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WSTĘP 
 
Odnosi się do stron ii oryginalnej instrukcji 

 

Przed użyciem radiotelefonu zapoznaj się dokładnie z instrukcją. 

Zachowaj instrukcję- zawiera ona wiele istotnych informacji 

dotyczących obsługi IC-A24 / A6. 

 

KATEGORYCZNE OSTRZEŻENIA 

 
W poniższej instrukcji zastosowano trzy rodzaje kategorycznych 

ostrzeżeń. 

 

SŁOWO WYJAŚNIENIE 

WARNING 

OSTRZEŻENIE 

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem ciała, 

niebezpieczeństwem pożaru, możliwością 

porażenia prądem 

CAUTION 

OSTROŻNIE 

Ostrzeżenie przed zniszczeniem 

urządzenia 

NOTE 

UWAGA 

Ewentualna niedogodność. Nie ma 

ryzyka uszkodzenia ciała, 

niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia 

prądem 

 

AKCESORIA DOSTARCZONE W ZESTAWIE 
 

Lista akcesoriów dostarczonych w zestawie z radiotelefonem: 

1. Antena 1 szt. 

2. Klips do paska 1 szt. 

3. Pasek na rękę 1 szt. 

4. Akumulator* lub pojemnik na baterie 1 szt. 

5. Ładowarka ścienna* 1 szt. 

6. Pokrowiec* 1 szt. 

7. Adapter do zestawu nagłownego* 1 szt. 

 * Akumulator, ładowarka, adapter lub pokrowiec mogą się 

różnić zależnie od wersji. Niektóre wersje nie zawierają w/w 

akcesoriów. 

 
Odnosi się do stron iii oryginalnej instrukcji 

 

ZASADY OSTROŻNOŚCI 

 
UWAGA ! Nigdy nie trzymaj radiotelefonu w czasie transmisji w 

taki sposób, że antena jest blisko lub dotyka nieosłoniętych części 

ciała, szczególnie twarzy i oczu. Radiotelefon dzieła najlepiej, gdy 

mikrofon jest oddalony 5 do 10 cm od ust a radiotelefon trzymany w 

pozycji pionowej. 

UWAGA ! Nigdy nie obsługuj radiotelefonu z użyciem zestawu 

nagłownego lub innych akcesoriów przy wysokim poziomie 

głośności. Eksperci przestrzegają przed długotrwałą pracą z 

urządzeniami ustawionymi na wysoki poziom głośności. Jeżeli 

usłyszysz „dzwonienie” w uszach, zredukuj poziom głośności lub 

przerwij operację. 

 

NIGDY nie podłączaj radiotelefonu do gniazdka zasilającego 220 V   

lub źródła zasilania powyżej 11.5 V DC. Takie podłączenie zniszczy 

radiotelefon. 

 

NIGDY nie podłączaj radiotelefonu do zasilacza z bezpiecznikiem 

powyżej 5A. Przypadkowe, odwrotne połączenie będzie 

zabezpieczone przez bezpiecznik, wyższa wartość bezpiecznika nie 

zapewni ochrony i radiotelefon ulegnie uszkodzeniu. 
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NIGDY nie zwieraj zacisków akumulatora. Prąd może przepływać 

do znajdujących się w pobliżu obiektów metalowych, jak np. 

naszyjnik itp. Dlatego też zachowaj szczególną ostrożność używając 

i umieszczając radiotelefon w pobliżu obiektów metalowych. 

 

NIE DOPUSZCZAJ dzieci do żadnych urządzeń radiowych 

zawierających nadajnik. 

 

NIE UŻYWAJ radiotelefonu w pobliżu nie ekranowanych urządzeń 

elektrycznych lub elektronicznych lub w atmosferze grożącej 

eksplozją. 

 

UNIKAJ używania lub umieszczania radiotelefonu w miejscach 

bezpośredniego nasłonecznienia oraz w temperaturach poniżej          

–10 C lub powyżej +60 C . 

 

Używanie akumulatorów lub ładowarek nie wyprodukowanych 

przez firmę Icom może zakłócić działanie radiotelefonu oraz 

spowodować unieważnienie gwarancji. 

 

Nawet gdy radiotelefon jest wyłączony, niewielki prąd w dalszym 

ciągu płynie w jego obwodach. Wyjmij akumulator z radiotelefonu, 

gdy nie zamierzasz używać go przez dłuższy okres czasu. Inaczej 

ulegnie on całkowitemu rozładowaniu. 
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str. 1-4 

 

OPIS PANELU 

 
1 ŚWIATŁO [LIGHT] (str. 11) 

Włącza i wyłącza światło w wyświetlaczu i pod klawiaturą 

2 PRZYCISK [PTT] (str. 9) 

Przyciśnij i przytrzymaj, aby nadawać, zwolnij, aby odbierać 

(podczas transmisji na wyświetlaczu ukazuje się „TX”) 

3 POKRĘTŁO [VOL] (str. 9) 

 Reguluje poziom audio 

4 POKRĘTŁO [DIAL] (str. 8-12) 

 Obracaj [DIAL] aby wybrać żądaną częstotliwość, 

numer kanału pogodowego, numer banku lub 

komórkę pamięci 

 Obracaj [DIAL], aby ustawić poziom blokady 

szumów i poziom sygnału dźwiękowego 

5 GNIAZDO ANTENOWE [ANT] (str. 7) 

6 PRZYCISKI góra/dół PRZYWOŁANIA OSTATNIO 

UŻYWANEGO KANAŁU 

  Wciśnij, aby wejść w tryb funkcji 

powtórnego przywołania 

   Wciśnij, aby wywołać zapisaną w  

            tym trybie częstotliwość 

  Wciśnij [F], a następnie przyciskami 

            []/[] przenieść zapisane     

            częstotliwości powtórnego przywołania     

            na początek lub koniec listy 

7 PPRZYCISK SQUELCH [SQL·WX-ALERT] (str. 8) 
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 Wciśnij [SQL•WX-ALERT], a następnie obracaj 

[DIAL], aby wybrać poziom blokady szumów 

(dostępne są 24 poziomy i blokada otwarta (0)) 

 Wciśnij [F], a następnie [SQL•WX-ALERT], aby 

włączyć i wyłączyć funkcję WX-alert 

8 PRZYCISK [PWR] (str. 9, 28) 

 Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek., aby włączyć lub 

wyłączyć radiotelefon 

 Przy wciśniętym i przytrzymanym [MR•MW], 

wciśnij [PWR] aby wejść w funkcję powielania 

9 WEJŚCIE TYPU JACK NA ZEWNĘTRZNY GŁOŚNIK 

I MIKROFON [MIC/SP] (str. 34) 

 Do podłączenia adaptera OPC-499 wraz zestawem 

 nagłownym 

10 PRZYCISK FUNKCYJNY [F] 

              Wciśnij aby wywołać wskaźnik funkcyjny „F”, a    

              wówczas wciśnij inny przycisk aby wejść w jego  

              funkcje drugorzędne ---- „F” ukazuje się na 3 sek. po  

              przyciśnięciu [F], w tym czasie ponowne przyciśnięcie  

              [F] kasuje operację (str. 6) 

UWAGA: Generalnie „F” znika z ekranu wyświetlacza, gdy 

inny przycisk zostaje wciśnięty, aby aktywować funkcję 

drugorzędną. Jakkolwiek, niektóre przyciski mogą mieć więcej 

niż jedną funkcję drugorzędną ( np. [DUP]), w takim przypadku 

nie likwidują one wskaźnika „F”. „F” znika wówczas 

automatycznie po 3 sek. 

