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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Innan du använder den här skannern, läs och följ följande. 

HÖRLURSVARNING!  

Användning av felaktiga hörlurar eller mono-headset kan 

vara farligt för din hörsel. Utgången från telefonuttaget är 

mono, men du hör den i båda hörlurarna på ett 

stereohörlurar. 

Ställ in volymen på en bekväm ljudnivå som kommer från 

högtalaren innan du ansluter monohörlurarna eller 

headsetet. Annars kan du uppleva obehag eller möjliga 

hörselskador om volymen plötsligt blir för hög på grund 

av volymkontrollen eller inställningen för squelchkontroll. 

Detta kan vara särskilt sant för den typ av hörlurar som 

placeras i hörselgången. 

VARNING! 

Uniden representerar inte att enheten är vattentät. För 

att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt 

inte enheten för regn eller fukt. 

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte 

uttryckligen godkänts av Uniden, eller användning av 

denna produkt på något annat sätt än som anges i denna 

bruksanvisning, kan ogiltigförklara din myndighet att 

använda denna produkt. 
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INLEDNING 
 

Tack för att du har köpt en Uniden UBC125XLT handhållen  

skanner. Skannern är mångsidig, kompakt och enkel att 

använda. Förutom sina vanliga skanningsfunktioner, 

inkluderar din skanner även Close Call ™ RF-

fångsteknologi utformad för att hjälpa dig att upptäcka 

och identifiera starka lokala radiosignaler i ditt område. 

Du kan programmera upp till 500 frekvenser i 

skannerns minne antingen manuellt eller med valfri 

datorprogramvara. Med skannern kan du skanna 

sändningar och är förprogrammerad med servicebanker 

för din bekvämlighet.  
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 FUNKTIONSÖVERSIKT 

 

10 Kanallagringsbanker - Du kan lagra upp till 50 frekvenser i 

varje bank för totalt 500 frekvenser så att du lättare kan identifiera 

samtal. 

Close Call ™ RF Capture Technology - du kan ställa in 

skannern så att den upptäcker och tillhandahåller 

information om radiosändningar i närheten. 

 

Close Call ™ stör ej - kontrollerar om det är nära 

samtalsaktivitet mellan kanalmottagningen så att 

aktiva kanaler inte avbryts. 

Close Call tillfällig lagring - lagrar och skannar tillfälligt 

de 10 senaste Close Call-träffarna i banken Close 

Callshits. 

PC-programmering - du kan ladda ner information till 

skannern och ladda upp till skannern via din persondator. 

CTCSS och DCS Squelch-lägen - snabb sökning efter 

CTCSS / DCS-toner / koder som används under en 

sändning. Du kan identifiera upp till 50 CTCSS-toner och 

104 DCS-koder. 

Direkt åtkomst - ger dig direkt åtkomst till alla kanaler. 



 

 

                                                                     www.fbradio.se 

Lock-Out-funktion - låter dig ställa in din skanner att 

hoppa över specifika kanaler eller frekvenser när du 

skannar eller söker. 

Temporär Lockout - gör det enkelt att tillfälligt låsa 

ut alla kanaler eller frekvenser. Låset rensas när du 

stänger av strömmen och sätter på den igen så att du 

inte behöver komma ihåg att låsa upp kanalerna eller 

frekvenserna senare. 

Triple-Conversion Circuitry - eliminerar praktiskt taget 

alla störningar från IF-bilder (mellanfrekvens), så att du 

bara hör den valda frekvensen. 

Texttaggning - du kan namnge varje kanal med upp till 16 

tecken per namn. 

Servicebanker - frekvenserna är förinställda i 7 separata 

nöd-, Freenet-, PMR-, marin-, flygplan-, CB-radio- och 

amatörradiobanker för att göra det enkelt att hitta 

specifika samtalstyper och söka i någon av eller alla dessa 

banker. 

7 

Prioritetsskanning med Stör ej - gör att du kan 

programmera en kanal i varje bank (10 totalt) och sedan 

låta skannern kontrollera varje kanal varannan sekund 

medan den skannar bankerna så att du inte missar 

sändningar på dessa kanaler. Stör inte stör skannern från 

att avbryta sändningar under mottagning. 
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Priority Plus Scan - du kan ställa in skannern så att den bara 

skannar de prioriterade kanalerna. 

Scan / Search Delay / Resume - styr om skannern 

pausar i slutet av sändningen för att vänta på ett svar. Du 

kan ställa in fördröjningstid för varje kanal, Close 

Callssökning, anpassad sökning och tjänstesökning. Du 

kan också ställa in en negativ fördröjning där skannern 

stoppar sändningarna under en viss tid och sedan 

återupptas automatiskt. 

Anpassad sökning - låter dig programmera upp till 10 

anpassade sökområden och söka i någon av eller alla 

dessa områden. 

Snabbsökning - låter dig ange en frekvens och börja 

söka upp eller ner från den frekvensen. 

Turbo Search - ökar sökhastigheten från 100 till 300 steg 

per sekund automatiskt för band med 5 kHz steg. 

Söklåsning - du kan låsa upp till 200 sökfrekvenser: 

100 tillfälliga frekvenser och 100 

permanentfrekvenser i anpassad sökning, 

tjänstesökning, Close Callssökning eller 

snabbsökningslägen. 

Frekvenssteg - Låter dig välja ett frekvenssteg (5, 6,25, 

8,33, 10, 12,5 eller 20 kHz) för varje frekvensband. 
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Modulation - Gör att du kan välja ett modulaltionssätt 

(AM eller FM) för varje frekvensband. 

Display-bakgrundsbelysning - Du kan slå på / stänga av 

LCD-bakgrundsbelysningen, ställa in den endast på squelch, 

endast tangenttryckning eller båda.  

Signalstyrkemätare - visar signalstyrkan för kraftfullare 

sändningar. 

Flexibel antenn med BNC-kontakt - ger tillräcklig 

mottagning i starka signalområden och är utformad för att 

förhindra antennbrott. Du kan också ansluta en extern antenn 

för bättre mottagning. 

Memory Backup - håller frekvenserna lagrade i minnet 

under en längre tid om skannern tappar ström. 

Tre strömalternativ - låt dig driva skannern med de två 

AA-laddningsbara eller alkaliska batterierna eller den 

medföljande USB-kabeln. 

Inbyggd laddare - låter dig ladda Ni-MH-batterier i 

skannern med hjälp av en USB-port på vilken dator som helst 

och den medföljande USB-kabeln. 

Nyckelbekräftelsetoner - Du kan slå på / stänga av en 

ton som låter när du utför en åtgärd korrekt eller om du 

gör ett fel.  
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Tangentlås - låter dig låsa skannerns tangenter för att 

förhindra oavsiktliga ändringar av skannerns 

programmering. 

Batterisparning - fungerar när det inte finns någon 

sändning på 1 minut i Scan Hold- läge och något Search 

Hold- läge (utan  

prioriterad skanning och Close Call). Denna funktion stänger 

av RF-strömmen i 1 sekund och slår på den i 300 ms för att 

förlänga batteriets livslängd. 

 

Batteri låg varning -  ikonen blinkar på displayen och 

en ton varnar var 15: e sekund när batteriet blir låg. 
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FREKVENSOMRÅDE 

Denna tabell visar frekvensområden, 

standardstegfrekvens, standardmodulation och typ av 

sändningar du kan höra för varje intervall. 

BAND PLAN 1 

FREKVENS (MHz) 

STEG (kHz) LÄGE 
  

undre övre   

25,0000  27,9950  5,0  FM 

28,0000  30,1950  5,0  FM 

30,2000  49,9950  5,0  FM 

50,0000  79,9950  5,0  FM 

80,0000  82,9950  5,0  FM 

83,0000  83,9950  5,0  FM 

84,0000  88,0000  5,0  FM 

108,0000  136,9916 8,33 AM 

137,0000  137,9937 6,25 FM 

138.0000  143.9937 6,25 FM 

144,0000  145,9937 6,25 FM 

146,0000  155,9937 6,25 FM 

156,0000  157,4312 6,25 FM 

157,4375  157,9937 6,25 FM 
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158,0000  160,5937 6,25 FM 

10 

FREKVENS (MHz) 

STEG (kHz) LÄGE 
  

undre övre   

160,6000  162,0250  6,25 FM 

162,0312  162,5937 6,25 FM 

162,6000  174,0000  6,25 FM 

225,0000  399,9875  12,5 AM 

400,0000  439,9937 6,25 FM 

440,0000  449,9937 6,25 FM 

450,0000  465,9937 6,25 FM 

466,0000  469,9937 6,25 FM 

470,0000  512,0000  6,25 FM 

806,0000  960,0000  12,5 FM 

BAND PLAN 2 

FREKVENS (MHz) 

STEG (kHz) LÄGE 
  

undre övre   

25,0000  27,9950  5,0  AM 

28,0000  30,1950   5,0 AM 

30,2000  49,9950  5,0  FM 

50,0000  79,9950  5,0  FM 

80,0000  82,9950  5,0  FM 
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83,0000  84,0100  5,0  FM 

84,0150  87,2950  

20 med 

förskjutnin

g 15 

FM 

108,0000  136,9916 8,33 AM 

137,0000  13 7,9950  5,0  FM 

 

FREKVENS (MHz) 

STEG (kHz) LÄGE 
  

undre övre   

138,0000  143,9950  5,0  FM 

144,0000  145,9875  12,5 FM 

146,0000  155,9900  10,0  FM 

156,0000  157,4250  12,5 FM 

157,4375  157,9875  12,5 FM 

158,0000  160,5875  12,5 FM 

160,6000  162,0250  12,5 FM 

162,0300  162,5900  10,0  FM 

162,6000  174,0000  10,0  FM 

225.0000  399.9875  12,5 AM 

400,0000  439,9937 6,25 FM 

440,0000  449,9937 6,25 FM 

450,0000  465,9900  10,0  FM 

466,0000  469,9900  10,0  FM 

470,0000  512,0000  6,25 FM 
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806,0000  960,0000  12,5 FM 

 

Inkluderat med skannern 

• UBC125XLT scanner med tillhörande bältesklämma 

• Antenn 

• uppladdningsbart 2300mAh Ni-MH-batterier 

• USB-kabel 

• AC USB-adapter 

• handledsrem 
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GRUNDERNA I SKANNING 
 

Detta avsnitt ger dig bakgrund om hur skanning fungerar. 

