на вашому трансивері, деякі з яких залежать від 
налаштувань дилера. 

 

 

Примітка: 
● Ця функція доступна лише в аналоговому режимі. 

 

SELCALL (СЕЛЕКТИВНІ ВИКЛИКИ) 
Selcall - це голосовий виклик  до станції або групи станцій. 
o Передача 
1  Виберіть потрібну зону та канал. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Individual]/ [Individual + Status]/ 

[Individual + Short Message]/ [Group]/ [Group + Status] чи [Group + 
ShortMessage]  для входу в режим Selcall.                                                                    
Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu] для входу в режим Selcall 
використовуючи  Individual/ Individual + Status/ Individual + Short Message/ Group/ Group + Status 
чи  Group + Short Message в режимі  Menu. 

3 Натискайте клавіші [ ] та [ ] для вибору станції, яку потрібно викликати. 
● Якщо ввімкнено ручний набір, ви можете ввести ідентифікатор станції за 

допомогою клавіатури мікрофона або клавіші [ ] та [ ]. Використовуючи 
клавіші [ ] та [ ], переміщуйте цифри, щоб вибрати цифру, а потім 
натисніть клавішу    , щоб встановити цифру та перемістити курсор вправо. 
Повторіть цей процес, доки не введете ID повністю. 

2 Натисніть клавішу  PTT  та розпочніть розмову. 
o Прийом 
Буде звучати сигнал попередження і трансивер увійде до режиму Selcall. 
Ідентифікатор виклику станції з'явиться, коли буде отримано Selcall. Ви можете 
відповісти на виклик, натиснувши клавішу "PTT" та розмовляти в мікрофон. 
o Ідентифікаційні коди 
Ідентифікаційний код - це комбінація 3-значного номера флоту та 4-значного 
ідентифікаційного номера. Кожен трансивер має свій ідентифікатор. 
● Введіть номер флоту (100 ~ 349), щоб здійснити виклик флоту. 
● Введіть номер ID (1000 ~ 4999), щоб здійснити індивідуальний дзвінок у вашому флоті. 
● Введіть Group ID (запрограмований)  для здійснення групового виклику. 
● Введіть номер флоту, а потім номер ID, щоб здійснити індивідуальний дзвінок у 

потрібному флоті. 
● Виберіть флот  "ALL" і номер ID "ALL", щоб викликати всі пристрої (широкомовний 

виклик). 
● Виберіть  флот  "ALL" і введіть номер ID, щоб здійснити дзвінок на вибраний номер ID у 

всіх флотах (виклик керівника). 
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СТАТУСНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Ви можете надсилати та отримувати 2-значні повідомлення про статус, які можуть 
бути вирішені у вашій групі розмов. Повідомлення можуть містити до 16 буквено-
цифрових символів. Повідомлення про стан становлять від 10 до 99 (80 ~ 99 
зарезервовані для спеціальних повідомлень). 
Максимальна кількість  отриманих повідомлень (250) може зберігатися в пам'яті 
вашого трансивера. Ці збережені повідомлення можуть бути переглянуті після 
прийому. Залежно від налаштувань дилера, коли пам'ять стека заповнена, старе 
повідомлення буде стерто, при отриманні нового повідомлення, або нове 
повідомлення не буде зберігатися в пам'яті.  
Індикатор   з'являється, коли повідомлення зберігається в пам'яті. 
o Передача  
1  Виберіть потрібну зону та канал. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Status], щоб перейти до режиму Status 

(перейдіть до кроку 5) або [Individual + Status] / [Group + Status], щоб перейти 
до режиму Selcall (перейдіть до кроку 3). 

3 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати станцію, яку потрібно 
викликати. 
● Якщо ввімкнено ручне набирання, ви можете ввести ID станції за допомогою 

клавіатури або клавіш [ ] та [ ].  
● Використовуючи клавіші [ ] та [ ], переміщуйте цифри, щоб вибрати цифру, а 

потім натисніть клавішу       , щоб встановити цифру та перемістити курсор вправо. 
Повторіть цей процес, доки не буде введено весь номер ID. 

4 Натисніть клавішу  [ ]  для входу в режим Status . 
5 Натискайте клавіші [ ] та [ ], щоб вибрати статус для передачі. 

● Якщо включено ручний набір, ви можете ввести ідентифікатор стану за допомогою 
клавіатури або клавіш [ ] та [ ], (див. вище крок 3). 

6 Натисніть клавішу  PTT для здійснення виклику. 
● Після успішного передавання статусу, на дисплеї з'являється повідомлення "Complete". 

o Прийом 
Індикатор   блимає та з'явиться статусне повідомлення, при  отриманні 
статусного виклику. Натисніть будь-яку клавішу, щоб повернутися до нормальної 
роботи. 
1  Перегляд повідомлень у пам'яті стека 

Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Stack], чи натисніть та утримуйте 
клавішу запрограмовану як  [Individual], [Group], [Status], [Individual + 
Status], or [Group + Status] для входу в режим Stack. 
● Відображається список категорій. 

Однак залежно від налаштувань стека, запрограмованих вашим дилером, замість списку 
категорій може відображатися окремий список (ID абонента, статусне повідомлення або 
коротке повідомлення). 

● The categories are identified as follows: 
: ID абонента,  : Статусне повідомлення,  : Коротке повідомлення 
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2 Натисніть клавіші [ ] та [ ], для вибору необхідної категорії, потім 
натисніть клавішу     . 

Списки: Caller ID, Status Message чи Short Message відображаються відповідно до 
вибраної категорії. Натискання клавіш [ ] / [ ] дає змогу відобразити наступну 
інформацію на дисплеї. 
– Поки відображається список Caller ID: [H]: Caller ID > CH > Time Stamp 

[I]: Caller ID > Time Stamp > CH 
– Поки на дисплеї відображається список статусних повідомлень або список 

коротких повідомлень:  
[H]: Message > Caller ID > CH > Time Stamp 
[I]: Message > Time Stamp > CH > Caller ID 

● Для видалення повідомлення натисніть клавішу       . Для видалення всіх 
повідомлень натисніть та утримуйте клавішу         одну секунду. 