11 PRZYCISK CLEAR [CLR•DEL] (str. 8-17) 

 Wciśnij, aby przejść do trybu częstotliwości, gdy 

wybrane jest ustawianie komórki pamięci, kanału 

pogodowego, 121.5 MHz, poziomu blokady szumów 

lub poziomu sygnału dźwiękowego 

 Wciśnij [F], a następnie wciśnij i przytrzymaj 

[CLR•DEL], aby usunąć dane dotyczące powtórnego 

przywołania częstotliwości 

 Wciśnij, aby usunąć wprowadzony opis (nazwę) 

pamięci podczas programowania 

 Wciśnij, aby zatrzymać skanowanie i powrócić do 

trybu częstotliwości w czasie skanowania 

12 PRZYCISK ANL [ANL•SCAN] (str. 9, 16, 17) 

 Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ANL 

 Wciśnij [F], a następnie [ANL•SCAN], aby włączyć 

funkcję skanowania 

13 PRZYCISK ALARMOWY [121.5 MHz] ( str. 11) 

 Wciśnij przez 2 sek., aby wybrać częstotliwość 

alarmową 121.5 MHz 

14 GNIAZDO TYPU JACK DO ZASILANIA DC 

 Do podłączenia zasilacza AC lub kabla do ładowania 

akumulatora, bądź do zewnętrznego źródła zasilania 

(patrz ilustracja na str. 3 oryginalnej instrukcji) 

15 PRZYCISK [MR•MW] ( str. 12-15) 

 Wciśnij, aby wywołać tryb pamięci 

 Wciśnij [F] a następnie [MR•MW], aby 

zaprogramować zawartość komórki pamięci 

16 PRZYCISK [ENT•WX] (str. 8, 14) 

 Wciśnij [ENT], aby wejść w klawiaturę numeryczną; 

wprowadza kolejne cyfry 0 (str. 8) 

 Wciśnij [F], a następnie [ENT], aby wejść w wybór 

kanału pogodowego ( tylko wersje amerykańskie) 

(str.8) 

 Wciśnij, aby zaprogramować opis pamięci (str. 14) 

 

UWAGA Niektóre funkcje mogą nie być osiągalne zależnie od 

wersji. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 
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17 KLAWIATURA NUMERYCZNA 

 Wprowadza określoną cyfrę w czasie wprowadzania 

częstotliwości, selekcji komórki pamięci itp. 

 Dodatkowo, każdy przycisk ma jedną lub więcej 

funkcji drugorzędnych, po przyciśnięciu [F] 

 

0---wciśnij [F] a następnie [0•BANK], a następnie obracając DIAL        

       wybierz numer banku pamięci (str. 12) 

1---wciśnij [F] a następnie [1• DVOR] aby wybrać wyświetlacz  

      DVOR w paśmie NAV (str. 19)* 

2---wciśnij [F] a następnie [2•TO] aby zmienić wskaźnik  

      dojścia/odejścia na „TO” (do) na wyświetlaczu DVOR w paśmie  

      NAV (str. 19)* 

       koryguje odchylenie, gdy wyświetlony jest wskaźnik „TO”* 

3---wciśnij [F] a następnie [3•FROM], aby zmienić wskaźnik  

      dojścia/odejścia na „FROM” (od) na wyświetlaczu DVOR w  

      paśmie NAV (str. 19)*  

       koryguje odchylenie, gdy wyświetlony jest wskaźnik „FROM”* 

4---wciśnij [F] a następnie [4•CDI], aby wybrać wyświetlacz  

      funkcyjny CDI w paśmie NAV (str. 19)* 

5---wciśnij [F] a następnie [5•DUP-W], aby ustawić częstotliwość w  

      trybie duplex w ramach pasma NAV  - tylko wersje    

      amerykańskie(str. 24)* 

6---wciśnij [F] a następnie [6•DUP], aby włączyć lub wyłączyć  

      funkcję duplex w paśmie NAV – tylko wersje amerykańskie  

     (str.24)* 

7---wciśnij [F] a następnie [7(KEY LOCK)], aby włączyć lub  

      wyłączyć funkcję blokady klawiatury (str. 11) 

8---wciśnij [F] a następnie [8•BEEP], aby włączyć tryb ustawienia    

      dźwięku sygnalizującego użycie klawiatury---ustawienia w  

      poziomach 0-9 (str.11) 

9---wciśnij [F] a następnie [9•TAG], aby oznaczyć do skanowania  

      wyświetloną komórkę pamięci lub kanał pogodowy (str.17) 

 

 

* funkcja dostępna tylko w IC-A24 

 

 

str. 5-6 

 

 

WYŚWIETLACZ FUNKCYJNY  

 
1 WSKAŹNIK FUNKCJI (str.2)---ukazuje się, gdy wciśnięty 

zostaje [F] 

2 WSKAŹNIK TX (str.9)---ukazuje się podczas nadawania 

3 WSKAŹNIK RX (str.9)---ukazuje się, gdy odbierany jest 

sygnał lub otwarta blokada szumów 

4 WSKAŹNIK DUPLEX ( tylko IC-A24) (str. 24) 

 „DUP” ukazuje się, gdy aktywowana jest funkcja 

duplex w trybie NAV 

 „DUP” miga w czasie ustawiania częstotliwości w 

trybie duplex 

5 WSKAŹNIK WYŁADOWANIA AKUMULATORA              
(str. 10) 

 ukazuje się, gdy akumulator zbliża się do poziomu 

wyczerpania, wymaga on wówczas doładowania 

 ukazuje się i miga, gdy konieczna jest wymiana 

akumulatora 

6 WSKAŹNIK BLOKADY (str. 11)---ukazuje się, gdy w 

użyciu jest funkcja blokady 

7 WYŚWIETLACZ CZĘSTOTLIWOŚCI (str. 8, 14) 
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 wskazuje częstotliwość roboczą 

 wskazuje opis komórki, gdy wybrana jest funkcja 

opisu pamięci 

8 WSKAŹNIK KOMÓRKI OZNACZONEJ DO 
SKANOWANIA (str. 17)---„TAG” ukazuje się, gdy 

komórka jest oznaczona do skanowania 

9 WSKAŹNIK KOMÓRKI PAMIĘCI (str. 12-15)---

pokazuje numer komórki pamięci 

10 WSKAŹNIK NUMERU BANKU PAMIĘCI (str. 12)---

wskazuje numer wybranego banku pamięci 

11 WSKAŹNIK „NADMIARU” ( tylko IC-A24) (str. 18-22)--

-ukazuje się, gdy odchylenie rzeczywistego kursu od kursu 

żądanego przekracza 10 stopni 

12 WSKAŹNIK ANL (str. 9)---ukazuje się, gdy w użyciu jest 

funkcja ANL (Automatyczna Eliminacja Hałasu) 

13 WSKAŹNIKI ODCHYLENIA KURSU (tylko IC-A24)          

(str. 18-22)---wskazują odchylenie między żądnym a 

aktualnym kursem o 2 stopnie każdy 

14 WSKAŹNIK KURSU (tylko IC-A24) (str. 19) 

 wskazuje na jakim kursie leży twój samolot od stacji 

VOR w trybie DVOR 

 wskazuje, jaki jest twój żądany kurs do stacji VOR 

w trybie CDI 

15 WSKAŹNIK DOJŚCIA/ODEJŚCIA TO-FROM (OD-

DO) (tylko IC-A24) (str. 19)---wskazuje czy informacje 

nawigacyjne VOR dotyczą samolotu lecącego do stacji VOR 

czy oddalającego się od stacji 

 

 

 

 

str. 7 
 

 

MONTAŻ AKCESORIÓW 

 
ANTENA 

 

UWAGA: Nadawanie bez anteny może spowodować zniszczenie 

radiotelefonu. 

 

Zamontuj dołączoną antenę w gnieździe antenowym i dokręć w 

sposób pokazany na rysunku. 

 

KLIPS 

 

Służy do przytwierdzenia radiotelefonu do paska dla wygody 

użytkownika. 

Zamontuj klips dostarczonymi w zestawie śrubkami (jak pokazano 

na ilustracji na str. 7 oryginalnej instrukcji) 

UWAGA: Używaj tylko oryginalnych śrub. 

 

WYMIANA AKUMULATORA  

 

Przed wymianą akumulatora, wciśnij [PWR] przez 2 sek., aby 

wyłączyć zasilanie. 