Du behöver inte veta allt detta för att använda din 

skanner, men viss bakgrundskunskap hjälper dig att få ut 

mesta möjliga av din UBC125XLT. 

VAD SKANNAS? 

Till skillnad från vanliga AM- eller FM-radiostationer 

sänder de flesta tvåvägskommunikationer inte 

kontinuerligt. Din UBC125XLT skannar programmerade 

kanaler tills den hittar en aktiv frekvens, stoppar sedan på 

den frekvensen och förblir på den kanalen så länge 

sändningen fortsätter. När sändningen avslutas 

återupptar skanningscykeln tills skannern får en annan 

sändning. 

VAD ÄR FREKVENSSÖKNING (”SEARCH”)? 

UBC125XLT kan söka efter aktiva frekvenser. Detta 

skiljer sig från skanning eftersom du söker efter 

frekvenser som inte har programmerats in i skannern. 

När du väljer frekvensband att söka söker skannern 

efter en aktiv frekvens inom de nedre och övre 

gränserna du anger. När skannern hittar en aktiv 

frekvens stannar den på den frekvensen så länge 
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sändningen varar. Om du tycker att frekvensen är 

intressant kan du lagra den i en av bankerna. Om inte 

kan du fortsätta söka.  

 

FÖRSTA SKANNINGEN 

Vad är CTCSS / DCS? 

Din skanner kan övervaka system med hjälp av ett 

Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS) och 

Digital Coded Squelch (DCS) -system, som tillåter att 

squelch öppnas endast när den ton du har 

programmerat med en specifik frekvens mottas 

tillsammans med en transmission. 

CTCSS och DCS är underhörbara ljudsignaleringssystem 

som ibland kallas PL eller DPL (Motorolas 

varumärkesbetecknade villkor för respektive Private Line 

respektive Digital Private Line). CTCSS och DCS används 

endast för FM-signaler och är vanligtvis associerade med 

både amatör- och kommersiella tvåvägsfrekvenser. 

Dessa system använder en speciell underhörbar ton som 

åtföljer en överförd signal. 

CTCSS och DCS används för många ändamål. I många 

fall används CTCSS och DCS för att begränsa åtkomsten 
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till en kommersiell repeater, så att endast de enheter 

som sänder rätt ton tillsammans med sin signal kan 

"prata" med repeateren. 

CTCSS och DCS används också i områden som får 

störningar där det finns flera stationer med 

utgångsfrekvenser nära varandra. När detta inträffar 

kan du höra flera kommunikationer på samma 

frekvens. Stationerna kan till och med störa varandra 

så mycket att det är omöjligt att ta emot någon av 

stationerna. Din skanner kan koda varje mottagen 

frekvens med en specifik underhörbar CTCSS-ton 

eller DCS-kod. När du sedan tar emot flera signaler 

hör du bara sändningen med den CTCSS- eller DCS-

ton som du programmerade. Om du inte får rätt 

subton med en signal förblir skannerns squelch 

stängd och du hör ingenting. 

Se referensavsnittet i denna manual för tabeller som visar 

tillgängliga CTCSS-frekvenser och DCS-koder. 

Konventionell skanning 

Konventionell skanning är ett relativt enkelt koncept. 

Varje grupp användare i ett konventionellt system 

tilldelas en enda frekvens (för simplex-system) eller två 

frekvenser (för repeater-system). Varje gång en av dem 

sänder går deras sändning alltid ut på samma frekvens. 
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Fram till slutet av 1980-talet var detta det primära sättet 

att radiosystem fungerade. 

Till och med idag finns det många 

tvåvägsradioanvändare som använder ett konventionellt 

system: 

• Flyg 

• Amatörradio 

• PMR-användare 

• Många yrkesradioanvändare 

När du vill lagra ett konventionellt system är allt du 

behöver veta frekvenserna som de använder. När du 

skannar ett konventionellt system stannar skannern 

mycket kort på varje kanal för att se om det finns 

aktivitet. Om det inte finns, flyttar skannern snabbt till 

nästa kanal. Om det finns så pausar skannern på 

sändningen tills den är över. 

Simplex 

Simplex-system använder en enda frekvens för både 

sändning och mottagning. De flesta radioapparater som 

använder denna typ av operation är begränsade till siktlinje. 

Denna typ av radio används ofta på byggarbetsplatser och 

med billiga konsumentradioer som PMR-radioer. Området 

är vanligtvis 1-10 km beroende på terrängen och många 

andra faktorer. 
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Repeater-shift 

Repeater-system använder två frekvenser: ett sänder från 

radion till en central repeater; den andra sänder från 

repeatern till andra radioapparater i systemet. Med ett 

repeaterbaserat system är repeatern placerad ovanpå en 

hög byggnad eller på ett radiotorn som ger stor synlighet 

för verksamhetsområdet. 

När en användare sänder (på en ingångsfrekvens) 

plockas signalen upp av repeatern och sänds igen (på 

en utgångsfrekvens). Användarens radio lyssnar alltid 

efter aktivitet på utgångsfrekvensen och sänder på 

ingångsfrekvensen. Eftersom repeatern ligger mycket 

högt finns det en mycket stor siktlinje. Typiska repeater-

system ger täckning till ungefär en 35 kilometer radie 

från repeaterplatsen. 

FÖRSTÅ BANKER 

Kanallagringsbanker 

För att göra det enklare att identifiera och välja de 

kanaler du vill lyssna på, delas de 500 kanalerna upp i 

10 kanals lagringsbanker som innehåller 50 kanaler 

vardera. Du kan använda varje kanallagringsbank för att 

gruppera frekvenser efter avdelning, plats, 

intresseområde eller något annat sätt du föredrar. Du 

kan lyssna på någon eller alla banker genom att 
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använda siffertangenterna för att slå på eller stänga av 

dem. 

Servicesökningsbanker 

Skannern är förprogrammerad med många av de 

frekvenser som tilldelats till nöd-, Freenet-, PMR-, marin-, 

flygplan-, CB-radio- och HAM-radiotjänster. Det finns 7 

banker tilldelade för dessa sökningar som kan användas 

precis som kanallagringsbankerna för att söka efter dessa 

frekvenser i tjänstsökningsläge . 

Anpassade sökbanker 

Anpassade sökbanker låter dig programmera och söka i 

10 anpassade sökintervall. Under anpassad sökning 

börjar skannern med den lägsta frekvensen i sökområdet 

som du väljer till den högsta frekvensen i området. Du 

kan söka i någon av eller alla dessa områden genom att 

slå på eller stänga av varje sökbank precis som 

kanallagringsbanker i sökläge . 
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INSTÄLLNING AV DIN SCANNER 
 

Dessa riktlinjer hjälper dig att installera och använda din nya 

skanner. 

Om din skanner får störningar eller elektriskt brus, flytta 

skannern eller antennen bort från källan. Du kan också 

försöka ändra höjden eller vinkeln på gummiantennen. 

För att förbättra skannerns mottagning använder du en 

valfri extern antenn utformad för multibandstäckning. 

(Du kan köpa den här typen av antenner hos FB Radio, 

https://fbradio.se/antenner/scannerantenner/). Om 

antennen som tillval inte har någon kabel, använd 50 

ohm koaxialkabel för inledning. En adapterkontakt kan 

vara nödvändig för antenner som tillval. 

Använd en valfri monohörlur eller stereohörlurar med 

korrekt impedans för privat lyssnande. Läs 

försiktighetsåtgärderna på insidan av framsidan av denna 

bruksanvisning. 

Använd inte skannern i miljöer med hög fuktighet som 

kök eller badrum. 

Undvik att placera skannern i direkt solljus eller nära 

värmeelement eller ventiler. 

  

https://fbradio.se/antenner/scannerantenner/


 

 

                                                                     www.fbradio.se 

 

ANSLUTNING AV ANTENN 

1. Rikta in spåren runt antennens kontakt med flikarna på 

skannerens BNC-kontakt.  

2. Skjut antennens kontakt nedåt över skannerns kontakt.  

3. Vrid antennanslutningens ytterring medurs tills den 

låses på plats. 

Ansluta en valfri antenn 

Skannerns BNC-anslutning gör det enkelt att ansluta 

olika valfria antenner, inklusive en extern mobilantenn 

eller utomhusbasstationsantenn. Du hittar ett stort urval 

av antenner hos FB Radio.  

Obs: Använd alltid 50 ohm, RG-58 eller RG-8, 

koaxialkabel för att ansluta en utomhusantenn. Om 

antennen är mer än 50 meter från skannern använder du 

RG-8 dielektrisk koaxialkabel med låg förlust. Om det är 

mindre än 50 fot, använd RG-58. Du kan få en BNC-

adapter på lokala elektronikbutiker. 