3 Натисніть клавішу              для повернення в нормальний режим.. 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Цей трансивер може отримувати короткі повідомлення з даними, що містять 
максимум 48 символів. 
● На повноклавішних моделях, отримані короткі повідомлення відображаються так само, 

як повідомлення статусу і зберігаються в тій же пам'яті. У стековій пам'яті може 
зберігатися максимум 32, 64 або 128 коротких повідомлень залежно від налаштувань 
стека коротких повідомлень кожної системи. 

ДОВГІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Щоб надсилати та отримувати довгі повідомлення, потрібно підключити пристрій 
до ПК. 
● Довгі повідомлення можуть містити не більше 4096 символів. 

GPS ЗВІТ 
GPS-дані можна передавати вручну, натиснувши клавішу, запрограмовану як 
[Надіслати GPS-дані], або перейти до меню {стор. 14}. Якщо налаштовано вашим 
дилером, дані GPS можуть автоматично пересилатися з заданим інтервалом часу. 

При використанні функції GPS спочатку потрібно підключити антену VHF / GPS або  
UHF / GPS.. 
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СИГНАЛІНГ 5-TONE 
 

 

Сигналінг 5-tone програмує ваш дилер. Ця функція відкриває шумознедіювач лише 
тоді, коли приймач приймає 5 тоновий виклик, запрограмований у вашому 
трансивері. Трансивери, які передають не правильні тони, не зможуть відкрити 
шумознедіювач. 

SELCALL (СЕЛЕКТИВНИЙ ВИКЛИК) 
Selcall - це голосовий виклик до станції або групи станцій. 
o Передача 
1  Виберіть потрібну зону та канал. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Individual]/ [Individual + Status]/ 

[Individual + Short Message]/ [Group]/ [Group + Status] or [Group + 
Short Message] для входу в режим Selcall.                                                                    
Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu]  для входу в режим Selcall, 
використовуючи  Individual/ Individual + Status/ Individual + Short Message/ Group/ Group + Status 
чи  Group + Short Message в режимі Menu. 

3 Натискайте клавіші  [ ] та [ ] для вибору станції, яку потрібно викликати. 
● В повноклавішних моделях трансиверів ви можете ввести  ID станції з  клавіатури. 

4 Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Call 1] до [Call 6] і почніть розмову. 
 

Примітка: 
●        Ви також можете натиснути клавіші, запрограмовані як  [Digit 1x Down], [Digit 1x 

Up], [Digit 10x Down], та  [Digit 10x Up] для налаштування номеру  Selcall. [Digit 1x 
Up] та  [Digit 1x Down] збільшує чи зменшує номер  Selcall на 1 відповідно коли клавіша 
натиснута. [Digit 10x Up] та [Digit 10x Down] i збільшує чи зменшує номер Selcall на 10  
відповідно коли клавіша натиснута. 

 

o Прийом 
Коли приймається виклик із правильними тонами, пристрій переходить до режиму 
Selcall. Буде звучати сигнал попередження і на дисплеї з'явиться ідентифікатор 
виклику станції. Натисніть будь-яку клавішу, щоб повернутися в нормальний 
режим. 

СТАТУСНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Ви можете надсилати та отримувати повідомлення про статус, які можуть бути 
дозволені у вашій розмовній групі. Повідомлення можуть містити до 16 буквено-
цифрових символів. 
Максимальна кількість 250 отриманих повідомлень може зберігатися в пам'яті 
вашого трансивера. 
o Передача 
1  Виберіть необхідну зону та канал. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [Status] для входу в режим Status 

(перейдіть до кроку 5), чи клавішу, запрограмовану як [Individual + Status]/ 
[Group + Status] для входу в режим  Selcall  (перейдіть до кроку  3).  
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3 Натискайте клавіші  [ ] та [ ] для вибору станції, яку ви хочете викликати. 
● Ви можете ввести ідентифікатор станції, використовуючи клавіатуру мікрофона або 

клавіші  [ ] та [ ].  Використовуючи клавіші [ ] і [ ], переміщуйте цифри, щоб 
вибрати цифру, а потім натисніть клавішу    , щоб встановити цифру та перемістити 
курсор вправо. Повторіть цей процес, доки не буде введено весь ідентифікатор. 

4 Натисніть клавішу  [ ]  для входу в режим  Status. 
5 Натискайте клавіші [ ] та [ ] для вибору статуса, який ви хочете 

передати. 
● Ви можете ввести  ID статуса, використовуючи клавіатуру чи клавіші [ ]/[ ] 

(зверніться вище до кроку 3). 
6 Натисніть клавішу, запрграмовану як  [Call 1] до [Call 6] для початку виклику. 
o Прийом 
Коли буде отримано статусний виклик, індикатор   буде блимати і з'явиться 
статусне повідомлення. Натисніть будь-яку клавішу, щоб повернутися до 
нормального режиму. 
o Перегляд повідомлень в пам’яті 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Stack] для входу в режим Stack. 

● Відображається список категорій. 
● Категорії визначаються наступним чином: 

 : ID абонента,  : Статусне повідомлення,  : Коротке повідомлення 
2  Натискайте клавіші  [ ] та [ ] для вибору необхідної категорії, тоді 

натисніть  клавішу     . 
 

● Список ID абонентів, список статусних повідомлень  чи список коротких повідомлень 
відображається на дисплеї у відповідності до вибраної категорії. Натискання клавіш   
[ ] / [ ] дозволяє відобразити наступну інформацію. 
– Відображається ID абонента: [ ]: Caller ID > CH > Time Stamp 

[ ]: Caller ID > Time Stamp > CH 
– Відображається список статусносного чи короткого повімлення:  

[ ]: Message > Caller ID > CH > Time Stamp 
[ I]: Message > Time Stamp > CH > Caller ID 

● Для видалення вибраного повідомлення, натисніть клавішу       . Для видалення всіх 
повідомлень, натисніть та утримуйте клавішу                 , протягом 1 секунди. 

1  Натисніть клавішу             для повернення в нормальний режим. 
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ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ (VOX) 
 

 

VOX може бути активований або деактивований вашим дилером. Операція VOX 
дозволяє керувати передачею за допомогою голосу. 

 
 

Примітка: 
◆ Для роботи VOX необхідно використовувати додаткову гарнітуру, підключену через 

профіль Bluetooth Headset. Див. "Bluetooth" (стор. {65} . 
◆ Мікрофони, такі як KMC-28, не можуть використовуватися для роботи з VOX. 