Pociągnij zatrzask akumulatora ku górze i wyciągnij z radiotelefonu 

akumulator. 
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str. 8 

 

 

OBSŁUGA PODSTAWOWA 

 

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

 
UŻYCIE KLAWIATURY 

1   Wciśnij [PWR] przez 2 sek. aby włączyć radiotelefon a następnie   

[CLR•DEL] aby wybrać tryb częstotliwości, gdy numer komórki 

pamięci lub numer kanału WX ukazuje się na wyświetlaczu 

funkcyjnym 

2   Wciśnij pięć odpowiednich przycisków numerycznych     

     wprowadzając częstotliwość 

 wciśnij [1] jako pierwszą cyfrę 

 jeżeli wprowadzona została błędna cyfra, wciśnij 

[CLR•DEL] i zacznij od nowa  

 wciśnij [ENT•WX] aby wprowadzić kolejne cyfry 0  

 tylko [2], [5], [7] i [0] mogą być wprowadzone jako piąta i 

ostatnia cyfra 

 

UŻYCIE POKRĘTŁA [DIAL] 

1    Wciśnij [PWR] przez 2 sek. aby włączyć radiotelefon a                       

      następnie [CLR•DEL] aby wybrać tryb częstotliwości, gdy 

 numer komórki pamięci lub kanału WX ukazuje się na      

       wyświetlaczu funkcyjnym 

2 Obracając [DIAL] ustaw żądaną częstotliwość 

 Aby wybrać 1 MHz krok strojenia, wciśnij [F] a 

następnie obracaj [DIAL]. Wciśnij [F] ponownie aby 

wrócić do normalnego strojenia. 

 

USTAWIENIE POZIOMU BLOKADY SZUMÓW 

 
Radiotelefon posiada blokadę zakłóceń/szumów, wyciszającą 

niepożądane szumy tła, gdy nie jest odbierany żaden sygnał. 

 

USTAWIENIE POZIOMU BLOKADY SZUMÓW 

     1   Wciśnij [SQL•WX-ALERT] a następnie obracaj [DIAL], aby 

 wybrać poziom blokady szumów 

 „SQL—0” oznacza najmniejszy poziom blokady,       

„SQL—24” oznacza poziom największy 

 wskaźnik Rx ukazuje się, w czasie kiedy blokada szumów 

jest otwarta 

2  Wciśnij [SQL•WX-ALERT] lub [CLR•DEL] aby wyjść z  

 trybu ustawień blokady szumów 

 

WYBÓR KANAŁU POGODOWEGO ( tylko 

wersje amerykańskie ) 

 
Wersja amerykańska ma możliwość odbioru kanału pogodowego 

WX w paśmie VHF pomocną przy planowaniu lotu. 

1 Wciśnij [F] a następnie [ENT•WX] aby wybrać tryb kanału 

pogodowego---„WX—„ i poprzednio wybrany numer kanału 

ukażą się na wyświetlaczu 

2 Obracając [DIAL] wybierz żądany kanał pogodowy WX 

3 Wciśnij [CLR•DEL] aby opuścić tryb kanału pogodowego 

WX i powrócić do trybu częstotliwości 
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str. 9 

 

ODBIÓR 

 
1 Wciśnij [PWR], aby włączyć radiotelefon 

2 Wciśnij [SQL•WX-ALERT] a następnie obracaj [DIAL] w 

stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać 

poziom blokady szumów [0] 

3 Obracaj [VOL], aby ustawić poziom głośności dźwięku 

4 Wciśnij [SQL•WX-ALERT] a następnie obracaj [DIAL] 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wyciszysz szum----

znika wskaźnik „Rx” 

5 Ustaw żądaną częstotliwość używając [DIAL] lub klawiaturę 

6 Gdy odebrany zostaje sygnał na ustawionej częstotliwości: 

 Ukazuje się wskaźnik „Rx” 

 Otwiera się blokada szumów i dźwięk jest emitowany 

z głośnika 

 

 

Gdy ustawienie blokady szumów jest za wysokie, blokada może się 

nie otworzyć w przypadku słabych sygnałów. Aby odebrać słabe 

sygnały, ustaw blokadę niżej. 

 

 

NADAWANIE 

 
OSTROŻNIE Nadawanie bez anteny może spowodować 

uszkodzenie radiotelefonu. 

 

UWAGA Aby przeciwdziałać zakłóceniom, nasłuchuj na wybranej 

częstotliwości zanim rozpoczniesz nadawanie. Jeżeli częstotliwość 

jest „zajęta”, czekaj aż kanał będzie wolny. 

 

1 Ustaw żądaną częstotliwość w paśmie COM używając 

[DIAL] lub klawiatury---zakres pasma COM 

(komunikacyjne): 118.00-136.975 MHz 

2 Wciśnij i przytrzymaj [PTT], aby nadawać---ukazuje się 

wskaźnik „Tx” 

3 Mów do mikrofonu normalnym głosem---NIE TRZYMAJ 

radiotelefonu za blisko ust lub nie mów za głośno, może to 

zakłócić sygnał 

4 Zwolnij [PTT], aby powrócić na odbiór 

 

FUNKCJA ANL 
 

Funkcja ANL (Automatyczna Redukcja Hałasu) redukuje szumy i 

zakłócenia, jak np. spowodowane pracą silnika, podczas odbioru. 

 Wciśnij [ANL•SCAN], aby włączyć lub wyłączyć 

funkcję – „ANL” ukazuje się na wyświetlaczy, gdy 

funkcja jest włączona  

 
str. 10 

 

WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA 

AKUMULATORA 

 
Ukazuje się, gdy poziom naładowania akumulatora zszedł poniżej 

określonej granicy. Zainstalowany akumulator wymaga 

doładowania.  
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FUNKCJA POWTÓRNEGO PRZYWOŁANIA 
 

Funkcja ta zapamiętuje 10 ostatnio używanych częstotliwości. 

Zapamiętywane są częstotliwości wprowadzone i użyte w trakcie 

nadawania (z wyjątkiem komórek pamięci, kanałów pogodowych i 

alarmowych) 

 

WYWOŁYWANIE ZAPAMIĘTANYCH CZĘSTOTLIWOŚCI 

 Wciśnij  aby wywołać pierwszą zapamiętaną 

częstotliwość 

 Wciśnij  aby wywołać dziesiątą zapamiętaną 

częstotliwość 

 

USUWANIE ZAPAMIĘTANEGO KANAŁU POWTÓRNEGO 

PRZYWOŁANIA 

1. Wciśnij  lub , aby wybrać kanał powtórnego przywołania do 

usunięcia 

2. Wciśnij „F”, a następnie [CLR•DEL] przez 2 sek. dokonując 

usunięcia 

 

ZAMIANA ZAPAMIĘTANEGO KANAŁU POWTÓRNEGO 

PRZYWOŁANIA 

1. Wciśnij  lub , aby wybrać kanał do zamiany 

2. Wciśnij „F”, a następnie  lub  aby dokonać zamiany 

 Po wciśnięciu „F” a następnie , dokonujemy zamiany 

pomiędzy wybranym kanałem a kanałem wcześniejszym 

 Po wciśnięciu „F” a następnie , dokonujemy zamiany 

pomiędzy wybranym kanałem a późniejszym 

 

UWAGA: Usuwanie w kolejności od najstarszego kanału następuje 

automatycznie, gdy ilość zapamiętanych częstotliwości przekracza 

10 kanałów.  
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USTAWIANIE FUNKCJI ALERTU 

POGODOWEGO 
 

Stacja NOAA nadaje ton alertu pogodowego przed każdą 

zapowiedzią ważnej informacji dotyczącej warunków 

atmosferycznych. Gdy funkcja alertu pogodowego jest włączona, 

radiotelefon wyłapuje ten alert i nadaje sygnał dźwiękowy, aż do 

momentu rozpoczęcia pracy z urządzeniem. Poprzednio wybrany 

(używany) kanał pogodowy jest sprawdzany cały czas podczas 

standby i podczas skanowania. 