ANSLUTNING AV HÖRLURAR 

För privat lyssning kan du ansluta en 1/8-tums (3,5 

mm) miniplug-hörlurar eller stereohörlurar (medföljer 

inte) i hörlursuttaget ovanpå din skanner. Detta kopplar 

automatiskt bort den interna högtalaren.  
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ANSLUTNING AV EN EXTERN HÖGTALARE 

I ett bullrigt område kan en extra förlängningshögtalare, 

placerad på rätt plats, ge bekvämare lyssnande. Anslut 

högtalarkabelns 1/8-tums (3,5 mm) minikontakt till din 

skanneruttag. 

18 

VARNING! Om du ansluter en extern högtalare till 

skannerns hörlursuttag, anslut aldrig 

ljudutgången till en strömförsörjning och jord. 

Detta kan skada skannern. 

JUSTERING AV BÄLTESCLIP:et 

Det fabriksmonterade bältesclipet gör det enklare att 

bära skannern. Använd en Phillips-skruvmejsel för att 

justera (lossa) monteringsskruvarna eller ta bort 

bältesklämman helt.  

STRÖMFÖRSÖJNING 

Du kan driva skannern med alkaliska (ALK) icke-

uppladdningsbara batterier (medföljer inte) eller de 

medföljande uppladdningsbara batterierna Nickel Metal-

Hydride (Ni-MH). Uniden tillhandahåller en USB-kabel 

för att ladda Ni-MH-batterierna vid första installationen 
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och för att ladda dem igenom din dator eller via en 

strömadapter som ger USB-laddning. 

Inuti batterifacket finns en omkopplare för att ställa in 

enheten till antingen ALK eller Ni-MH.  

VARNING!  Icke-uppladdningsbara batterier kan bli 

heta eller spricka om du försöker ladda dem. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: 

• När   visas i displayen och skannern piper var 15: e sekund, 

ladda eller byt ut batterierna. 

• Använd endast nya batterier av önskad storlek och 

rekommenderad typ. 

• Ta alltid bort gamla eller svaga batterier. Batterier kan läcka 

kemikalier som förstör elektroniska kretsar. 

• Blanda inte gamla och nya batterier, olika typer av batterier 

(standard, alkaliska eller uppladdningsbara) eller 

uppladdningsbara batterier med olika kapacitet. 

• Använd och ladda inte Ni-Cd-batterier; detta kan orsaka 

säkerhetsrisk och skada skannern. 

Installera icke-uppladdningsbara batterier 

1. Se till att strömmen är avstängd. 

2. Skjut av batterifacket. 

3. Använd ett spetsigt föremål som en kulspetspenna för att 

ställa in batterivalsbrytaren i facket till ALK. 



 

 

                                                                     www.fbradio.se 

4. Sätt i batterierna enligt polaritetssymbolerna (+ och -) 

markerade inuti batterifacket. 

5. Sätt tillbaka batterifackets lock.  

Installera uppladdningsbara Ni-MH-batterier 

Du kan också använda två uppladdningsbara Ni-MH-batterier för 

att driva din skanner. Ni-MH-batterierna som medföljer din enhet 

är inte fulladdade; Du måste ladda dem helt efter att du installerat 

dem i din skanner. Se Ladda NiMH-batterierna, sidan 21, för mer 

information. 

1. Se till att strömmen är avstängd. 

2. Skjut av batterifacket. 

3. Använd ett spetsigt föremål som en kulspetspenna för att 

ställa in batterivalsbrytaren inuti facket till Ni-MH för 

nickelmetallhydridbatterier. 

20 

4. Sätt i två batterier i facket som indikeras av 

polaritetssymbolerna (+ och -) märkta inuti och sätt tillbaka 

luckan. 

Obs:  Ladda aldrig dem i ett område där temperaturen är över 45 ° 

C eller under 4 ° C för att förhindra skador på Ni-MH-batterier. 

Ladda Ni-MH-batterier 

 Skannern har en inbyggd krets som laddar de medföljande  

Ni-MH-batterierna när en USB-kabel ansluter till en dator (INTE 

till ett USB-nav) eller till en AC- eller DC-adapter som ger USB-
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laddningskraft . Kontrollera att batterivalsbrytaren är inställd på 

Ni-MH och att endast uppladdningsbara Ni-MH-batterier är 

insatta i skannern innan du ansluter den till din dator. 

FÖRSIKTIGHET:  Försök aldrig ladda icke-

uppladdningsbara batterier eller installera icke-

uppladdningsbara batterier när batterivalsbrytaren är 

inställd på Ni-MH. USB-kabeln laddar bara batterierna 

om skannern är avstängd. 

1. Se till att skannern är avstängd. Den laddas bara om den är 

avstängd, även om USB-kabeln ansluter den till en dator. 

2. Anslut den medföljande USB-kabeln till skannerns USB-port. 

3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till datorns USB-port 

eller till en AC- eller DC-adapter som ger USB-laddningskraft.  

OBS ! Om du ansluter till en dators USB-port ber datorn om 

drivrutinerna för din skanner. USB-drivrutiner och valfri 

programmeringsprogramvara finns tillgängliga för nedladdning 

från http://www.butel.nl/ubc125xlt. Dessa kommer också att finnas 

tillgängliga på CD: n med programvaran ARC125. 
21 

4. Scannern visar laddning medan den laddar batterierna och 

laddningen är fullständig när Ni-MH-batterierna är helt 

laddade. 

Olika statusmeddelanden kan visas beroende på batterityp och 

skannerstatus: 
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LCD Message Batt.  

Typ 

Betydelse Scanner 

Cond. 

Laddning av Ni-MH- skannern laddas. Av 

Nej Batteri Inga INga batterier i 

skannern. 

Off 

Charge  

Komplett 
Ni-MH Enheten är laddad. Off 

Charge Off Alk./Ni-

skanner

n 

MH- 

laddas inte 

(Batterivalsbrytaren 

är inställd på Alk.) 

Off 

Battery Error Ni-MH Batterier kan inte 

laddas (dött 

batteri). 

Av 

olaglig 

spänning 
Ni-MH USB-extern ström är 

utom räckhåll. 

Av 

Se även Ställa in laddningstimern, sidan 32. 

Om batterierna är bra laddar skannern batterierna. och det 

fungerar normalt. Om skannern inte omedelbart kan avgöra om 

batterierna är bra och kan laddas, kontrollerar den dem och visar 

batteriikonen. Om skannern bedömer att batterierna är bra börjar 

skannern att ladda och batteriikonen försvinner. Om det inte kan 

betrakta batterierna som bra på 60 sekunder slutar skannern att 

kontrollera och batteriikonen blinkar. 
22 
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OM DIN SKANNER 
 

Vi använder några enkla termer i den här handboken för att 

förklara skannerns funktioner. Bekanta dig med dessa termer och 

skannerns funktioner, och du kan låta skannern fungera för dig 

direkt. Bestäm bara vilken typ av kommunikation du vill ta emot 

och ställ sedan in skannern för att söka i den kommunikationen. 

En frekvens, uttryckt i kHz eller MHz, är en stations 

inställningsläge. För att hitta aktiva frekvenser använder du 

sökfunktionen eller hänvisar till en frekvensreferens. 

Förutom att söka inom ett valt frekvensområde kan du också söka 

i skannerns servicebanker. Servicebanker är förinställda grupper 

av frekvenser kategoriserade efter typen av tjänster som använder 

dessa frekvenser. Till exempel finns många amatörradiofrekvenser 

i HAM-servicebanken. 

När du söker efter en önskad frekvens kan du lagra den på en 

programmerbar minnesplats som kallas en kanal. Kanaler 

grupperas i kanallagringsbanker. Skannern har 10 kanals 

lagringsbanker och varje bank har 50 kanaler. Du kan skanna 

kanallagringsbankerna för att se om det finns aktivitet på 

frekvenserna lagrade där. 
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LÄR KÄNNA SKANNERN 

Om din skannerns knappar verkar förvirrande först bör följande 

information hjälpa dig att förstå varje tangents funktion. 

Din skannerknappar har olika funktioner märkta på 

knapptopparna och under tangenterna. Tangenterna fungerar i 

normalt läge och funktionsläge . Genom att trycka på Func 

placeras skannern i funktionsläge i 3 sekunder och återgår sedan 

till normalt läge. Skannern visar  F. Under de tre sekunderna kan 

du trycka på andra knappar och använda den funktionen. Om du 

trycker på Func igen innan 3 sekunder återgår du till normalt 

läge och F- ikonen försvinner. I normalt läge F- visas inte ikonen. 
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Knapp / 

ikon 

Tryck för att ... Tryck på Func 

och denna 

knapp till ... 

1 / PRI Enter 1. Gå till Prioritet 

menyn. 

3 / Step Enter 3. Gå till  

Step- menyn. 

24 
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Knapp 

/ 

ikon 

Tryck för att ... Tryck på Func 

och denna 

knapp till ... 

4 / < • Ange 4. 

• Bläddra åt vänster i Redigera 

tagg läget. 

NA 

6 /> • Enter 6. 

• Rulla åt höger i Redigera 

tagg läget. 

NA 

7 / 

Beep 

Enter 7. Växla Keybeep 

inställningen 

för. 

9 / Mod Enter 9. Växla  

modulationsinst

ällningen . 

. Clr • Ange en decimal. 

• Ange ett mellanslag i en 

textsträng. 

NA 

Func • Gå till funktionsläge i 3 

sekunder. 

• Återgå till normalt läge från 

funktionsläge . 

NA 
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HOLD /  

 

• håll på en aktuell kanal. 

• Släpp håll och fortsätt 

skanning / sökning. 

• Övervaka en oprogrammerad 

frekvens efter att du har 

angett den. 