 

o Рівень підсиленя VOX 
Встановлює чутливість мікрофона при роботі з VOX. 
1  Підключіть гарнітуру до трансивера. 
2 Натисніть клавішу, запрограмовану як [VOX]. 

● На дисплеї з'явиться поточний рівень VOX Gain. 
3 Натискайте клавіші  [ ] та [ ], щоб збільшити або зменшити рівень VOX 

Gain. 
● VOX Gain можна регулювати в діапазоні 1-10. 

4 Під час регулювання рівня, говоріть у мікрофон гарнітури, щоб перевірити рівень 
чутливості. (Ваш голос не передається під час цієї процедури перевірки.) 
● Коли звук розпізнається, індикатор світиться жовтим кольором. 

5  Натисніть клавішу    , щоб зберегти нові налаштування. 
o Робота з VOX 
1  Підключіть гарнітуру до трансивера. 

● Функція VOX не активується, коли гарнітура не підключена до відповідного роз'єму 
трансивера. 

2 2 Натисніть і утримуйте клавішу запрограмовану як [VOX]. 
● Ви також можете натиснути клавішу запрограмовану як [Menu], щоб увійти до 

режиму VOX за допомогою режиму меню. 
● Буде звучати звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться індикатор  . 

3 Коли закінчите розмову передача закінчиться. 
Щоб вимкнути функцію VOX знову натисніть та утримуйте клавішу, яка запрограмована 
як клавіша [VOX]. 
● Буде звучати звуковий сигнал, і індикатор  зникне з дисплея. 

 

Примітка: 
● Якщо до трансивера підключено динамік / мікрофон і функція VOX увімкнена, рівень 

підсилення VOX встановлений на чутливий рівень, гучні сигнали, що приймаються, 
можуть призвести до виходу на передачу трансивера. 
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ФОНОВІ ОПЕРАЦІЇ 
 

 

ЧАС РОБОТИ НА ПЕРЕДАЧУ (TOT) 
Таймер роботи на передачу може бути активований тільки на конвенціональних 
каналах і в системі NXDN. Він використовується для запобігання будь-яким 
абонентом використання каналу протягом тривалого часу. 
Якщо ви постійно передаєте протягом періоду часу, що перевищує запрограмований 
час, трансивер зупиняє передачу та звучить сигнал попередження. Щоб зупинити 
сигнал, відпустіть клавішу PTT. Ваш дилер може запрограмувати TOT у діапазоні від 
15 секунд до 20 хвилин. 
Якщо звук попереджувального сигналу запрограмований Вашим дилером, він буде 
звучати до закінчення таймера. Крім того, якщо запрограмовано Вашим дилером, 
можливо, вам доведеться почекати на короткий час, перш ніж ви зможете 
продовжувати передачу. Якщо ви натиснете клавішу PTT, перш ніж скинеться таймер, 
прозвучить попереджувальний сигналу, а трансивер не вийде на передачу. 

ЕКОНОМІЯ АКУМУЛЯТОРА 
Функцію економії акумулятора можна активувати лише на звичайних каналах. При 
активації ця функція зменшує кількість енергії, яка використовується, коли сигнал 
не приймається, і жодна операція не виконується (клавіші не натискаються). Поки 
канал не зайнятий і операція не виконується протягом 5 секунд, активується 
заставка Battery Saver. Коли приймається сигнал або виконується операція, Battery 
Saver вимикається. 

ПОПЕРЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА 
Попередження про низький рівень заряду акумулятора повідомляє, що передача 
не допускається через падіння напруги в акумуляторі автомобіля. 
Ваш дилер може встановити звуковий сигнал попередження, а світлодіодний 
індикатор буде блимати червоним кольором, коли напруга впаде нижче 
прийнятного рівня. 

ІНДИКАТОР РІВНЯ СИГНАЛУ 
Індикатор рівня сигналу відображає рівень вхідного сигналу. 

     Сильний сигнал      Достатній сигнал         Слабкий сигнал  
     Дуже слабкий сигнал 

 Поза зоною досяжності 
(З'являється лише на каналах NXDN транкінг та P25 транкінг) 

КОМПАНДЕР 
Комбандер може бути запрограмований тільки для конкретних аналогових каналів. 
Якщо він був запрограмований вашим дилером, передані сигнали стискуються 
перед тим як вони будуть відправлені, а отримані сигнали розширяться, коли вони 
будуть прийняті. 
● Ваш дилер повинен встановити компандер як для сторони передачі, так і для сторони  
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●  прийому, щоб компандер працював. 
● На дисплеї з'являється індикатор  коли компандер активується. 

Ця фонова властивість дозволяє підвищити якість сигналів, уникаючи надмірного шуму 
та перешкод. Ця функція не використовується на цифрових каналах, оскільки вони не 
піддаються шуму та перешкодам. 

БЛОКУВАННЯ ЗАЙНЯТОГО КАНАЛА (BCL) 
На звичайних каналах, якщо BCL налаштовано вашим дилером, ви не зможете 
вийти на передачу на каналі, якщо він вже використовується. За цих обставин 
використовуйте інший канал або зачекайте, доки канал не стане вільним. 
Однак, якщо BCL Override також запрограмовано, ви можете передавати через 
поточний сигнал: 
1  Натисніть і утримуйте клавішу PTT. 

● Якщо канал вже використовується звучить сигнал попередження. 
2 Відпустіть клавішу PTT, потім натисніть і утримуйте клавішу PTT знову 

приблизно через секунду. 
3 Говоріть у мікрофон як при звичайному виклику. 

ПОЗА ЗОНОЮ ДОСЯЖНОСТІ 
На транкінгових каналах P25 і транкінгових NXDN, якщо вони встановлені вашим 
дилером, трансивер буде вказувати коли він знаходиться поза зоною досяжності. 
Коли він більше не може з'єднатися з будь-яким сайтом, прозвучить тональний 
сигнал, а на дисплеї з'явиться "Out of Range". Якщо це дозволено вашим дилером, 
тональний сигнал наявності контрольного канала буде звучати, коли доступний 
контрольний канал. Для отримання детальної інформації про тональний сигнал 
наявності контрольного канала, зверніться до свого дилера. 