 Wciśnij „F” a następnie [SQL•WX-ALERT], aby włączyć 

funkcję (wskazania „ALT—ON”) lub ją wyłączyć (wskazania 

„ALT--OF”). 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  ALARMOWA 121.5 MHz 

 
IC-A24 i IC-A6 mają możliwość szybkiego wyboru częstotliwości 

alarmowej 121.5 MHz. Funkcja ta może być aktywowana nawet 

przy włączonej blokadzie klawiatury 

1 Wciśnij  [121.5] przez 2 sek., aby wywołać częstotliwość 

alarmową 

2 Wciśnij [CLR•DEL],  aby opuścić częstotliwość alarmową 
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FUNKCJA BLOKADY 

 
Funkcja blokady przeciwdziała przypadkowej zmianie 

częstotliwości i przypadkowemu aktywowaniu niepożądanej funkcji. 

 

1 Wciśnij [F] a następnie [7•”ikonka kluczyka”], aby włączyć 

blokadę 

2 Aby ją wyłączyć, powtórz krok 1 

 „symbol- kluczyk” znika z ekranu wyświetlacza 

 

 

FUNKCJA SIDE TONE 

 
Używając dodatkowego zestawu nagłownego, radiotelefon 

umożliwia podsłuch w słuchawce twojego głosu w czasie 

nadawania. Podłącz zestaw nagłowny dostępny w wyposażeniu 

dodatkowym, gdy chcesz korzystać z tej funkcji (wymagany jest 

również kabel z adapterem OPC-499) (str. 34) 

 

USTAWIENIE POZIOMU „SIDE TONE” 

1 Wciśnij [PTT], aby wejść w tryb nadawania 

2 Będąc w tym trybie, obracaj [DIAL] ustawiając poziom 

dźwięku podsłuchu 

 „ST-0”--podsłuch wyłączony, „ST-10”—poziom 

maksymalny 

 

  NIGDY nie obsługuj radiotelefonu z zestawem nagłownym przez 

dłuższy okres czasu na wysokim poziomie głośności. Może wystąpić 

„dzwonienie” w uszach. Zredukuj wówczas poziom podsłuchu lub 

przerwij obsługę. 

 

USTAWIANIE DŹWIĘKU 

SYGNALIZUJĄCEGO UŻYCIE KLAWIATURY 

 
Poziom dźwięku, który słychać za każdym razem, gdy wciskany jest 

jakikolwiek przycisk może być ustawiony według potrzeby. 

1 Wciśnij [F] a następnie [8•BEEP], aby wejść w tryb 

ustawień dźwięku 

2 Obracając [DIAL] dopasuj poziom dźwięku 

3 Wciśnij [CLR•DEL], aby wyjść z trybu ustawień dźwięku 

sygnalizującego użycie klawiatury 

 „BEEP-0”--- dźwięk wyłączony, „BEEP-9”---poziom 

maksymalny 

 

 

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA 

 
Wciśnij [LIGHT], aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu 

wyświetlacza 

 

 

str. 12 

 

PRACA W TRYBIE PAMIĘCI 

 

WYBÓR KOMÓRKI PAMIĘCI 

 
Radiotelefon ma do wyboru 200 komórek pamięci do obsługi często 

używanych częstotliwości wraz z 6-symbolicznym opisem. 
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1 Wciśnij [MR•MW], aby wejść w tryb pamięci 

 na wyświetlaczu ukazuje się numer banku pamięci i 

numer komórki pamięci 

 

Używając [DIAL] 

2 Wciśnij [0•BANK] a następnie obracaj [DIAL], aby wybrać 

żądany numer banku pamięci, następnie wciśnij [0•BANK]  

( lub [CLR•DEL]), aby wyjść z trybu wyboru banku--- na 

wyświetlaczu ukazuje się „BANK” 

3 Obracając [DIAL] wybierz żądany numer komórki pamięci 

 Jeżeli żadna komórka pamięci nie jest zaprogramowana 

w wybranym banku, tryb wyboru komórki pamięci jest 

niedostępny 

 

Używając klawiatury 

2   Wciśnij [0•BANK] a następnie odpowiedni przycisk      

      numeryczny ( 0 do 9), aby wybrać numer żądanego banku     

       pamięci, ponownie wciśnij [0•BANK] ( lub [CLR•DEL]),     

      aby wyjść z trybu wyboru banku--- na wyświetlaczu ukazuje      

       się „BANK” 

3  Wciśnij dwa odpowiednie przyciski numeryczne ( 00 do 19) 

aby wybrać numer żądanej komórki pamięci 

 Jeżeli żadna komórka pamięci nie jest zaprogramowana 

w wybranym banku, tryb wyboru komórki pamięci jest 

niedostępny 

UWAGA: Opisy ukazują się pierwsze, gdy są zaprogramowane, 

jakkolwiek radiotelefon może być zaprogramowany przez 

dostawcę tak aby najpierw ukazywała się częstotliwość robocza. 

W tym wypadku wciśnij [MR•MW], aby wyświetlić opis. 

 

 

 

PRZESYŁANIE ZAWARTOŚCI PAMIĘCI 

 
Funkcja ta umożliwia przesyłanie zawartości pamięci do trybu 

częstotliwości. Jest to użyteczne, gdy szukamy sygnałów 

dookoła częstotliwości komórki pamięci. 

1 Wciśnij [MR•MW], aby wejść w tryb 

pamięci 

2 Wybierz żądaną komórkę pamięci ( której 

zawartość ma być przesłana ) używając 

[DIAL] lub klawiaturę 

3 Wciśnij [F] a następnie [MR•MW], aby 

dokonać przesłania do trybu częstotliwości 

 Znikną z wyświetlacza: numer banku i 

numer komórki pamięci, 

automatycznie wybrany zostaje tryb 

częstotliwości i zawartość komórki 

pamięci zostaje skopiowana 

 

 

str. 13 

 

 

PROGRAMOWANIE KOMÓRKI PAMIĘCI 

 
Radiotelefon ma 200 ( 10 banków x 20 komórek ) komórek pamięci 

do przechowywania często używanych częstotliwości. 

1. Wciśnij [CLR•DEL], aby wejść w tryb częstotliwości, jeżeli 

to konieczne 

2. Wybierz żądaną częstotliwość 
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 Wciśnij [F] a następnie [ENT•WX], aby wybrać 

kanał pogodowy ( tylko wersje amerykańskie ) 

 Ustaw żądaną częstotliwość lub WX kanał używając 

[DIAL] lub klawiatury 

3. Wciśnij [F] a następnie [MR•MW], aby zaprogramować dane 

w wybranej komórce pamięci---ukazują się numer banku i 

komórki pamięci 

4. Obracając [DIAL] wybierz żądany numer komórki pamięci 

 [M], numery banku i komórki migają na 

wyświetlaczu 

 Wciśnij [F] a następnie [0•BANK], aby wybrać 

numer banku pamięci, jeżeli konieczne.  

 Wciśnij [CLR•DEL], [ENT•WX] lub [F], a następnie 

ponownie [0•BANK], aby wyjść z trybu wyboru 

banku 

5. Wciśnij [ENT•WX], aby zaprogramować informację w 

komórce i powrócić do trybu częstotliwości 

 

PRZYKŁAD (ilustracja): Programowanie WX-05 (tylko wersje 

amerykańskie) w banku nr 3, w komórce pamięci nr 9. 
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OPIS KOMÓRKI PAMIĘCI 

 
PROGRAMOWANIE OPISU KOMÓRKI PAMIĘCI 

 

Wraz z komórką pamięci, na wyświetlaczu może się ukazywać 

zamiast zaprogramowanej częstotliwości jej 6-symbolowy opis. 