• Öppna en kanal direkt efter 

att du har angett den. 

Gå till Close 

Call menyn. 

Skanna Gå in eller återuppta 

skanningsläge . 

NA 

Srch / 

Svc 

Starta anpassad sökning. Starta 

tjänstesökning. 
25 

Knapp 

/ 

ikon 

Tryck för att ... Tryck på Func 

och denna 

knapp för ... 
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L/O/ 

 

• Låsa tillfälligt en kanal eller 

sökfrekvens (tryck en gång). 

• Lås permanent ut en kanal 

eller sökfrekvens (tryck två 

gånger). 

• Lås upp en spärrad kanal 

eller sökfrekvens. 

• Lås upp alla låsta 

utinställningar för de 

aktiverade kanalbankerna 

eller sökfrekvenserna (håll 

intryckt). 

Lås eller lås upp 

knappsatsen. 

 /  

• Slå på och stänga av 

skannern (håll in). 

• Slå på och av 

bakgrundsbelysningen. 

Gå till Display / 

Charge menyn. 

Pgm / 

E 

• Välj inmatningsdata eller ett 

menyalternativ. 

• Få åtkomst till en kanal 

genom dess kanalnummer. 

• Ange Kanal 

programmerin

g menyn. 

• Spara 

frekvenser 

snabbt i olika 

lägen. 

Obs:  Vrid SCROLL CONTROL för att bläddra uppåt och nedåt 

genom menyval. 
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STARTA SKANNERN 

Obs!  Se till att skannerns antenn är ansluten innan du sätter på 

den. 

1. Du kan välja bandplan (Bandplan 1 eller 2) när du slår på 

skannern. När du håller in en    sekund för att slå på 

skannern trycker du också på och håller 1 för Bandplan 1 eller 

2 för Bandplan 2.  

2. Om skannern är ny eller har återställts, är standardläget Scan 

Hold  med alla banker aktiverade och Close Call DoNot-

Disturb aktiv. Annars visar skannern det sista läget som 

skannern var i innan den stängdes av. 

EN TITT PÅ DISPLAYEN 

 Displayen har indikatorer som visar skannerns aktuella status. 

Displayinformationen hjälper dig att förstå hur din skanner 

fungerar. 

Obs:  Alla dessa ikoner kan inte visas samtidigt. 
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Punkt Betydelse 

1 • i Scan / Scan Hold lägekanalnamnet. 

• Anpassad / tjänst Sök banknamn. 

• Snabbsökning i snabbsökningsläge . 

• Close Calls hits i Scan / Scan Hold läge. 

• Close Call i Endast samtal läget. 

2 • Skanna i skanningsläge . 

• CC-sökning i Endast samtal läget. 

• Kanalnummer och frekvens. 

• Söker frekvens. 

3 P identifierar en prioritetskanal. 

4 • BNK / SVC / SRC / BND visar banker / band 

aktiverade för skanning / servicesökning / 

anpassad sökning / stäng endast 

samtalsläge. 

• C är för banken Close Call Hits. 

5 AM / FM visar kanal / frekvensmodulation. 

6 • PRI indikerar prioritetsskanning. 

• PRI  indikerar Prioritet Stör ej. 

• PRI + indikerar Prioritet Plus-skanning. 

7 Visar alla mottagna CTCSS / DCS-ton / -koder. 
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8 • indikerar Close Callsprioritet. 

• indikerar Close Call Stör ej. 

9 ↑eller ↓ anger skannings- / sökriktningen. 

10  indikerar att batterierna är låga. 

11  indikerar att knapplåset är aktiverat. 

12  indikerar signalstyrkan. 

28 
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Arti

kel 

Betydelse 

13 • TL/Oindikerar tillfällig blockering. 

• L/Oindikerar permanent låsning. 

14 • HOLD på en kanal. 

• HOLD på en frekvens. 

15  Indikerar funktionsläge . 
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INSTÄLLNING AV DIN SCANNER 

När du slår på skannern för första gången kan du ställa in 

skärmvisningsinställningar såväl som andra element som 

squelchnivåer, volym, ljusstyrka osv.  

Använd SCROLL CONTROL-ratten 

Vrid på SCROLL CONTROL- ratten upptill på UBC125XLT för att: 

• välja kanaler  

• Justera volymen 

• Justera brusspärr 

• Displayinställningar 

• Välja tecken för texttaggar 

• Bläddra uppåt eller nedåt genom menyalternativen 

• Ändra kanaler / frekvenser i  Hold-läge 

• Återuppta scanning 

Tryck på SCROLL CONTROL ratten för att välja en inställning. 

Obs: Att  trycka på SCROLL CONTROL är samma som att trycka 

på Pgm / E på knappsatsen i menyläge . 

29 

Justera volymen 

1. Tryck på SCROLL CONTROL; Volymnivåindikatorn och 

batterispänningsdisplayen. 
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2. Vrid SCROLL CONTROL för att justera volymnivån från 0 till 

15. 

3. Tryck på SCROLL CONTROL för att ställa in volymen. 

4. Att avsluta volymnivå läge genom att trycka SCROLL 

CONTROL igen eller vänta 10 sekunder för att återgå till det 

tidigare läget. 

Justera Squelch 

1. Tryck på Funcoch tryck sedan på SCROLL CONTROL. 

Indikeringsnivån och batterispänningen visas. 

2. Vrid SCROLL CONTROL för att ändra squelchnivån från 0 till 

15. 

3. Vrid SCROLL CONTROL tills ljudet stängs av. Om skannern 

tar upp oönskade delvisa signaler eller mycket svaga 

sändningar, öka Squelch-inställningen för att öka den 

signalnivå som krävs för att öppna squelch. Minska Squelch-

inställningen för att lyssna på en svag eller avlägsen station. 

4. Tryck på SCROLL CONTROL för att ställa in önskad nivå och 

återgå till föregående läge.  

Ställa in bakgrundsbelysningen 

Tryck för  att slå på och stänga av bakgrundsbelysningen.  

1. Tryck på Func och för  att visa Display / Charge menyn.  
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2. Från den här menyn bläddrar du till Ställ in 

bakgrundsbelysning från undermenyerna. Tryck på SCROLL 

CONTROL. 

30 

3. Bläddra för att välja en av följande inställningar: 

• Alltid av - Bakgrundsbelysning är alltid av. 

• Alltid på - Bakgrundsbelysning är alltid på. 

• På med Squelch - Bakgrundsbelysningen är på medan 

squelch är öppen och tills fördröjningen löper ut. 

• På med knapptryckning - Bakgrundsbelysningen är på i 10 

sekunder efter att någon knapp trycks in. 

• Keypress + Squelch - Både ovan nämnda "Squelch" och 

"Keypress." 

• <Tillbaka - Återgå till föregående meny. 

4. Tryck på Pgm / E (eller tryck på SCROLL CONTROL) för att 

spara och återgå till föregående meny. (Standard = Alltid av)  

5. Tryck på . Clr för att lämna. 
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Justera kontrasten 

Denna undermeny i Display / Charge- menyn styr skärmens 

kontrast (hur ljus eller mörk den ser ut) för olika 

visningsförhållanden. Det finns 15 kontrastinställningar. 

Kontrasten förändras när du bläddrar genom inställningarna. 

För att justera kontrasten, tryck Func sedan;     

visnings/ laddnings menyn visas 

1. Bläddra för att ställa in kontrast och tryck PGM /E. 

2. Bläddra för att se kontrastinställningarna. 

3. När du har valt en inställning, tryck på Pgm / E för att ställa 

in den och återgå till föregående meny. 

4. Tryck på . Clr för att lämna. 

Ställa in laddningstimern 

 Timer Laddningstimer är också en undermeny i Display / 

laddnings menyn. Den anger hur länge skannern laddar 

batterierna när du ansluter den medföljande USB-kabeln till en 

USB-port och ansluter den till din skanner. 

VARNING:  Laddningstimern återställs till den inställda 

laddningstiden varje gång du ansluter USB-kabeln till 
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skannern eller laddar batterierna medan USB-kabeln är 

ansluten. 

1. För att ställa in laddnings Timer Tryck på FUNC sedan   att 

visa Display / laddnings menyn.  

2. Rulla för att ställa ChargeTime och tryck PGM /E. 

3. Bläddra till 1-14 (timmar) (standard = 14 timmar) och tryck 

på Pgm / E för att spara och återgå till föregående meny.  

Föreslagen maximal laddningstid för Ni-MH-batterier: 

1500mAh 9 timmar 

1800mAh 11 timmar 

32 

2000mAh 12 timmar 

2100mAh 13 timmar 

2200mAh 13 timmar 

2300mAh 14 timmar 

Obs! Batterierna kommer att ta längre tid att ladda när skannern 

används.   

4. Tryck på . Clr för att lämna. 

Använda tangentlåset 

Använd skannerns knappsatslås för att skydda det från oavsiktliga 

programändringar. När knappsatsen är låst, bara Func, Hold 

 och SCROLL CONTROL (endast volym) fungerar. 

    

    
,  ,   
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Tryck på Func och sedan på L/Oför att slå på och stänga av 

knappsatsen. Skannern visar knappsatslås på eller knappsatslås 

av. 

Ställa in piptonen 

Tryck på Func och sedan på Beep / 7 (standard = PÅ) för att slå 

knapptryckningsbekräftelsetonen på eller av. 

Återställa skannern 

VARNING: Återställning av skannern rensar all data och 

inställningar du har angett. Du kan inte återställa 

användarprogrammerade data som har tagits bort. Du 

kan i ett sista steg bara återställa de ursprungliga 

fabriksdata. 