САЙТ ТРАНКІНГ (P25 транкінг)/ ПОМИЛКА МЕРЕЖІ (NXDN 
транкінг) 
На транкінгових каналах, якщо вони встановлені вашим дилером, трансивер буде 
показувати стан мережі на зареєстрованому сайті. На дисплеї з'явиться надпис 
"Site Trunk" (P25) / "Network Fail" (NXDN), коли трансивер приймає повідомлення з 
відключеної мережі. 

ПОШУК КОНТРОЛЬНОГО КАНАЛУ 
На каналах P25 транкінгу і NXDN транкінгу, трансивер повинен шукати 
контрольний канал. Під час пошуку контрольного каналу сигнали не можуть бути 
прийняті. Пошук починається автоматично при зміні транкінгового каналу. 
● ● Під час пошуку контрольного канала індикатор "антена" буде блимати. Коли 

контрольний канал знайдено, індикатор "антена" перестає блимати. 

ГОЛОСОВЕ СПОВІЩЕННЯ 
Голосове сповіщення буде сповіщати як зазначено нижче, в залежності від 
налаштувань дилером. 
● При зміні зони та / або каналу оголошується нова зона та номер каналу. 
● При зміні статусу оголошується новий статус. 
● При зміні параметрів функцій оголошується нове налаштування. 
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Bluetooth 
 

 

Якщо ваш трансивер був запрограмований з функцією Bluetooth, ви можете 
підключити трансивер до Bluetooth-гарнітури для здійснення викликів. 
Технічні характеристики Bluetooth: 
Версія:    Версія 3.0 
Клас потужності:  клас 2 (2,5 мВт, до 10 м) 
Профіль:    Profile Headset Profile (HSP), Профіль Serial Port (SPP) 
Клас пристрою:   Телефон 

 
 

Примітка: 
● Відстань зв'язку залежить від перешкод між пристроями зв'язку та радіочастот. 
● З трансивером можна використовувати лише гарнітури, які підтримують профіль 

гарнітури (HSP), сертифікований Bluetooth SIG. Проте не гарантуються робота всіх 
гарнітур. 

● Зверніться до наступної URL-адреси, щоб отримати докладнішу інформацію про 
пристрої Bluetooth, які перевірені KENWOOD: 
http://manual2.jvckenwood.com/com/help_ref/nx5000_series/compatible_model_list/CNMJSYnnzoitpv.html 

 

Якщо ваш дилер включив профіль послідовного порту Bluetooth, ви можете 
встановити бездротове з'єднання між вашим трансивером і пристроєм, що 
підтримує Bluetooth, такий як комп'ютер, використовуючи профіль послідовного 
порта. З послідовним портом ви можете підключити пристрій до комп'ютера без 
використання програмного кабелю для з'єднання з програмним забезпеченням 
(FPU), або використанням РС протоколу. 
o Вибір типу Bluetooth гарнітури 
Ви можете вибрати тип гарнітури Bluetooth для підключення до трансивера через 
HSP з’єднання. 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як[Menu], щоб увійти в режим Bluetooth, 

використовуючи режим меню. 
2 Натискайте клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати потрібний тип гарнітури. 
3 Натисніть клавішу     , щоб підтвердити вибір. 

 
 

Примітка: 
● Якщо ви вийдете з режиму підключення гарнітури Bluetooth без натискання клавіші    , 

вибраний тип гарнітури не відображатиметься в налаштуваннях меню. 
● Більшість Bluetooth-гарнітур можна підключати, вибравши "Headset 1" в розділі 

"Bluetooth Headset Connection Type". Для деяких гарнітур потрібно вибрати "Headset 2". 
Для отримання детальної інформації зверніться до наступної URL-адреси: 
http://manual2.jvckenwood.com/com/help_ref/nx5000_series/compatible_model_list/CNMJSYnnzoitpv.html 

 
  

http://manual2.jvckenwood.com/com/help_ref/nx5000_series/compatible_model_list/CNMJSYnnzoitpv.html
http://manual2.jvckenwood.com/com/help_ref/nx5000_series/compatible_model_list/CNMJSYnnzoitpv.html
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Включення / виключення Bluetooth 
Натисніть клавішу, запрограмовану як [Bluetooth], щоб увімкнути або вимкнути 
функцію Bluetooth. Ви також можете натисніть клавішу, запрограмовану як [Menu], 
щоб увійти в режим Bluetooth, використовуючи режим меню . 
 Натискайте клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати . “On”  або “Off”. Натисніть 
клавішу    , щоб підтвердити свій вибір. 
● “  ” з'являється на дисплеї, коли функція Bluetooth увімкнена. Якщо пристрій Bluetooth 

вже підключено до трансивера, на дисплеї з'являється, “  ”. 
 

 

ПОШУК Bluetooth ПРИСТРОЇВ 
Ваш пристрій може автоматично шукати пристрої Bluetooth. 

 

Примітка: 
● Завчасно підготуйте Bluetooth-гарнітуру для з’єднання в режимі очікування. 

 

1   Натисніть клавішу    , щоб перейти до режиму меню. 

 
2  Натисніть клавішу    , щоб вибрати категорію Bluetooth. 

 
3 Натисніть клавішу     або клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати "BT Device". 

 

 
  



66  

4  Натисніть клавішу      або клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати “Find Device”. 
 

 
Трансивер почне шукати наявні пристрої Bluetooth. До 16 пристроїв можна знайти та 
відображено на дисплеї. 

 

 
● Пошук завершиться через 30 секунд або коли буде знайдено 16 пристроїв. 

o З'єднання пристроїв Bluetooth 
1  Натискайте клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати пристрій для 

з'єднання. У цьому випадку виберіть пристрій гарнітури. 
 

 
2  Натисніть клавішу     для підключення. 
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3  Натисніть клавішу      , щоб почати з'єднання. 
Ви також можете натиснути клавішу, запрограмовану як [Bluetooth Connect/ 
Disconnect]. 
● Світлодіодний індикатор блимає синім кольором. 
● Для пристроїв Bluetooth, які не підтримують просте безпечне парування, потрібно 

ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN-код). Вам потрібно буде 
керувати гарнітурою Bluetooth, щоб продовжувати спарювання. 