1. Obracając [DIAL] wybierz żądaną częstotliwość w trybie 

częstotliwości 

2. Wciśnij [F] a następnie [MR•MW], aby zaprogramować dane 

w wybranej komórce pamięci 

3. Obracając [DIAL] wybierz żądaną komórkę pamięci do 

zaprogramowania 

1. Wciśnij [0•BANK], aby wybrać numer banku pamięci, jeżeli 

konieczne. Wciśnij [CLR•], aby wyjść z trybu wyboru banku 

4. Wciśnij [MR•MW], aby wejść w tryb programowania opisu 

 Na wyświetlaczu ukazuje się „--------------„ 

5. Wciśnij odpowiednie klawisze numeryczne kilka razy 

wybierając żądane symbole 

 Aby wymazać symbol, napisz ponownie na tym 

samym miejscu z „przerwą” ( symbol przerwy: _ ) 

 Aby poruszać kursorem w przód lub do tyłu użyj 

[DIAL] 

6. Wciśnij [ENT•WX], aby zaprogramować opis 

 Miganie ustaje 

 Gdy nie jest zaprogramowany żaden opis, 

wyświetlacz pokazuje częstotliwość roboczą 

 Aby „wyczyścić” wprowadzony opis, wciśnij 

[CLR•DEL] przed wciśnięciem [ENT•WX] 

 

KLAWISZ SYMBOL KLAWISZ SYMBOL KLAWISZ SYMBOL 

1 1,Q,Z 2 2,A,B,C 3 3,D,E,F 

4 4,G,H,I 5 5,J,K,L 6 6,M,N,O 

7 7,P,R,S 8 8,T,U,V 9 9,W,X,Y 

ENT Programuj 0 0, 

przerwa- 
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USUWANIE ZAWARTOŚCI KOMÓRKI 

PAMIĘCI 
 

Niepożądana komórka pamięci może być „oczyszczona” z 

zawartości. Programowanie tej samej komórki również usuwa 

poprzednio zaprogramowane wartości. Komórka pamięci numer 1 

nie może być „oczyszczona” 

1. Wybierz komórkę do „wyczyszczenia” 

2. Wciśnij [F] a następnie wciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. 

 [CLR•DEL] 

 „--------------„ ukazuje się na moment, a następnie wyświetla się 

wybrana komórka 
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PRZYKŁAD: Programowanie 125.00 MHz do komórki pamięci 

numer 17, numer banku 1, opis „AIR-23” 

 

UWAGA: Wciśnij [0•BANK], a następnie obracaj [DIAL], aby 

wybrać numer banku pamięci, jeżeli konieczne. Wciśnij 

[CLR•DEL], aby w dalszym ciągu programować opis komórki 

pamięci. 
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SKANOWANIE 

 

RODZAJE SKANOWANIA 

 
Wersje amerykańskie mają trzy rodzaje skanowania. Pozostałe 

wersje wyposażone są w dwa rodzaje skanowania. 

 

SKANOWANIE PASMA COM 

Raz za razem skanowane są wszystkie częstotliwości w ramach 

pasma komunikacyjnego COM ( 118.00-136.975 MHz) 

 

SKANOWANIE PAMIĘCI 
Raz za razem skanowane są wszystkie komórki pamięci oznaczone 

do skanowania. 

Rodzaj używany do sprawdzania najczęściej wykorzystywanych 

częstotliwości a przeskakiwanie tych zwykle zajętych jak np. 

częstotliwość wieży kontrolnej. 

 

SKANOWANIE KANAŁU POGODOWEGO 

Raz za razem skanuje wszystkie oznaczone do skanowania kanały 

pogodowe. Tylko wersje amerykańskie 
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SKANOWANIE PASMA COM 

 
1. Wciśnij [CLR•DEL], aby wejść w tryb pracy VFO 

2. Wciśnij [SQL•WX-ALERT], aby ustawić blokadę szumów    

            tak aby nie było słychać żadnych zakłóceń 

3. Wciśnij [F] a następnie [ANL•SCAN], aby rozpocząć    

            skanowanie 

 Gdy odebrany jest sygnał, skanowanie zatrzymuje 

się do momentu jego zaniknięcia 

 Aby zmienić kierunek skanowania obracaj 

[DIAL] 

4. Aby zatrzymać skanowanie wciśnij [CLR•DEL] 

 

SKANOWANIE PAMIĘCI 

 
1. Wciśnij [MR•MW], aby wybrać tryb pamięci 

2. Wciśnij [SQL•WX-ALERT], aby ustawić blokadę  tak, aby 

szum był tylko wyciszony 

3. Wciśnij [F] a następnie [ANL•SCAN], aby rozpocząć 

skanowanie 
 Gdy odebrany jest sygnał, skanowanie zatrzymuje 

się do momentu jego zaniknięcia 

 Aby zmienić kierunek skanowania obracaj 

[DIAL] 

       4    Aby zatrzymać skanowanie, wciśnij [CLR•DEL] 
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SKANOWANIE KANAŁU POGODOWEGO 

(tylko wersje amerykańskie ) 

 
1. Wciśnij [F] a następnie [ENT•WX], aby wybrać kanał 

pogodowy 

2. Ustaw blokadę tak, że szum jest tylko wyciszony 

3. Wciśnij [F] a następnie [ANL•SCAN], aby rozpocząć 

skanowanie 
 Gdy odebrany jest sygnał, skanowanie zatrzymuje 

się do momentu jego zaniknięcia 

 Aby zmienić kierunek skanowania obracaj 

[DIAL] 

4 Aby zatrzymać skanowanie, wciśnij [CLR•DEL] 

 

 

 

KANAŁY OZNACZONE DO SKANOWANIA 

 
Istnieje możliwość „przeskakiwania” określonych komórek pamięci 

w czasie skanowania pamięci. Funkcja oznaczenia komórek do 

skanowania (TAG) jest osiągalna tylko w czasie skanowania 

 

1. Wciśnij [MR•MW], aby wejść w tryb 

pamięci; lub wciśnij [F] a następnie 

[ENT•WX], aby wybrać kanał pogodowy    

( tylko wersje amerykańskie ) 
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2. Wybierz żądaną komórkę do oznaczenia do 

skanowania 

3. Wciśnij [F] a następnie [9•TAG] 

 Ukazuje się „TAG” na wyświetlaczu 

 Wszystkie nieoznaczone komórki są 

pomijane w czasie skanowania 

                          4.     Aby usunąć oznaczenie „TAG” powtórz                   

                                  powyższe kroki 

 

 

 
  

str. 18 

 

 

NAWIGACJA Z UŻYCIEM VOR ( tylko IC-A24 ) 

 

WSKAŹNIKI VOR 
 

Tłumaczenie opisów rysunku na str. 18 

               PASMO NAWIGACYJNE NAV ( 108.00-117.975 MHz) 

TRYB DVOR 

Wskaźnik kursu                   Wskaźnik    

                                       dojścia/odejścia    

                                         „FROM”(OD) 

Wciśnij [F] a następnie [1(DVOR)aby być w trybieDVOR 

Wciśnij [F] a następnie [4(CDI)] aby wejść w tryb CDI 

PASMO COM ( 118.00-136.975 MHz) 

125.000 

TRYB CDI 

Urządzenia nawigacyjne VOR          Wyświetlacz funkcyjny IC-A24 

 

Wskaźnik kursu                                  Wskaźnik kursu ( 214 ) 

Wskaźnik dojścia/odejścia „FROM”  Wskaźnik dojścia/odejścia 

FROM 

Znaki odchylenia ( 2-stopniowe)        Wskaźnik nadmiaru ( overflow ) 

Wskaźnik odchylenia od kursu            Wskaźniki odchylenia od kursu   
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FUNKCJE VOR 

 
WYBÓR TRYBU CDI 

Aby pokazać odchylenie faktycznego kursu lotu od kursu 

pożądanego, wciśnij [F] a następnie [4•CDI] 

 

Częstotliwość robocza nie może być zmieniona. 

Każda strzałka odchylenia wskazuje na dwu-stopniowe zboczenie z 

kursu. 

Wskaźnik kursu jest ustalony, ale może być zmieniony przy użyciu 

[DIAL] lub klawiatury 

 

WYBÓR TRYBU DVOR 

Gdy wchodzimy na częstotliwość pasma NAV, 108.000-117.975 

MHz, IC-A24 automatycznie wybiera tryb pracy DVOR 
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Aby wskazać kierunek lotu do ( lub od) stacji VOR, wciśnij [F] a 

następnie [1•DVOR] 

Częstotliwość robocza nie może być zmieniona. 

Wskaźniki odchylenia od kursu nie ukazują się. 