1. Tryck och håll ned 2, 9och håll knapparnaoch slå på 

skannern. 

2. Skannern rensar all data och återgår till den initiala 

inställningen utom bandplanen. All Memory Clear visas. 

33 
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PC-programmering 

Anslut din skanner till din dator via USB-kabeln till: 

• Programmera kanaler i skannern 

• Ställ in någon inställning 

När du ansluter din skanner till din dator visas en serie skärmar 

som hjälper dig.  

USB-drivrutiner och valfri programmeringsprogramvara finns 

tillgängliga för nedladdning från http://www.butel.nl/ubc125xlt. 

Dessa kommer också att finnas tillgängliga på CD: n med 

programvaran ARC125. 

 PROGRAMMERING AV KANALER 
 

När du har konfigurerat din skanner är du redo att börja använda 

din skanners förprogrammerade servicebanker, de anpassade 

sökbankerna, funktionen CLOSE CALL. Du kan också 

programmera dina kanalminnen eller omprogrammera dina tio 

anpassade sökbankminnen. 

Innan skannern kan börja skanna måste du programmera en 

frekvens i minst en kanal. 

1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret (1-500).  
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2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan också 

trycka på HOLD och bläddra till kanalen; tryck på Func och 

sedan på Pgm / E.) 

Obs 1:  Vrider du SCROLL CONTROL i funktionsläge kan du 

välja den första kanalen i varje bank. 

34 

Not 2: Du kan snabbt spara frekvenser i Scan Hold-läge 

genom att ange frekvensen och trycka PGM /E. 

3. Rulla för att markera Ange frekvens och tryck på PGM /E.Du 

ser kanalnummer och aktuell programmerad frekvens. (För 

att återgå till föregående skärm, tryck på . Clr.) 

4. Använd sifferknapparna och  . Clr för en decimal för att ange 

frekvensen. Om du gör ett misstag, tryck på  . Clr för att 

rensa skärmen. Tryck på PGM / E för att lagra frekvensen och 

återgå till Kanalmenyn 

5. Tryck på . Clr för att återgå till den sista skärmen. 

Skannern avrundar automatiskt det angivna numret till närmaste 

giltiga frekvens. Om du till exempel anger 151.473 (MHz) 

accepterar din skanner det som 151.475. 

Om du angav en ogiltig frekvens Out of Band visas och skannern 

piper tre gånger. Tryck på  . Clr och ange en giltig frekvens. Om 

du anger en frekvens som redan har angetts någon annanstans 

visar skannern kanalnumret och Frekvens existerar - Confirm? 

visas. 
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Om du angav frekvensen av misstag, tryck på  . Clr ange sedan 

rätt frekvens. För att ange frekvensen ändå, tryck på Pgm / E för 

att acceptera.  

Kanalen som tillhör samma bank visas, då visas den minsta 

kanalen när två eller flera duplikeringskanaler finns. 
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PROGRAMMERING AV TEXTTAGGAR 

Du kan anpassa dina kanaler genom att programmera texttaggar 

(upp till 16 tecken i längd) för enklare identifiering av 

kanalfrekvens. Standardtaggen är banknumret följt av 

kanalnumret i banken. 

1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan även 

tryck Hold och rulla till  Tryck Func sedan Pgm /kanalen;.E) 

3. Bläddra för att välja Redigera kod och tryck PGM /E. 

4. Vrid SCROLL CONTROL för att välja tecken genom att trycka 

på > eller < för att flytta markören till höger eller vänster. Om 

du gör ett misstag, tryck på . CLR för att rensa det sista 

tecknet. Tryck på  . CLR två gånger för att rensa alla tecken. 

Tryck på att avbryta och avsluta L/O. 
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5. Tryck på PGM / E för att spara etiketten och återgå till 

kanalmenyn 

INSTÄLLNING AV CTCSS / DCS FÖR EN KANAL 

Du kan lagra en CTCSS-ton eller DCS-kod, ställa in skannern för 

att söka efter toner / koder, ha skannern öppen squelch på någon 

ton / kod, eller ha squelch endast öppen om ingen CTCSS / DCS 

är detekteras för vilken kanal som helst. (Standard = Av) 

1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan också 

trycka HOLD och rulla till  Tryck Func sedan Pgm /kanalen;.E) 

36 

3. Bläddra till välja Set CTCSS / DCS och tryck PGM /E. 

4. Bläddra för att välja ett av följande alternativ: 

• Av - skannern ignorerar alla toner och öppnar squelch på 

vilken signal som helst 

• CTCSS - skannaren ber användaren om rätt ton. Squelch 

öppnas endast för den här kanalen om tonen matchar. 

• DCS - skannern ber användaren om rätt kod. Squelch 

öppnas endast för den här kanalen om koden matchar. 

• CTCSS / DCS Search - skannern visar alla toner / koder 

som används, men öppnar squelch på vilken signal som 

helst. 
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• Ingen ton - indikerar att kanalschackeln bara öppnas om 

ingen CTCSS / DCS detekteras. 

• <Tillbaka - återgår till Channel menyn. 

Obs!  Om du väljer Av, CTCSS / DCS-sökningeller Ingen 

tonåtergår skannern till kanalmenyn. Om du valde CTCSS 

eller DCS, kan du välja CTCSS- ton eller DCS- kod. 

5. Bläddra för att välja och tryck sedan på Pgm / E för att spara 

och återgå till kanal- menyn. 

INSTÄLLNING AV MODULATION 

1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan även 

tryck Hold och rulla till  Tryck Func sedan  

Pgm /kanalen;.E) 
37 

3. Bläddra till välja Set Modulation och tryck PGM /E. 

4. Bläddra för att välja modulation från följande alternativ: 

• AM - skannern använder AM-modulation. 

• FM - skannern använder FM-modulation. 

5. Tryck på PGM / E för att spara och återgå till Kanal. menyn 

Obs: Om aktuell frekvens är luftband kan du inte välja FM-

modulation. 



 

 

                                                                     www.fbradio.se 

  

INSTÄLLNING AV PRIORITETSKANAL 

Prioritetskanal (PRIORITY CHANNEL) låter dig utse en lagrad kanal 

i varje bank som en prioritetskanal. När funktionen Prioritet är 

aktiverad kontrollerar skannern den bankens prioriterade kanal 

för aktivitet varannan sekund när den skannar banken. Den här 

funktionen låter dig skanna igenom kanalerna och fortfarande 

inte missa viktiga eller intressanta samtal på specifika kanaler. 

P visas för att identifiera en prioritetskanal. 

1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan även 

tryck Hold och rulla till  Tryck Func sedan Pgm /kanalen;.E) 

3. Bläddra till Set Priority och tryck PGM /E. 

4. Bläddra till Priority On och tryck PGM / E för att spara och 

återgå till  kanalmenyn.  

INSTÄLLNING AV KANALFÖRDRÖJNING 

 Denna inställning styr hur många sekunder skannern väntar efter 

att en sändning har avslutats innan skanningen återupptas. Om 

du väljer en minusfördröjningstid stannar skannern på 

sändningen under inställningstiden och återupptar sedan 

skanningen automatiskt. (Standard = 2 sekunder) 
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1. För att välja en kanal, tryck på HOLD och ange sedan 

kanalnumret. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan även 

tryck Hold och rulla till  Tryck Func sedan Pgm /kanalen;.E) 

3. Bläddra till Set Delay och tryck PGM /E. 

4. Vrid SCROLL CONTROL för att välja fördröjningstid från 

följande alternativ: 

• -10 sek - återupptas efter 10 sekunder. 

• -5 sekunder - återupptas efter 5 sekunder. 

• 0 sek - återupptas omedelbart. 

• 1 sek - väntar 1 sekund för ett svar sedan återupptas. 

• 2 sekunder - väntar 2 sekunder på ett svar sedan 

återupptas. 

• 3 sekunder - väntar 3 sekunder för ett svar sedan 

återupptas.         

• 4 sekunder - väntar 4 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan. 

• 5 sekunder - väntar 5 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan. 

5. Tryck på PGM / E för att spara och återgå till Kanal. menyn 

39 
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RADERA KANALER 

Du kan radera all programmering för en kanal. 

1. Tryck på HOLD och ange sedan kanalnumret för att radera. 

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan också 

trycka Hold och bläddra till den  Tryck på FUNC sedan PGM 

/kanal,.E) 

3. Bläddra för att välja bort kanal och tryck PGM /E. 

4. På Confi rm Delete ?, tryck PGM / E för att ta bort kanalen 

eller  .Clr att avbryta och återgå till  kanalmenyn. 

Rensa en bank 

Du kan ta bort alla kanaler i en bank. 

1. Tryck på HOLD för att välja vilken kanal som helst i banken 

och ange sedan kanalnumret.  

2. Tryck på PGM / E för att gå in i kanalmenyn. (Du kan också 

trycka Hold och bläddra till den  Tryck på FUNC sedan PGM 

/kanal,.E) 

3. Bläddra för att välja Clear Bank och tryck på PGM /E. 

4. På Confi rm Clear?, tryck Pgm / E för att rensa banken eller  . 

CLR för att avbryta och återgå till  kanalmenyn. 
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SKANNA LAGRADE KANALER 

Tryck på Scan för att börja skanna kanaler. 

Skannern skannar genom alla olåsta kanaler i de aktiverade 

bankerna i kanalordning. När skannern hittar en sändning, stannar 

den på den.  