 

 
Коли з'єднання буде завершено, ваш трансивер підключиться до гарнітури Bluetooth. 
Коли з'єднання встановлено, ви можете здійснити виклик. 
● На дисплеї з'явиться індикатор  “  ”. 

 

 
 

 

Примітка: 
● Після того, як гарнітура буде з'єднана, вона може бути використана трансивером 

автоматично, коли трансивер та гарнітура будуть включені. Якщо гарнітура не може 
бути використана автоматично, підключіть вручну за допомогою пункта My Device у 
меню Bluetooth трансивера. 
(Деякі моделі гарнітур не можуть бути використані автоматично.) 

● В трансивері можна зареєструвати до 10 пристроїв Bluetooth. 
● Натискання клавіші, запрограмованої як Bluetooth Connect / Disconnect, не впливає на 

стан з'єднання Bluetooth через профіль Serial Port. 
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o Здійснення виклику через гарнітуру 
Натисніть клавішу PTT, щоб активувати мікрофон гарнітури Bluetooth. 

 

Примітка: 
● Рівень гучності можна регулювати лише на гарнітурі Bluetooth. Регулювання гучності на 

трансивері не буде працювати. Однак, якщо аудіо налаштовано на вихід з вбудованого 
динаміка трансивера, в налаштуваннях гучномовця Bluetooth, рівень гучності буде 
регулюватися з трансивера. 

● Чутливість мікрофона можна встановити за допомогою функції External Mic Sense. 
.  
o Підключення до ПК 
Для підключення до ПК, використовуючи профіль Serial Port , потрібно зробити 
запит на з'єднання з ПК на трансивер. Трансивер розпочне з’єднання, коли він 
отримає запит від ПК. 
Після встановлення з'єднання ваш трансивер може обмінюватися даними з 
програмним забезпеченням (FPU) або PC Interface Protocol. 
● На дисплеї з'явиться індикатор  “  ”. 

 

 
Трансивер переходить до кожного режиму, коли починається з'єднання з 
програмним забезпеченням. Щоб використовувати PC Interface Protocol, запустіть 
PC команди. 
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КОРИСНІ ФУНКЦІЇ 
На вашому трансивері є деякі корисні функції, які дозволяють відображати 
інформацію про пристрої Bluetooth, зареєстровані в трансивері, та переключати 
аудіо вихід гучномовця. 
o Підключення / відключення / видалення зареєстрованого пристрою за 

допомогою My Devices 
Натисніть клавішу, запрограмовану як [Menu], щоб увійти в режим Bluetooth My 
Devices, використовуючи режим меню. 

 

 
 Щоб підключити пристрій: 
1  Натисніть клавішу     або клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати пристрій, з яким 

потрібно з'єднатися. 
 

 
2 Натисніть клавішу     для з’єднання. 
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3  Натисніть клавішу     , щоб підтвердити з'єднання. 
● Світлодіодний індикатор буде блимати синім, коли трансивер буде 

підключатися до пристрою. На дисплеї з'являється повідомлення “Connected”, 
при успішному з'єднанні. 

 

 
 Щоб відключити пристрій: 
1  Натисніть клавішу     або клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати пристрій для 

відключення. 
 

 
2  Натисніть клавішу     для відключення. 
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3  Натисніть клавішу    , щоб підтвердити відключення. 
● На дисплеї з’явиться індикатор “  ”. та надпис “Disconnected”. 

 

 
Щоб видалити пристрій: 

 
 

Примітка: 
● Переконайтесь, що пристрій, який потрібно видалити, був відключений. 

 

1  Натисніть клавішу      або клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати пристрій для 
видалення. 

 

 
2  Натисніть клавішу     для видалення. 

 
3  Натисніть клавішу     для підтвердження. 

● Вибраний пристрій буде видалено. З'явиться надпис "BT No Device", якщо немає 
іншого зареєстрованого пристрою. 

 

 
 

 

Примітка: 
●  Щоб видалити всі зареєстровані пристрої, натисніть та потримайте клавішу       на кроці 

2. 
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o Перевірка інформації про пристрої 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як [Menu] , щоб ввести режим Bluetooth 

My Devices, використовуючи режим меню. 
 

 
2 Натискайте клавіші  [ ] та [ ], щоб вибрати пристрій для відображення. 

 

 
3 Натисніть клавіші [ ] та [ ] для перемикання інформаційного дисплея.. 

Device Name : Ім'я пристрою Bluetooth.  
Device Address   : Адреса пристрою Bluetooth. 
Device Class : Класифікація обладнання пристрою Bluetooth. Докладніше 

див. у наступній таблиці. 
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Device Class (Клас пристрою) Disconnected 
(Відключено) 

Connected 
(Підключено) 

Audio/Video 
 

 
 

 

Phone 
 

 
 

 

Computer 
 

 
 

 
LAN/Network  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Peripheral 
Imaging 
Wearable 
Toy 
Health 
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Примітка: 
● Ви також можете перевірити інформацію про пристрої в режимі пошуку пристрою  Find 

Device mode. 
● Піктограми, перелічені у наведеній вище таблиці, вказують на стан з'єднання профілю 

гарнітури (Headset Profile). Вони не застосовуються до з'єднання Serial Port Profile. 
 

o Перемикання аудіо виходу гучномовця 
Ви можете переключити аудіовихід між гучномовцем трансивера і гарнітурою 
Bluetooth. 
Натисніть клавішу, запрограмовану як [Bluetooth Speaker] кілька разів, щоб 
змінити параметри (“Off” (Вимкнути), “Only” (Тільки)  чи  “Both(BT+Radio)” (Обидва)). 
Ви також можете натиснути клавішу, запрограмовану як [Menu] щоб увійти у режим 
Bluetooth Speaker Mode використовуючи режим меню.  Натискайте клавіші  [ ] та 
[ ], щоб вибрати “Off”, “Only” чи “Both(BT+Radio)”. 

Off :  Аудіо виводиться з вбудованого гучномовця трансивера.  
Only :  Аудіо виводиться з гучномовця Bluetooth пристрою. 
Both(BT+Radio) :  Аудіо виводиться з вбудованого гучномовця трансивера і 
гучномовця пристрою Bluetooth. 

 Натисніть клавішу     , щоб підтвердити свій вибір. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ 
 

Display (Дисплей) Cause (Причина) 
 

 
(Відображення на 1 секунду) 

 
 
 
Інтегральна схема (IC), яка 
дозволяє роботу функції 
Bluetooth, працює неправильно. 