Wskaźnik dojścia/odejścia pokazuje kierunek „TO” (DO) lub 

„FROM” (OD) w stosunku do stacji VOR 

 

WYBÓR WSKAŹNIKÓW DOJŚCIA/ODEJŚCIA „TO” (DO) 

LUB „FROM” (OD) 

Wskaźniki te pokazują czy informacje nawigacyjne VOR są na 

kursie prowadzącym do stacji VOR czy oddalającym się od niej. 

Aby zmienić wskaźnik „TO” na „FROM” lub odwrotnie, wciśnij [F] 

a następnie odpowiednio [3•FROM] lub [2•TO] 

 Gdy używamy wskaźnik „TO” i przelatujemy nad stacją 

VOR, mijając ją wskaźnik automatycznie zmienia się na 

„FROM” 

 Przy włączaniu radiotelefonu, wskaźnik „FROM” jest 

wybierany automatycznie 

 

WYBÓR NASTĘPNEJ STACJI VOR PODCZAS PRACY W 

TRYBIE CDI ( gdy używamy wskaźników odchylenia od kursu ) 

1. Wciśnij [F] a następnie [1•DVOR] 

2. Ustaw częstotliwość następnej stacji VOR używając 

klawiatury lub pokrętła [DIAL] 

3. Wciśnij [F] a następnie [4•CDI], aby wybrać tryb 

CDI 

 Wybierz wskaźnik „TO” lub „FROM”, jeżeli 

konieczne 
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LOT DO STACJI VOR 

 
Radiotelefon IC-A24 wskazuje odchylenie od stacji VOR 

 

1. Wybierz stację VOR z tablic aeronautycznych i ustaw 

częstotliwość tej stacji 

 Wskaźnik kursu pokazuje gdzie jesteś zlokalizowany 

w stopniach na kursie od stacji VOR 

 Wskaźnik kursu pokazuje „- -„ gdy samolot jest za 

daleko od stacji VOR lub częstotliwość stacji jest 

wprowadzona nieprawidłowo 

2. Wybierz wskaźnik „TO”, jeżeli lecisz w kierunku stacji lub 

„FROM”, gdy się od niej oddalasz 

 Aby wybrać „TO” wciśnij [F] a następnie [2•TO] 

 Aby wybrać „FROM” wciśnij [F] a następnie 

[3•FROM] 

3. Wciśnij [F] a następnie [4•CDI], aby wybrać tryb CDI 

 Wskaźnik kursu pokazuje „OF”, gdy żądany sygnał 

VOR nie może być odebrany 

 

Gdy pracujemy w trybie CDI, częstotliwość robocza nie może być 

zmieniona. Aby ustawić częstotliwość roboczą rozpocznij od trybu 

DVOR. 

4. Wskaźniki odchylenia od kursu ukazują się, gdy twój 

samolot zbacza z kursu od stacji VOR 

       lub  ukazują się aby wskazać, że samolot zboczył z 

kursu odpowiednio na prawo lub na lewo 

        Skoryguj kurs aż strzałki znikną. 
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Każda strzałka odpowiada odchyleniu wielkości 2 stopni 

5.   Wciśnij [F], a następnie [1•DVOR], aby wyjść z trybu CDI 

 

UWAGA 

„Ioc” ukazuje się na wyświetlaczu funkcyjnym ( jak na rysunku 

na str. 20), gdy odebrany jest sygnał lokalizujący. 

Jakkolwiek, wyświetlacz nie wskazuje żadnych dodatkowych 

informacji o tym sygnale. 

 
 

str. 21 

 
OPIS RYSUNKÓW NA STRONIE 21 

 

SYTUACJA PIERWSZA: SAMOLOT ZNAJDUJE SIĘ NA 

KURSIE 

 

SYTUACJA DRUGA: SAMOLOT ZBOCZYŁ Z KURSU 

 

Wskaźniki odchylenia od kursu ukazują się, gdy samolot zbacza z 

kursu. W zilustrowanym przykładzie samolot zboczył z kursu o 6 

stopni na lewo. Pilot musi skręcić ponad 6 stopni na prawo, aby 

dostać się na żądany kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 22 

 

 

WEJŚCIE NA ŻĄDANY KURS 

 
Radiotelefon IC-A24 nie tylko wskazuje odchylenie od stacji VOR 

ale także odchylenie od żądanego kursu. 

1. Ustaw częstotliwość żądanej stacji VOR, używając 

klawiatury lub pokrętła [DIAL] 

 Aby zmienić wskaźnik TO-FROM, wciśnij [F] a 

następnie [2•TO] lub [3•FROM] 

2. Wciśnij [F] a następnie [4•CDI], aby wybrać tryb CDI 

3. Ustaw żądany kurs do stacji VOR używając [DIAL] lub 

klawiatury 

 lub  ukazują się na wyświetlaczu funkcyjnym, 

gdy samolot zszedł z żądanego kursu 

 Gdy kierunek jest prawidłowy funkcja ABSS może 

być bardziej użyteczna niż wprowadzanie kursu 

 

4. Wskaźniki odchylenia od kursu wskazują na prawo, gdy 

samolot zbacza z kursu na lewo 

 Aby powrócić na żądany kurs leć w prawo więcej 

stopni niż wskazują wskaźniki odchylenia 

 Gdy wskaźnik nadmiaru ukazuje się po prawej 

stronie, wybierz plus 10 stopni do żądanego kursu, 

jeżeli po lewej, wybierz minus 10 stopni. 
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KRZYŻOWA KONTROLA POZYCJI 

 
1. Wybierz dwie stacje VOR z tablic aeronautycznych 

2. Ustaw częstotliwość jednej w trybie DVOR, używając 

klawiatury lub pokrętła [DIAL] 

 Wskaźnik kursu ukazuje odchylenie kursu od stacji VOR. 

Zanotuj kurs, na którym jesteś w stosunku do tej stacji 

3. Ustaw częstotliwość drugiej stacji VOR w trybie DVOR 

 Zanotuj kurs w stosunku do tej stacji 

4  Nanieś oba kursy na mapę. Twój samolot jest zlokalizowany 

w miejscu przecięcia linii poprowadzonych od obu stacji      

( patrz rysunek na str. 23) 

 

 

FUNKCJA ABSS 

W trybie CDI, ABSS ( Automatyczny System Aktualizacji Namiaru) 

aktualizuje namiary podane przez wskaźniki CDI 

 

Aby użyć ABSS, wciśnij [F] a następnie [2•TO] używając 

wskaźnika „TO” lub [3•FROM] używając wskaźnika „FROM” 

 

 

str. 23 

 
PRZYKŁAD: Wejście na żądany kurs utrzymując 65  do stacji 

VOR 

 

PRZYKŁAD WYZNACZANIA POZYCJI DROGĄ KRZYŻOWEJ 

KONTROLI 

 

 

str. 24 

 

 

OPERACJE W TRYBIE DUPLEX ( tylko wersje 

amerykańskie ) 

 
Funkcja pracy w trybie duplex umożliwia jednoczesne 

porozumiewanie się z kontrolą lotu i odbiór stacji VOR. Funkcja 

wymaga, aby częstotliwość stacji kontroli lotu była zaprogramowana 

wcześniej. 

 

PROGRAMOWANIE CZESTOTLIWOŚCI W TRYBIE 

DUPLEX 

1. Wciśnij [CLR•DEL], aby wejść w tryb 

częstotliwości 

2. Ustaw pasmo NAV używając [DIAL] lub 

klawiatury ( 108.00-117.975 MHz) 

3. Wciśnij [F] a następnie [5•DUP-W] 

                   „DUP” miga i ukazuje się częstotliwość    

                   nadawania 

4. Ustaw częstotliwość stacji kontroli lotu używając 

[DIAL] lub klawiaturę. Przy użyciu [DIAL], 

wciśnij [ENT•WX] po ustawieniu częstotliwości 

 Wyświetlana częstotliwość wraca na 

pasmo NAV 

 

PRACA W TRYBIE DUPLEX 

1. Ustaw żądaną częstotliwość w paśmie NAV ( 108.00-

117.975 MHz) 

2. Wciśnij [F] a następnie [6•DUP], aby włączyć funkcję 

duplex---„DUP” ukazuje się na wyświetlaczu 
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3. Wciśnij i przytrzymaj [PTT], aby nadawać na wcześniej 

zaprogramowanej częstotliwości 

4. Zwolnij [PTT], aby wrócić na odbiór 

5. Wciśnij [F] a następnie [6•DUP], aby wyłączyć funkcję 

 

Częstotliwość w trybie duplex może być zaprogramowana 

niezależnie w każdej komórce pamięci. Jeżeli chcesz, ustaw 

częstotliwość duplex przed programowaniem komórki pamięci. 