När skanningen av alla normala banker slutar skannar skannern 

en kanallagringsbank som heter CLOSE CALL hits (om den är 

aktiverad). Det här är en lagringsbank som automatiskt lagrar 

hittade frekvenser i alla CLOSE CALL lägen. Du kommer att se 

CLOSE CALL hits på skärmen. Om banken Close Call Hits är 

tom skannar inte skannern den här banken. 

I skanningsläge visar de övre raden det aktuella 

kanalbanknummer och de nedre raden visar och snirklar SCAN 

från höger till vänster med körriktningsvisare(↑eller ↓). 

Aktiverade skanningsbanker visas på den lägsta raden. 

Avaktiverade skanningsbanknummer visas inte. Det för 

närvarande skannade banknumret. 

• Du kan slå på / stänga av skanningsbanker genom att trycka 

på 1-9 eller 0, men en skanningsbank måste alltid vara 

aktiverad. Om du stänger av alla skanningsbanker, visar 

skannern ”Nothing to scan” (Inget att skanna). Du kan aktivera 

/ stänga CLOSE CALL hitsbanken genom att trycka på . Clr. 
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• Om du vill ändra sökriktningen eller om det är en lång 

sändning och du vill fortsätta skanna, vrid SCROLL CONTROL 

eller tryck på Scan. 

När skannern hittar en sändning, stannar den på den. När 

sändningen avslutas återupptar skannern skanningen enligt 

fördröjningsinställningen (delay) för varje kanal. 
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• För att stanna på en kanal, tryck på HOLD.  

• För att gå igenom kanalerna, vrid SCROLL CONTROL i håll- 

läge. Tryck på HOLD för att återuppta. 

Vid övervakning av en sändning visar den övre linjen det aktuella 

bank- och bankkanalnumret (eller namnet om det är taggat) och 

den nedre raden visar kanalnumret i skannern och frekvensen 

med riktningsindikatorn (↑eller ↓). 

 P visas på displayen om det är en prioriterad kanal. 

Modulationen, ikonen Prioritetsläge (om prioritet är aktiverat) och 

ikonen CLOSE CALL (om CC Pri eller CC-DND är aktiverad) visas 

också. 

Alla mottagna CTCSS / DCS blinkar i CTCSS / DCS-sökning och 

verkar vara solid om den är programmerad. 

Nummer längst ner på displayen visar de valda 

skanningsbankerna. Det för närvarande skannade banknumret i 

mottagningsläge . 

• Att tillfälligt blockera en kanal, tryck L /O. 
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• För att permanent låsa ut en kanal trycker du L/Osnabbt påtvå 

gånger. 

Se Låsa ut kanaler på sidan 43.  

Lägen för prioriterad skanning 

Denna skanner tillåter fyra olika prioritetslägen. Dessa lägen 

fungerar också iSlägenaearch och Hold (utom Endast samtal 

endast läget). (Standard = Av) 

I Scan eller Search- läge, tryck på Func och sedan Pri / 1 för att 

se Prioritet menyn. 

Bläddra för att markera ett av följande alternativ och tryck sedan 

på Pgm / E för att välja det: 

42 

• Prioritet av - kontrollerar inte för prioriterade kanaler. 

• Prioritet DND - kontrollerar prioritetskanaler varannan sekund 

endast när de inte tar emot. Om du ställer in Prioritetsläge till 

Prioritet DND slår skannern på PRI- ikonen under skanning eller 

sökning. 

• Prioritetsskanning - kontrollerar prioritetskanaler varannan 

sekund. Om du ställer in läge till prioritetsskanning, slår 

skannern på PRI-ikonen under skanning eller sökning. 

• Prioritet Plus - skannar endast Prioritetskanaler i aktiverade 

banker. Om du ställer in Prioritetsläge till Prioritet Plus slår 

skannern på PRI + -ikonen under skanning eller sökning. 

• Avsluta - Återgå till föregående läge. 
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Obs! Om inga prioriterade kanaler är aktiverade för skanning, 

Ingen kanal visasoch Prioritetssökningprioritetsläget är inställt på 

Av. 

MANUELLT VÄLJA EN KANAL 

Du kan kontinuerligt övervaka en enda kanal utan att skanna. 

Detta är användbart om du hör en nödsändning på en kanal eller 

om du vill övervaka en specifik kanal. 

1. Om du vill välja en kanal manuellt trycker du på HOLD och 

anger kanalnumret. 

2. Tryck på HOLD igen. 

Låsa ut kanaler 

 Du kan öka skanningshastigheten genom att låsa ut kanaler som 

har en kontinuerlig sändning. 

När du tar emot en kanal eller i Scan Hold- läge trycker du på  

L/Oen gång för att tillfälligt låsa ut kanalen. Tillfällig L/O 
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och TL / O- information visas på displayen. Att stänga av 

skannern rensar det tillfälliga locket. 

Tryck L/Osnabbt påtvå gånger för att permanent låsa ut kanalen. 

Locked Out och L / O- information visas på displayen. Att stänga 

av skannern kommer INTE att rensa locket. 

Om du låser ut en kanal i skanningsläge kommer skannern att 

återuppta skanningen från nästa kanal. 
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För att låsa ut en specifik kanal  

1. Tryck på HOLD ned.  

2. Ange kanalnumret du vill låsa ut och tryck på HOLD igen. (Du 

kan också trycka på HOLD och bläddra till kanalen.) 

3. Tryck på L/Oen gång för att tillfälligteller tryck L/Olåsa uttvå 

gånger snabbt för att permanent låsa ut kanalen.  

Obs: Du kan fortfarande välja låst ut kanaler manuellt. Om du 

låser ut alla kanaler i den valda banken visar skannern Allt låst! på 

den andra raden. 

Låsa upp kanaler 

1. Tryck på HOLD ned. 

2. Ange kanalnumret du vill låsa upp och tryck på HOLD igen. 

(Du kan även tryck Hold och bläddra till kanalen.) 

3. Tryck på L /O.  L/O(eller TL / O) försvinner. 

Lås upp alla kanaler i banker som för närvarande är 

aktiverade för skanning 

1. Tryck på HOLD för att stoppa skanningen. 
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2. HOLD in L/Otills Confi rm Lås upp alla kanaler?  

visas på displayen.  

3. Tryck på Pgm / E för att låsa upp alla eller . Clr för att 

avbryta. 
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SERVICESÖKNINGSLÄGE 

Om du inte har en referens till frekvenser i ditt område, använd 

en sökning för att hitta en sändning. Du kan söka efter nöd-, 

Freenet-, PMR-, marin-, flygplan-, CB-radio- och HAM-

radiofrekvenser utan att känna till specifika frekvenser som 

används i ditt område. Skannern är förprogrammerad med alla 

frekvenser som tilldelas dessa tjänster. 

För att starta en servicesökning, tryck på Func och sedan på Srch 

/ Svc. När skannern hittar en sändning, stannar den på den. När 

sändningen avslutas återupptar skannern sökningen enligt 

fördröjningsinställningen (se sidan 50). 

Under en tjänstsökning visar den övre raden det aktuella 

servicenamnet. Den nedre raden visar sökfrekvensen och 

riktningsindikatorn (↑eller ↓) med Modulationen. 

Aktiverade servicebanker visas på den lägsta linjen. Inaktiverade 

servicebanknummer visas inte. Det för närvarande sökta 

banknumret . Du kan slå på / stänga av banker med 1-7; en 

servicebank måste dock alltid vara aktiverad. Om du stänger av 

alla servicebanker kommer skannern att visa Ingenting för Srch. 

Om du vill ändra sökriktningen eller om det är en lång sändning 

och du vill fortsätta söka, vrid SCROLL CONTROL eller tryck på 

Func och sedan Srch / Svc. 

45 
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Kanalsökning mottagnings- / Hold lägen 

Du kan stanna vid en frekvens genom att trycka på Hold.För att 

gå igenom frekvenserna, vrid SCROLL CONTROL i HOLD läge. 

Tryck på HOLD för att återuppta. 

Vid övervakning av en sändning visar den övre linjen det aktuella 

servicebanknamnet och den nedre linjen visar kanalnumret (om 

definierat) och strömfrekvensen med riktningsindikatorn (↑eller 

↓).  

Modulationen, Prioritetsläge ikonen(om prioritet är aktiverat), alla 

mottagna CTCSS / DCS (om aktiverade) och ikonen CLOSE CALL 

(om CC Pri eller CC-DND är aktiverad) kommer också att visas på 

displayen. 

Numret längst ner på displayen visar de aktiverade 

tjänstesökningsbankerna. Det för närvarande sökta banknumret  i 

mottagningsläge . 

Att lagra en frekvens, tryck PGM /E.(se Lagring Funnet Sök  

Frekvenser på sidan 52.) 

För att tillfälligt låsa ut en frekvens, tryck L /O. 

För att permanent låsa ut en frekvens trycker du L/Osnabbt påtvå 

gånger. 

Se även Sökalternativ på sidan 50 för fördröjning, CTCSS / DCS-

inställningar och låsning / granskning / upplåsning av frekvenser. 
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Anpassat sökläge  

Med anpassat sökläge kan du programmera och söka i 10 

anpassade sökintervall. Du kan söka i något av dessa områden 

samtidigt och omprogrammera varje anpassat sökområde. Under 

anpassad sökning söker skannern med början med den lägsta 

frekvensen i sökområdet som du väljer till den högsta frekvensen 

i intervallet. 
46 Med den 

här funktionen kan du söka igenom de förinställda 

frekvensområdena. (Se även programmering av anpassade 

sökområden, sidan 51). De förinställda frekvensområden är: 

Bank nr Frekvens (MHz) 

1 25,0000-27,9999 

2 28,0000-30,1999 

3 30,2000-49,9999 

4 50,0000-88,0000 

5 108,0000-136,9999 

6 137,0000-143,9999 

7 144,0000-174,0000 

8 225,0000-399,9999 

9 400,0000-512,0000 

10 806.0000 - 960.0000 
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För att starta en anpassad sökning, tryck på Srch / Svc. När 

skannern hittar en sändning, stannar den på den. När 

sändningen avslutas återupptar skannern sökningen enligt 

fördröjningsinställningen. 