 

 

 
 
 
У режимі Bluetooth Find Device не 
знайдено жодного пристрою. 

 

 
(Відображення на 1 секунду) 

 
 
Від Bluetooth-пристрою немає 
відповіді на запит щодо 
з'єднання, з'єднання з функцією 
гучномовця (HSP), або з'єднання 
послідовного порту (SPP). 

 

 
(Відображення на 1 секунду) 

 
 
 
Пристрій Bluetooth відхилив 
запит на з'єднання або профілю 
гарнітури (HSP). 

 

 
(Відображення на 1 секунду) 

 
 
 
Пристрій Bluetooth не 
підтримує з'єднання 
гучномовця (HSP). 
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 microSD КАРТКА ТА ВБУДОВАНА ПАМ’ЯТЬ 
 

 

Ви можете виконувати запис голосу, відтворення голосу та зберігання даних GPS 
за допомогою вбудованої пам'яті або карти microSD. 

 

 

Примітка: 
● Щоб встановити або вийняти картку пам'яті microSD в/з трансивері/а, зверніться до 

свого дилера. 
 

ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ microSD 
Вставте картку microSD у трансивер і увімкніть його. Коли трансивер розпізнає 
картку microSD, на дисплеї засвітиться індикатор  . Записи та дані будуть 
зберігатися на картці microSD. 
Перед першим використання картки microSD на трансивері, необхідно її 
відформатувати. 
● При форматуванні всі файли на картці microSD будуть видалені. На картці microSD будуть 

створені папки для зберігання записів та даних. 

o Структура папки та імена файлів 
Голосові файли та файли даних GPS зберігаються у відповідних папках. У кожній 
папці може зберігатися до 250 файлів. 

 

 
  

PRIVATE 

KENWOOD 
 

GPS 

Папка 
 
Файл 

GPS_M 
 
SAVED 

1. Перейменувати 
AR_20140110_174530 

 
20140110_174530_AR_N65519.WAV 

 

20140110_180010_AR_A16777215.WAV 
 

20140121_194915_AR_---.WAV 
 

20140129_100835_AR_---.WAV 
 

2. Нова 
AR 

20140130_112423_AR_---.WAV 
 

VM 
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Folder Type 
(Тип папки) 

Description (Пояснення) 

AR *1 Зберігає голосові файли, записані за допомогою функції Auto Recording 
(автозапис). 

VM *1 Зберігає голосові файли, записані за допомогою Voice Memo (Голосова 
пам’ять). 

SAVED Голосові файли, записані за допомогою функції Auto Recording » та Voice 
Memo, можуть збережені в цій папці вручну. Зверніться до розділу .“To save 
a recording” {стоp. 82}. 

GPS *2 Запис файлів GPS даних, збережених за допомогою GPS Data Storage 
(Автоматично). 

GPS_M *3 Запис файлів GPS даних, збережених за допомогою GPS Data Storage 
(Вручну). 

 
 
 
 
 
 

*1 Якщо папка досягла максимальної межі 250 файлів, то поточна папка автоматично 
перейменовується і створюється нова папка під час зберігання 251-го файлу.. 

*2 Доступна лише одна папка для зберігання файлів даних GPS, збережених за 
допомогою GPS Data Storage (Автоматично). Якщо папка досягла максимальної 
межі 250 файлів, старий файл у папці видаляється при зберіганні 251-го файлу. 

*3 Доступна лише одна папка для зберігання файлів GPS-даних, збережених за 
допомогою GPS-GPS Data Storage (вручну). До 2000 GPS-даних можна зберегти 
у файлі. Якщо папка досягла максимального ліміта 250 файлів, а 250-й файл містить 
2000 даних, жоден подальший GPS-код не може бути збережений. 

 
 
 
 
Файли, що зберігаються в кожній папці, отримують назву автоматично. 

① Дата збережена 

Рік, місяць і день має файл, що зберігається. 
② Час збережений 

Час, хвилина та секунда зберігаються. 
③ Функція 

Позначає функцію, яка використовується для збереження файлу.  
AR : Автозапис 
VM : Голосова пам'ять 
GPS : GPS Data Storage (автоматично) 
GPS_M :  GPS Data Storage (вручну) 

④ Перший виклик (Тільки Auto Recording та Voice Memo ).  
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Інформація про перший виклик при старті запису. "---" відображається, коли немає 
інформації про ID. 

⑤ Розширення файлу 
Голосові файли зберігаються як ".WAV", а файли даних GPS зберігаються 
як ".TXT". 

 
 

Примітка: 
● Параметри формату дати та формату часу не застосовуються до імені файлу. 
● ● Коли вбудований годинник зупиняється або годинник не встановлюється, збережена 

дата стане "00000000", а збережений час стане номером файлу. 
Номер файлу визначається наступним чином: 
– - Якщо в папці призначення, де файл буде збережено, немає файлів, ім'я файлу з 

номером файлу "000001" буде збережено.. 
– - Якщо в папці призначення, де файл буде збережений, є файли, буде збережено ім'я 

файлу з номером файлу, складеного з найбільшого файлу існуючих файлів + 1. 
– - Номери файлів, які можуть бути використані 000001 до 009999. 
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o Час запису на картку microSD 
Оцінка максимальної тривалості запису для Voice Memo та Auto Recording 
відповідно до об'єму картки microSD виглядає наступним чином. 

microSD Card Capacity (об’ем) Estimated Recording Time (Max) (Час 
запису максимальний) 

2 GB 35 годин 
4 GB 70 годин 
8 GB 140 годин 
16 GB 280 годин 
32 GB 560 годин 

o Попередження про остаточний об’ем картки microSD 
◆ Мало SD пам’яті 
Якщо ваш дилер включив це попередження, на дисплеї з'явиться повідомлення 
"Low SD Memory" на 1 секунду, коли остаточний об’ем картки microSD становить 
10% або менше. 
◆ Пам'ять заповнена 

"Memory Full" відображається на дисплеї протягом 1 секунди в будь-якому з 
наступних випадків. 
Auto Recording При виконанні будь-якої з наступних умов: 

● Остаточнаий об'єм картки microSD менше, ніж у 2 
рази, ніж максимальна довжина запису. 