Włączanie i wyłączanie funkcji duplex może być również 

zaprogramowane w komórce pamięci. 

 

PRZYKŁAD: Programowanie 123.65 MHz jako częstotliwość 

nadawania w trybie duplex. 

 

 

 

str. 25 

 

 

AKUMULATORY 

 

ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 
Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem radiotelefonu, 

akumulator musi być całkowicie naładowany, dla zapewnienia 

optymalnej jego żywotności. 

UWAGA: Aby uniknąć zniszczenia radiotelefonu, wyłącz zasilanie 

podczas ładowania. 

 Rekomendowany zakres temperatur podczas ładowania 

akumulatora: +10°C do +40°C 

- Akumulator litowo-jonowy funkcjonuje w temperaturach -20°C do 

+60°C 

 Używaj tylko dostarczonego zasilacza AC. NIGDY nie używaj 

zasilaczy innego producenta 

 Używaj określonych typów ładowarek (BC-119N, BC-121N i 

BC-144N). NIGDY nie używaj ładowarek innego producenta 

 

NIGDY nie podłączaj radiotelefonu do źródła prądu DC, gdy 

zainstalowane są w nim baterie alkaliczne. Mogłoby to doprowadzić 

do zniszczenia radiotelefonu. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ŁADOWANIU 

 
UWAGA! NIGDY nie wkładaj do ładowarki akumulatora mokrego 

lub zabrudzonego. Może to spowodować korozję styków lub 

zniszczyć ładowarkę. Ładowarka nie jest wodoszczelna. 

NIGDY nie wrzucaj zużytych akumulatorów do ognia. Grozi to 

eksplozją wewnętrznego gazu. 

NIGDY nie zanurzaj akumulatora w wodzie. Jeżeli akumulator się 

zamoczy, wytrzyj go natychmiast do sucha (szczególnie styki, zanim 

zamontujesz go w radiotelefonie) 

NIGDY nie zwieraj styków akumulatora. Niewielki prąd może 

przepływać do znajdujących się w pobliżu obiektów metalowych, 

jak np. naszyjnik, zachowaj więc ostrożność wkładając akumulator 

lub radiotelefon do bagażu podręcznego. 

 

Jeżeli akumulator zdaje się nie trzymać pojemności nawet po 

załadowaniu, całkowicie go rozładuj, a następnie załaduj ponownie. 

Jeżeli problem się powtarza, należy wymienić akumulator na nowy. 
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str. 26 
 

ŁADOWANIE REGULARNE 

 

1. Podłącz akumulator do radiotelefonu 

2. Upewnij się, że radiotelefon jest wyłączony 

3. Podłącz ładowarkę ścienną lub dodatkowy kabel ( CP-20) jak 

pokazano na rysunku poniżej 

4. Ładuj akumulator ok. 8 godz., zależnie od stopnia jego 

rozładowania 

 

NIE ładuj BP-210N dłużej niż 12 godzin. Inaczej może on ulec 

zniszczeniu. BP-210N może być ładowany tylko 8-12 godz. 

 

 

POJEMNIK NA BATERIE DOSTĘPNY W 

WYPOSAŻENIU DODATKOWYM 
 

Gdy używasz pojemnika na baterie, zainstaluj 6 baterii alkalicznych 

typu AA(R6), jak pokazano na rys. na str.26 oryginalnej instrukcji. 

1. Wyjmij pojemnik z radiotelefonu 

2. Włóż 6 baterii alkalicznych typu AA (zwróć uwagę 

na prawidłową polaryzację) 

 

UWAGA: 

- Gdy instalujesz baterie upewnij się, że są one tego samego 

producenta, typu i pojemności. Nie mieszaj starych baterii z 

nowymi. 

- Utrzymuj styki w czystości. Jest dobrym zwyczajem przeczyścić 

styki raz w tygodniu np. spirytusem. 

 

ŁADOWARKI DOSTĘPNE W WYPOSAŻENIU 

DODATKOWYM 
 

SZYBKIE ŁADOWANIE Z BC-119N+AD-101 

Dodatkowy zestaw BC-119N umożliwia szybkie ładowanie 

akumulatora. Wymagany jest wówczas dodatkowo jeden AD-101 i 

AC adapter ( mogą być zależnie od wersji dostarczone razem z BC-

119N ) 

1. Zamontuj moduł AD-101 do BC-119N i skręć dołączonymi 

śrubami 

2. Włóż AD-99 ( w zestawie z AD-101) do AD-101 

 

Patrz ilustracja na str. 27 oryginalnej instrukcji. 

 

SZYBKIE ŁADOWANIE Z BC-121N+AD-101 

Dostępna w wyposażeniu dodatkowym ładowarka BC-121N 

umożliwia szybkie i jednoczesne ładowanie do 6 akumulatorów. 

Wymagane są wówczas: sześć adapterów AD-101 i zasilacz AC 

(BC-124) lub kabel zasilający OPC-656. 

1 Zamontuj adaptory AD-101 do BC-121N i skręć    

      dołączonymi śrubami 

2 Włóż AD-99 ( w zestawie z AD-101) do AD-101 

 

Patrz ilustracja na str. 27 oryginalnej instrukcji. 
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str. 28 

 

POWIELANIE 

 
Powielanie umożliwia szybki i prosty transfer zaprogramowanych 

danych z jednego radiotelefonu do drugiego lub danych z PC do 

radiotelefonu przy użyciu dodatkowego oprogramowania CS-A24. 

 

POWIELANIE POMIĘDZY RADIOTELEFONAMI 

 

1. Podłącz kabel powielający OPC-474 z wtyczkami do gniazda 

mikrofonu typu jack [SP/MIC] do obu radiotelefonów 

 Radiotelefon macierzysty (master) zawiera dane, które 

chcemy powielić w radiotelefonie wtórnym (slave) 

2. Przy wciśniętym i przytrzymanym[MR•MW], wciśnij [PWR] 

aby wejść w powielanie ( do pracy z radiotelefonem 

macierzystym) 

 „CLONE” ukazuje się i oba radiotelefony wchodzą w 

stan oczekiwania 

3. Wciśnij [MR•MW] na radiotelefonie macierzystym 

 „CL-OUT” ukaże się na wyświetlaczu radiotelefonu 

macierzystego 

 Strzałki na radiotelefonie macierzystym wskazują, że 

odbywa się powielanie 

 „CL-IN” ukaże się na wyświetlaczu radiotelefonu 

wtórnego 

4. Gdy powielanie jest zakończone, wyłącz zasilanie (OFF) i 

ponownie włącz (ON), aby opuścić tryb powielania 

 

UWAGA Nie powielaj danych z IC-A24 na IC-A6, gdy zawierają 

informacje dotyczące pasma NAV. w takim przypadku może 

wystąpić błąd w powielaniu. 

 

 

  

POWIELANIE PRZY UŻYCIU PC 

 

Dane mogą być powielane na lub z PC . Wymagane jest do tego 

dodatkowe oprogramowanie CS-A24 CLONING SOFTWARE i 

dodatkowy kabel do powielania OPC-478. Szczegóły w menu HELP 

w/w oprogramowania. 

 

 

BŁĄD W POWIELANIU 

 

UWAGA  NIE WCISKAJ [ENT•WX] na radiotelefonie wtórnym w 

czasie powielania. Spowoduje to błąd w powielaniu. 