När du söker visar den övre raden det aktuella sökbanknamnet. 

Den nedre raden visar sökfrekvensen och riktningsindikatorn 

(↑eller ↓) med Modulationen. 

Aktiverade sökbanker visas på den lägsta raden. Inaktiverade 

sökbanknummer visas inte. Det för närvarande sökta banknumret 

.  

• Du kan slå på / stänga av sökbanker med 1-9 eller 0. En 

sökbank måste alltid vara aktiverad. Om du stänger av alla 

sökbanker kommer skannern att visa Ingenting för Srch. 

• Om du vill ändra sökriktningen eller om det är en lång 

sändning och du vill fortsätta söka, vrid SCROLL CONTROL 

eller tryck på Srch / Svc. 

Anpassad sökning mottagnings- / Hold lägen 

För att stanna vid en frekvens genom att trycka på Hold.För att 

gå igenom frekvenserna, slå SCROLL CONTROL i stoppläget. 

Tryck på HOLD för att återuppta sökningen. 

Vid övervakning av en sändning visar den övre raden det aktuella 

sökbanknamnet och den nedre raden visar aktuell frekvens med 

riktningsindikatorn (↑eller ↓) 
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Modulationen, Prioritetsläge ikonen(om prioritet är aktiverat), alla 

CTCSS / DCS mottagna ( om den är aktiverad) och ikonen CLOSE 

CALL (om CC Pri eller CC-DND är aktiverad) kommer också att 

visas på displayen.  

Nummer längst ner på displayen visar de aktiverade sökbankerna. 

Det för närvarande sökta banknumret  i mottagningsläge .  

• För att lagra en frekvens trycker du på Pgm / E; se Lagra 

Hittade Sök frekvenser på sidan 52. 

• För att tillfälligt låsa en frekvens genom att trycka på L /O. 

• För att permanent låsa ut en frekvens trycker du L/Osnabbt 

påtvå gånger. 

Se även Sökalternativ på sidan 50 för fördröjning, CTCSS / DCS-

inställningar och låsning / granskning / upplåsning av frekvenser. 

Snabbsökning 

snabbsökningsläget kan du ange en frekvens och börja söka uppåt 

eller nedåt från den frekvensen från alla Hold-läget (förutom Close 

CallOnly).  

48 

För att starta en snabbsökning i skannings- eller sökläge trycker 

du på HOLD för att hålla nere på en kanal eller frekvens. Ange 

den nya frekvensen (inkludera en decimalpunkt så att du inte går 

till en kanal) och tryck på HOLD igen för att ställa in frekvensen. 

Vid snabbsökning, tryck på HOLD för att börja söka. 



 

 

                                                                     www.fbradio.se 

  

För att starta en snabbsökning på den aktuella frekvensen under 

Close Call Search, vända SCROLL CONTROL i Hold-läge och tryck 

på Hold för att börja söka. 

När skannern hittar en sändning, stannar den på den. När 

sändningen avslutas återupptar skannern sökningen enligt 

fördröjningsinställningen.  

Samtidigt söka i snabbsökningsläget, de övre linje visas 

Snabbsök och de nedre linje visas sökningsfrekvensen och 

körriktnings(↑eller ↓)med modulationen. 

Om du vill ändra sökriktningen eller om det är en lång sändning 

och du vill fortsätta söka, vrid SCROLL CONTROL eller tryck på 

Srch / Svc. 

Snabbsökning mottagnings- / hålllägen 

För att hålla på en frekvens trycker du på HOLD. För att gå 

igenom frekvenserna, slå SCROLL CONTROL i stoppläget. Tryck 

på HOLD för att återuppta.  

Under övervakningen av en transmission, de övre linje visas 

Snabbsök och de nedre raden visar det aktuella frekvens och 

körriktnings(↑eller ↓) modulationen, Prioritetsläge ikonen(om 

Prioritet är aktiverat), alla CTCSS / DCS mottagna (om de är 

aktiverade) och ikonen CLOSE CALL (om CC Pri eller CC-DND är 

aktiverad) visas också på displayen.  
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• Att lagra en frekvens, tryck PGM /E.Se Lagra hittade 

sökfrekvenser, sidan 52. 

• Tryck påatt tillfälligt låsa ut en frekvens L/Oför. 

• För att permanent låsa ut en frekvens trycker du L/Osnabbt 

påtvå gånger. 

• För att avsluta snabbsökning, tryck på Skanna. 

Se även Sökalternativ på sidan 50 för fördröjning, CTCSS / DCS-

inställningar och låsning / granskning / upplåsning av frekvenser. 

 Sökalternativ 

SCAN DELAY – den här inställningen styr hur många sekunder 

skannern väntar efter att en sändning har slutat innan sökningen 

återupptas. Om du väljer en minusfördröjningstid stannar 

skannern på sändningen under inställningstiden och återupptar 

sedan skanningen automatiskt. (Standard = 2 sekunder). Denna 

inställning påverkar både sökning och CLOSE CALL. 

1. Tryck på Func och sedan på Pgm / E i Service, Customeller 

Quick Search/Search HOLD- läge för att se Sök- menyn. 

2. Rulla till Set Delay och tryck PGM /E. 

3. Vrid SCROLL CONTROL för att välja fördröjningstid från 

följande alternativ: 

• -10 sek - återupptas efter 10 sekunder. 

• -5 sekunder - återupptas efter 5 sekunder. 

• 0 sek - återupptas omedelbart. 

• 1 sek - väntar 1 sekund för ett svar sedan återupptas. 
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• 2 sekunder - väntar 2 sekunder på ett svar sedan 

återupptas. 

• 3 sekunder - väntar 3 sekunder för ett svar sedan 

återupptas. 

• 4 sekunder - väntar 4 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan.     

• 5 sekunder - väntar 5 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan.      

4. Tryck på Pgm / E för att spara och återgå till föregående 

meny. 

CTCSS / DCS-sökning Den  

här inställningen styr om skannern ska söka efter en subududible 

ton när den stannar på en sändning under en sökning. (Standard 

= På). Denna inställning påverkar både sökning och CLOSE CALL. 

1. Tryck på Func och sedan på Pgm / E i valfri Service, 

Customeller Quick Search / Search Hold- läge för att se Sök- 

menyn. 

2. Vänd SCROLL CONTROL till CTCSS / DCS Search och tryck 

PGM /E. 

3. Vrid SCROLL CONTROL för att välja en av följande 

inställningar: 

• Sök Av  

• Sök På 
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4. Tryck på Pgm / E för att spara och återgå till föregående 

meny. 

 Programmera anpassade 

sökområden Du kan definiera varje sökområde som används 

under en anpassad sökning.  

1. Tryck på Func och sedan på Pgm / E i Custom Search- läge 

för att se Sök- menyn. 

2. Vänd SCROLL CONTROL för att programmera gränser och 

tryck PGM /E. 
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3. Vrid SCROLL CONTROL för att söka Bank1-10 och tryck 

PGM /E.Du kommer att se den tidigare programmerade lägre 

frekvensen. Vid lägre,tryck PGM / E och använda 

knappsatsen för att ange den lägre gränsfrekvensen sedan 

tryck PGM /E. 

4. Bläddra till Övre och tryck PGM /E.Du kommer att se den 

tidigare programmerade övre frekvensen. Använd 

knappsatsen för att ange den övre gränsfrekvensen och tryck 

på PGM /E.  

5. Tryck . Clr för att återgå till Välj bank menyn. Upprepa för 

varje anpassad sökbank du vill omprogrammera och tryck 

sedan på Srch / Svc för att börja söka. 

Lagring av hittade sökfrekvenser 

 Du kan lagra hittade frekvenser i kanallagringsbankerna i vilket 

som helst sökläge och i vilket som helst CLOSE CALL läge. 
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• För att lagra en frekvens, tryck PGM /E. 

• För att lagra en frekvens i Close Call Träffar bank till en 

kanalminnesbank i skanningsläge, tryck Func sedan PGM /E. 

”Save Frequency” visas och skannern visar den första tomma 

kanalplatsen. För att välja en annan plats, vrid SCROLL CONTROL 

för att välja en annan kanal och tryck sedan på Pgm / E för att 

lagra frekvensen eller . Clr för att lämna och återgå. 

Skannern sparar frekvensen till kanalplatsen och tar dig till 

kanalmenyn för kanalen så att du kan anpassa kanalalternativen. 

Bläddra till alla kanalalternativ som du vill redigera. Se 

Programmering av kanaler, sidan 34. 

Utelåsta sökfrekvenser (L/O) 

Du kan låsa upp till 200 sökfrekvenser: 100 tillfälliga frekvenser 

och 100 permanenta frekvenser. 

När du mottar en frekvens i något sök- eller sökhåll- läge, tryck 

på L/Oen gång för att tillfälligt låsa ut frekvensen. Tillfälliga L / O- 

och TL / O- informationer visas på displayen. När skannern stängs 

av rensas den tillfälliga spärren. 

Tryck L/Osnabbt påtvå gånger för att permanent låsa ut 

frekvensen. Locked Out och L / O- information visas på displayen. 

När skannern är avstängd raderas inte locket. 
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Om du låser en frekvens i sökläge, kommer scannern att 

återuppta sökningen från nästa frekvens. 