● Коли функція First-in First-out Deletion вимкнена, і у 2000-
ій папці є 250 файлів. 

Voice Memo При виконанні будь-якої з наступних умов: 
● Остаточнаий об'єм картки microSD менше, ніж у 2 рази, 

ніж максимальна довжина запису в10 хвилин. 
● Коли функція First-in First-out Deletion вимкнена, і у 2000-

ій папці є 250 файлів. 
GPS Data Storage (Auto) При виконанні будь-якої з наступних умов: 

● Остаточнаий об'єм картки microSD становить менше 
43 Мб, якщо в папці GPS відсутній файл GPS-даних із 
тією ж датою, що і поточна дата збереження. 

● Остаточнаий об'єм картки microSD становить менше 
128 Кб, якщо в папці GPS є файл даних GPS з тією ж 
датою, що і поточна дата збереження. 

GPS Data Storage (Manual) При виконанні всіх наступних умов: 
● Увімкнено NMEA будь-якого формату запису 

(ручне / автоматичне). 
● Сконфігуровані клавіші Save GPS Data , GPS Position 

Display, меню для Save GPS Data, або меню для 
GPS Position Display. 

● Остаточнаий об'єм картки microSD менше 1 Кб. Або в 
GPS_M-папці немає файлу GPS даних - з такою ж 
датою як поточна дата збереження і в папці є 250 
файлів GPS даних. 
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o Форматування картки microSD 
1  Натисніть клавішу запрограмовану як  [Format SD Card] для входу в режим 

Format SD Card. 
● На диплеї з'явиться "На картці ви втратите всі дані". Натисніть клавішу        . 

2 Виберіть  “Start” та натисніть клавішу       для форматування картки. 
● Коли форматування завершиться, загоряється індикатор    і на дисплеї з'являється 

"Complete". Папки для зберігання записаних файлів створюються на картці microSD. 

Автозапис 
Автозапис зберігає вашу останню розмову, дозволяючи зберегти те, що ви, 
можливо, прослухали під час розмови. 
Якщо ця функція активована то функція автоматичного запису буде безперервно 
записувати всі передані та прийняті сигнали до вбудованої пам'яті або карти 
microSD відповідно до максимальної встановленої довжини запису. 
● Індикатор   блимає під час запису. 
Під час запису на вбудовану пам'ять, час резервного копіювання запису голосу 
залежить від параметра First-in First-out Deletion. Якщо увімкнено цю функцію, запис 
підтримується, коли пристрій вимкнено за допомогою перемикача живлення. Якщо ця 
функція відключена, запис виконується кожний раз, коли відбувається запис. Для 
отримання детальної інформації про цю функцію зверніться до свого дилера. 

 

 

Примітка: 
● Запис зупиняється коли досягнута максимальна тривалість запису. 
● Якщо функція First-in First-out Deletion виключена, нові записи не можна зробити, коли пам'ять 

у вбудованій пам'яті або картці microSD заповнена. "Memory Full" відображається на дисплеї 
протягом 1 секунди. 

● Якщо функція First-in First-out Deletion включена та запис виконується у вбудовану пам'ять то 
при вимкненні пристрою резервне копіювання запису не виконується у наступних випадках: 
– При розрядженому акамуляторі 
– При відсутності акумулятора 

● Ви можете відтворити запис голосу в режимі відтворення або видалити запис, якщо це 
необхідно. 

● Якщо автозапис використовується одночасно з функцією зберігання даних GPS, початок 
звуку, записаного за допомогою функції автоматичного запису, може бути обрізаний. 

 

Запис голосу 
Voice Memo дозволяє записувати звук поблизу трансивера вручну. Максимальний 
час запису на голосове повідомлення - 10 хвилин. Голосові файли зберігаються на 
картці microSD. 
Якщо до трансиверу підключено динамічний мікрофон KMC-54WD, запис 
аудіосигналу здійснюється з цього мікрофону. 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Voice Memo] для входу в режим Voice 

Memo. Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu]  для входу в 
режим  Voice Memo  використовуючи режим Menu. 
● Запис розпочнеться на трансивері. 
● Трансивер вийде з режиму Voice Memo і зупинить запис автоматично через 10 хвилин. 

2 Для припинення запису вручну натисніть клавішу     .  
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Примітка: 
● Запис не починається, при натисканні на клавішу, запрограмована як [Voice Memo], в 

наступних умовах: 
– Трансивер не розпізнав картку microSD. 
– Виконується форматування картки  microSD. 
– Виконується видалення голосових файлів. 

● Якщо Voice Memo використовується одночасно з функцією зберігання даних GPS, 
початок записаного звуку може бути обрізаний. 

 

Зберігання даних GPS 
GPS-дані можна зберігати у вбудованій пам'яті та на картці microSD. 
o Зберігання даних GPS (Автоматичне) 
GPS дані тимчасово зберігаються в пам'яті трансивера. Дані будуть записуватися на 
вбудовану пам'ять та картку microSD, коли збираються більше трьох частин даних. 
Збережені дані GPS у вбудованій пам'яті можуть бути відправлені з трансивера через 
протокол DMR / NXDN Air Protocol або можуть бути прочитані на ПК. 
До вбудованої пам'яті можна записати до 7000 GPS-даних. У випадку картки microSD 
до неї можуть бути записані не більше 250 днів GPS-даних. Формат запису (Manual / 
Auto) повинен бути налаштований для запису даних GPS на картку microSD. Для 
отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера. 
o Зберігання даних GPS (Ручне) 
GPS-дані можна зберігати вручну на microSD за допомогою однієї з ключових 
операцій наведених нижче. 
● Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Save GPS Data]. 
● Натисніть клавішу, запрограмовану як  [GPS Position Display] для входу в режим GPS 

Position Display, потім натисніть клавішу      . 
● Натисніть клавішу запрограмовану як  [Menu]    для входу в режим  Menu  для 

збереження GPS даних. 
На картку microSD можна записати максимум 250 днів GPS-даних або дозволену 
кількість у відповідністю з  ємністю картки microSD. Однак дані не зберігаються в 
наступних умовах. 
● Якщо GPS-позиціонування відсутнє. 
● Якщо функція вбудованого GPS приймача вимкнена. 
● Якщо картка  microSD не розпізналась. 
● Коли пам'ять переповнена. (стор. 79) 

Відтворення 
Ви можете відтворити голосові записи, записані за допомогою функції "Автозапис" 
та "Запис голосу". 
1  Натисніть клавішу, запрограмовану як  [Playback] для входу в режим Playback. 