Gdy na wyświetlaczu ukaże się CL—ERR, nastąpił błąd w 

powielaniu. W takim przypadku oba radiotelefony przechodzą 

automatycznie w stan spoczynku i powielanie musi być powtórzone. 
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str. 29 

 

 

LISTA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH 

PROBLEMÓW 

 
Jeżeli radiotelefon zdaje się nieprawidłowo funkcjonować, sprawdź 

poniższą tabelę przed odesłaniem urządzenia do punktu 

naprawczego. 

 

PROBLEM EWENTUALNA 

PRZYCZYNA 

ROZWIĄZANIE REF. 

Nie można 

włączyć 

radiotelefonu 

*Wyczerpany 

akumulator 

*Złe podłączenie 

akumulatora 

*Naładuj akumulator 

 

*Sprawdź 

podłączenie do 

radiotelefonu 

str.7 

 

25- 

27 

Nie ma 

dźwięku w 

głośniku 

*Blokada szumów 

za wysoko 

zaciągnięta 

*Poziom głośności 

(VOL) za niski 

*Ustaw blokadę za 

punkt zamknięcia 

 

*Ustaw VOL na 

żądany poziom 

str. 

8,9 

Niemożliwe 

jest nadawanie 

*Niektóre komórki 

ustawione są tylko 

na odbiór 

*Akumulator jest 

wyczerpany 

*Zmień komórkę 

 

 

*Naładuj akumulator 

str. 8 

 

 

str. 

25-27 

Nie można 

wybrać 

wyświetlonej 

komórki 

*Aktywna jest 

funkcja blokady 

klawiatury 

*Wciśnij [F] a 

następnie [7•kluczyk] 

str. 11 

Skanowanie nie 

rozpoczyna się 

*Żadna komórka 

pamięci nie jest 

zaprogramowana 

jako oznaczona do 

skanowania 

*Oznacz żądane 

komórki do 

skanowania 

str. 17 

Brak dźwięku 

sygnalizującego 

użycie 

klawiatury 

*Dźwięk jest 

wyłączony 

*Wciśnij [F] a 

następnie [8•BEEP] 

aby ustawić poziom 

dźwięku 

str. 11 

 

 

str. 30 

 

DANE TECHNICZNE 
 

OGÓLNE 

Zakres częstotliwości (MHz): Tx 118.000 do 136.975 

   IC-A24E Rx 108.000 do 136.975 

   IC-A6E Rx 118.000 do 136.975 

     WX 161.650 do 163.275 

Emisje:    6K00A3E 

     16K0G3E (161.65 do 163.275) 

Odstęp międzykanałowy:  25 kHz 

Ilość kanałów pamięci:  200 (20 x 10 banków) 

Zasilanie:    określone typy akumulatora/  

     pojemnik lub 11.0V DC 

Zakres temperatury pracy:  -20°C do +55°C 

Pobór mocy 

   Tx  1.5A 

   Rx  70 mA (standby) 

     300 mA (maks. audio) 
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Podłączenie anteny:   BNC 50Ω 

Wymiary:    54x129.3x35.5mm 

Waga:     ok. 430g (z anteną i   

     akumulatorem BP-210N) 

 

NADAJNIK 

Moc wyjściowa:   3.6W (PEP) 

     1.0W (CW) 

Modulacja:    Modulacja niskopoziomowa  

Ogranicznik modulacji:  85% 

Zniekształcenia harmoniczne audio: poniżej 10% 

Szumy i zakłócenia w torze audio: powyżej 35 dB 

Emisje niepożądane:   poniżej -36 dBm  (z wyjątkiem 

     częstotliwości roboczej zakresu 

     ±1 MHz) 

Podłączenie mikrofonu:  3-stykowe2.5mm/powyżej 100 

     kΩ 

 

ODBIORNIK 

System odbioru:   Podwójna superheterodyna 

Częstotliwości pośrednie:  1 30.05 MHz 

     2 450 kHz 

Czułość VOR(AM 6dB S/N) poniżej -3dBμV 

  COM(AM 12dB SINAD) poniżej -3 dBμ 

   

Czułość blokady szumów AM poniżej 0 dBμ 

Selektywność    powyżej 7.5 kHz/-6 dB) 

     Poniżej 25 kHz/-60 dB) 

Odporność na zakłócenia AM powyżej 70 dB 

Moc wyjściowa audio   powyżej 500 mW 

 

 

Szumy i zakłócenia w torze audio  powyżej 40 dB 

Podłączenie zewnętrznego głośnika  3-stykowy 3.5mm/8Ω 

 

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie. 

 

 
str. 31 
 

 

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 

AKUMULATORY I POJEMNIK NA BATERIE 

BP-208N pojemnik na baterie; na 6 baterii alkalicznych typu AA 

BP-209N akumulator Ni-Cd; 7.2V/ 1100mAh 

BP-210N akumulator Ni-MH; 7.2V/ 1650 mAh 

BP-211N akumulator litowo-jonowy; 7.4V/ 1800 mAh 

 

ŁADOWARKI 

BC-110AR/DR---Ładowarka ścienna ( taka sama jak w zestawie) 

BC-119N---Ładowarka + AD-101 CHARGER ADAPTOR+ 

zasilacz BC-145---do szybkiego ładowania akumulatora, zasilacz 

AC jest dostarczony razem z ładowarką. Czas ładowania 1.5 do 2 

godz. 

BC-121N ładowarka wielopozycyjna + AD-101 adaptor (6szt.)+ 

BC-124 zasilacz AC---do szybkiego ładowania do 6 akumulatorów 

jednocześnie. Zasilacz nie znajduje się w zestawie z ładowarką. Czas 

ładowania ok. 1.5 do 2 godz. 

BC-144N ładowarka stojąca---do szybkiego ładowania BP-209N 

(Ni-Cd) i BP-210N (Ni-MH) 
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KLIPSY DO PASKA 

MB-103 klips do paska, taki sam jak w zestawie 

MB-86 klips do paska typu obrotowego 

MB-96F/96N zawieszka do paska skórzanego 

MB-96F: umocowana do klipsa (sztywna) 

MB-96N: zawieszka do paska obrotowa 

 

KABLE ZASILANIA 

CP-20---Kabel do gniazda zapalniczki---do operacji i ładowania 

poprzez gniazdo zapalniczki* 

*dla obu typów baterii: 12V i 24V 

OPC-656 kabel zasilania DC do ładowarki BC-121N, ładuje 

akumulator z użyciem źródła zasilania 13.8 V, zamiast zasilacza AC 

do BC-121N 

 

POZOSTAŁE OPCJE 

OPC-499---HEADSET ADAPTER---gdy używany jest zestaw 

nagłowny np. wyprodukowany przez David Clark Co. wraz z 

adapterem,  radiotelefon umożliwia podsłuch w słuchawce twojego 

głosu podczas nadawania 

LC-159 pokrowiec 

 

 

 

str. 32-33 

 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA KIESZONKOWA W 

JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

 

Str.34 

 

PODŁĄCZENIE ZESTAWU NAGŁOWNEGO  

 
Przy użyciu zestawu nagłownego np. wyprodukowanego przez 

David Clark Co. wraz z adapterem OPC-499, radiotelefon 

umożliwia podsłuch w słuchawce Twojego głosu podczas 

nadawania. 

 

Ilustracja obrazująca podłączenie OPC-499 

 

 
POWYŻSZA INSTRUKCJA JEST TYLKO INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 

RADIOTELEFONU IC-A24 I IC-A6 I POMIMO ZAWARTYCH W 

NIEJ TREŚCI ( SZCZEGÓLNIE ROZDZIAŁ: NAWIGACJA Z 

UŻYCIEM VOR ) NIE STANOWI INSTRUKTARZU CZYNNOŚCI 

NAWIGACYJNYCH. 
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Wersje CE, radiotelefonów IC-A24E/A6E, oznaczone znakiem CE 

na tabliczce z numerem fabrycznym, spełniają zasadnicze 

wymagania R&TTE. 

 

Znak ostrzegawczy wskazuje, że sprzęt pracuje na 

niezharmonizowanych w UE zakresach częstotliwości i jego 

używanie wymaga zezwolenia URTiP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