Також ви можете натиснути клавішу, запрограмовану як  [Menu] для входу в 
режим  Playback  в режимі Menu. 
● Якщо в пристрій не вставлено карту microSD, голосові записи відображаються на 

дисплеї. Зверніться до кроку 4. 
● Якщо в пристрій вставлено картку microSD то на дисплеї відображаються директорії: 

збережено (  ), автозапис (  ) та запис голосу (  ). 
2 Натискайте клавіші  [ ] та[ ]   для вибору Auto Recording        чи   Voice Memo 

folder, тоді натисніть клавішу       .  
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3  Натискайте клавіші  [ ] та[ ]   для вибору папки, тоді натисніть клавішу    . 
● Голосові записи в папці відображаються на дисплеї. 

4 Натискайте клавіші  [ ] та[ ]   для перегляду списку. 
5 Натисніть клавішу       для відтворення запису. 

● Після відтворення запису трансивер автоматично відтворюватиме наступний запис, доки 
не буде відтворена останній запис у списку. 

● Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть клавішу       . 
● Щоб перейти до наступного або попереднього запису, натисніть клавішу [ ]/ [ ] . 

Натисніть і утримуйте клавішу, щоб швидко перемотати вперед або назад. 

o Відтворення останнього запису 
Натисніть клавішу, запрограмовану як [Playback (Last Recording)] для відтворення 
збереженого запису з використанням функції  Auto Recording. 
o Для збереження запису 
1  Натискайте клавішу      , коли відображається список голосових записів. 

Тоді натисніть клавішу      . 
● На дисплеї з'явиться повідомлення про підтвердження. 

2 Натисніть клавішу      для збереження запису. 
● Файл збережено. 

o Для видалення запису 
1  Натисніть клавішу       коли відображається список голосових записів. Тоді 

натисніть клавішу         . 
● На дисплеї з'явиться повідомлення про підтвердження. 

2 Натисніть клавішу      для видалення. 
o Для видалення всих записів 
1   Натисніть клавішу       коли відображається список голосових записів. Тоді 

натисніть клавішу       . 
● На дисплеї з'явиться повідомлення про підтвердження. 

1  Натисніть клавішу       для видалення. 
o Для видалення директорії 
1  Натискайте клавішу      , поки відображається список папок. Потім натисніть 

клавішу       . 
● На дисплеї з'явиться повідомлення про підтвердження. 

2 Натисніть клавішу     для видалення. 
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СПИСОК ФУНКЦІЙ, ЩО ВІДОБРАЖУЮТЬСЯ НА ДИСПЛЕЇ 
 

 

Індикатор Пояснення 
 

 Відображає рівень сигналу. 
 

 Канал використовує високу потужність на передачу. 
 

 Канал використовує середню потужність на передачу. 
 

 Канал використовує низьку потужність на передачу. 
 

 У цифровому режимі (цифровий канал) 
 

 У аналоговому режимі (аналоговий канал) 
 

 У цифровому режимі (змішаний канал) 
 

 У аналоговому режимі (змішаний канал) 
 

 
Функція Bluetooth активована. Блимає під час увімкнення Bluetooth. 

 

 Підключено до пристрою Bluetooth. 
 

 
Позиція GPS визначається. Блимає, коли GPS не може визначити 
позицію. 

 

 
Непріоритетне сканування чи ведеться голосування / роумінг сайту. Блимає, 
коли сканування призупинено.. 

 

 Пріоритетне сканування триває. Блимає, коли сканування призупинено. 
 

 Показує пріоритетний канал 1 або ID пріоритетного монітора 1. 
 

 Показує пріоритетний канал 2 або ID пріоритетного монітора 2. 
 

 Показує ID пріоритетного монітора 3. 
 

 Показує ID пріоритетного монітора 4. 
 

 Поточний канал додано до послідовності сканування. 
 

 Поточна зона додана до Мульти-Зонової послідовності сканування. 
 

 Функція скремблера активована. 
 

 
Функція шифрування активована. Мигає при отриманні зашифрованої 
носівної. 

 

 
Функція шифрування (AES) активована. Мигає при отриманні 
зашифрованої носівної. 

 

 
Функція шифрування (DES) активована. Мигає при отриманні 
зашифрованої носівної. 

 

 
Функція розширеного шифрування активована. Мигає при отриманні 
зашифрованої носівної. 

 

 Функція Talk Around активована. 
 

 Функцію "Монітор" або "Squelch Off" активовано. 
 

 Зовнішній гучномовець активований. 
 

 Внутрішній + зовнішній гучномовці активовано. 
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Індикатор Пояснення 
Функція шумознедіяння активована. Блимає, коли працює функція 
шумоподавлення. 
Блимає, коли вхідний виклик відповідає вашому опційному сигналінгу. 

Повідомлення зберігається у пам'яті. Блимає, коли з'являється нове 
повідомлення. 
Всі збережені запити були прочитані. Блимає, коли новий запит 
непрочитаний. 
Карта пам'яті microSD розпізнана. 

Карта пам'яті microSD не розпізнана. 

Функція вібратора активована. Блимає, коли вібратор не працює. 

Функція блокування сайту активована. 

Блокування системи активовано. 

Функція широкомовного виклику активована. 

Функція спостереження активована. 

З'являється, коли обрана група запрограмована як ID телефону. Блимає 
під час автоматичного пошуку телефону. 
Тактична зона активована. 

Додатковий порт активований. 

Функція Самотній Працівник активована. 

Функція виявлення активності активована. 

Функція  OVCM активована. 

Функція Компандер активована. 

Функція вибору режиму оператора активована. 

Блимає під час автоматичного запису. 

Функція VOX активована. 

Функція блокування клавіш активована. 

Примітка: 
● Індикатори функції відображаються у кольорі, коли колірна схема встановлена на

"Кольорова схема дисплею". {стор. 52} 

Для експлуатації радіостанції в Україні необхідно отримати дозвіл в порядку, що 
визначений законодавством України.

UA 
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