Anmärkningar:  Alla frekvenser som är låsta i ett sökläge kommer 

också att låsas i alla Service, Custom, Quickoch Close Call Search 

lägen. Du kan fortfarande manuellt välja låsta frekvenser. Men om 

du låser ut alla frekvenser i den valda sökbanken, visar skannern 

Alla låst! på den andra raden. 

Upplåsning Sök Frekvenser 

1. Press Func sedan PGM / E i någon sökning eller Sök Hold-

lägeför att visa  menynSök. 

2. Rulla att granska lockout och tryck PGM /E. 

3. Rulla till omdöme Freq L/Ooch tryck PGM /E. 

4. Bläddra för att se de låsta frekvenserna. L/Oindikerar en 

permanent låsning och TL/Oindikerar ett tillfälligt lockout. 

Tryck på L / O- knappen för att låsa upp valfri frekvens. 

Låsa alla Sök Frekvenser 

1. Press Func sedan PGM / E i någon sökning eller Sök Hold-

lägeför att visa  menynSök. 

2. Rulla att granska lockout och tryck PGM /E. 

3. Rulla att låsa upp alla och tryck på PGM /E.Sedan Lås upp 

alla frekvenser? visas. 

4. Tryck på Pgm / E för att bekräfta eller .Clr för att avbryta. 
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Du kan också låsa upp alla sökfunktioner / CLOSE CALL-frekvenser 

genom att trycka och hålla in L/O i valfritt sökhållläge tills 

skannern uppmanas Confirm Unlock All Frequencies?  

Tryck på Pgm / E för att bekräfta eller .Clr för att avbryta. 

Ställa in steglängd 

Du kan ändra frekvensstegen för varje band. Valt steg påverkar 

både sökning och CLOSE CALL. 

För flygband påverkar valt steg också sökning av flygfrekvenser. 

1. Tryck på Func och sedan på 3 / Steg för att stega 

frekvensmenyn medan du håller in frekvensen. 

2. Skannern visar de aktuella stegen. 

3. Vrid SCROLL CONTROL för att välja steg från standard, 

5kHz,  

kHz, 6,2510 kHz och 12,5 kHz. (för luftband, 8,33 kHz eller 

12,5 kHz) (för 84,015 - 88 MHz band, 20 kHz steg läggs till) 

4. Tryck på Pgm / E för att välja och återgå sedan föregående 

läge.  

Du kan också ställa in stegfrekvens med sökmenyn. 

Obs: Om skannern är avstängd är stegfrekvensen inställd på initial 

inställning. 
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Ställa in modulation 

Du kan ändra modulationarna för varje band. Valt modulation 

påverkar både sökning och CLOSE CALL. 

För CB-band och HAM-band påverkar vald modulation också CB-

band och HAM-bandets tjänstsökning. 

För Airband är Modulationen endast AM. 

1. Tryck på Func och sedan 9 / Mod för att ändra Modulationen 

medan du håller frekvensen. 

2. Skannern visar Modulationen i 1 sekunder. 

3. Återgå sedan föregående läge. 

Du kan också ställa in Modulation via Search Menu. 

Obs: Om skannern är avstängd är modulation inställd på initial 

inställning förutom CB-band och HAM-band. 

CLOSE CALL 

Använd funktionen CLOSE CALL 

Till skillnad från att söka, vilket kräver att skannern ställer in sig på 

en frekvens för att kontrollera om en sändning upptäcker, känner 

CLOSE CALL direkt av närvaron av en stark, närliggande signal och 

ställer in den frekvensen. 

Close Call fungerar bra för att hitta frekvenser på platser som 

köpcentra och sportevenemang. Du kan ställa in skannern så att 

CLOSE CALL detektering fungerar "i bakgrunden" medan du 
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skannar andra frekvenser, stänga av normal skanning medan 

CLOSE CALL fungerar, eller stäng av funktionen CLOSE CALL och 

använder skannern normalt. Du kan ställa in skannern så att den 

varnar dig när funktionen CLOSE CALL upptäcker en frekvens. och 

du kan också ställa in frekvensbanden där du vill att skannern ska 

leta efter sändningar. 

Skannern lagrar också automatiskt de senaste 10 träffarna som 

mottagits i en tillfällig bank med namnet "CLOSE CALL hits" Du 

kan också lagra dessa tillfälliga frekvenser i kanallagringsbanker. 

Close Call fungerar bra för att hitta källan till starka lokala 

sändningar som mobil och handhållna komradios i områden utan 

andra starka sändningskällor.  

Om du emellertid befinner dig i ett område med många 

sändningskällor (som radiosändare för personsökare, 

radioanläggningar med flera användningsområden, 

trafikstyrenheter osv.), Kan det hända att Close Call inte kan 

hitta den sändning du söker efter, eller Det kan hända att en 

annan sändning än den du söker efter är. 

Close Call fungerar bättre med vissa typer av sändningar än 

andra. Det kanske inte korrekt visar frekvensinformation för 

sändare som använder en mycket riktande antenn (t.ex. 

yagiantenn för amatörradio), om det finns många sändare 

samtidigt i samma område, eller om sändaren är en tv-station. 

Välja CLOSE CALL-läge 

1. I skannings- eller sökläge , tryck på Func och sedan HOLD 

för att öppna CLOSE CALL menyn. 
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2. Bläddra till Close Call Mode och tryck på PGM /E. 

3. Vrid SCROLL CONTROL och välj mellan följande lägen: 

• CLOSE CALL off - stänger av CLOSE CALL. 

• CLOSE CALL DND - kontrollerar endast om CLOSE CALL 

träffar mellan sändningar för att undvika avbrott i aktuell 

sändare 

• CLOSE CALL pri (prioritet) - kontrollerar om CLOSE CALL 

träffar varannan sekund, även under sändningar. 

• Stäng endast samtal - utför kontinuerliga CLOSE 

CALLskontroller tills du avslutar genom att trycka på Scan 

eller Srch / Svc. 

• <Tillbaka - återgår till föregående meny. 

4. Tryck på Pgm / E för att välja och återgå till CLOSE CALL 

menyn. 

Om Close Call DND eller Close Call Pri väljs kommer Close Call 

ikonen visas i Scan och sökning lägen. 

Endast CLOSE CALL 

I Stäng Endast samtalsläge visar den första raden CLOSE 

CALL, CC-sökning bläddrar från höger till vänster på den andra 

raden och ikonen CLOSE CALL blinkar i displayen.  

Aktiverade sökband visas på den lägsta raden. Inaktiverade 

sökband visas inte. Det för närvarande sökta banknumret . 
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• För att stänga eller stänga CLOSE CALLband använder du 

sifferknapparna (1-6) på knappsatsen. 

Ett sökband måste alltid vara aktiverat. Om du stänger av alla 

sökband kommer skannern att visa All Band Off! 

• För att hålla fast vid ett specifikt band trycker du på HOLD. 

Vrid SCROLL CONTROL och välj bandet som ska övervakas. 

När skannern hittar en frekvens, hittades CC! visas på 

displayen. Skannern kommer också pip eller fl aska displayen 

(om aktiverad) i Close Call Alert alternativeti Close Call 

menyn. 

 

• Tryck på valfri knapp (utom HOLD) för att se den visade 

frekvensen. 

Vid övervakning av en sändning avvisar skannern nära 

samtalCLOSE CALL  på första raden och övervakningsfrekvensen 

på den andra raden. 

Modulationen och eventuellt mottagen CTCSS / DCS (om 

aktiverad) visas också på displayen. 

Siffror längst ner på displayen visar de aktiverade Close Call-

banden. Det för närvarande sökta bandnumret fl aska.  

När sändningen avslutas återupptar skannern sökningen enligt 

fördröjningsinställningen. 

Tryck påatt hålla på en frekvens HOLD för.  
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För att starta en snabbsökning vid den aktuella frekvensen, vrid 

SCROLL CONTROL i Hold-läge och tryck på Hold för att börja 

söka. 

För att avbryta hiten, vrid Scroll Control. 

Att tillfälligt blockera en frekvens, tryck L /O. 

För att permanent låsa ut en frekvens trycker du L / O snabbt 

påtvå gånger. 

Att lagra en frekvens, tryck PGM /E.Se Lagra hittade sökfrekvenser 

på sidan 52. 

För att avsluta Endast samtal lägettrycker du på Skanna. 

Följande stycken beskriver fördröjning, CTCSS / DCS, 

varningsinställningar, ställa in CLOSE CALL sband och granska / 

låsa upp frekvenser. 

58 

Ställ in CLOSE CALL band 

Denna inställning låter dig välja de band som söks efter alla 

CLOSE CALL lägen. 

1. Tryck på Func och sedan på HOLD för att se CLOSE CALL  

menyn. 

2. Bläddra till CLOSE CALL Band och tryck PGM /E. 

3. Bläddra till varje band du vill aktivera / inaktivera och tryck på 

PGM /E. 
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4. Rulla för att välja C-Call Band On eller Av och tryck PGM /E. 

• 25-88 VHF-Low-VHF Low Band (25 - 88 MHz) 

• 108-137 Air - Air Band (108 - 137 MHz) 

• 137-174 VHF-High - VHF High Band (137 - 174 MHz) 

• 225-320 MIL- Air - Military Aircraft Band (225 - 320 MHz) 

• 320-512 UHF - UHF Band (320 - 512 MHz) • 806-960 

800MHz - 800 MHz Band (806 - 960 MHz) 

• Back - återgår till föregående meny. 

5. Tryck på .Clr (eller bläddra till Tillbaka och tryck på Pgm / E) 

för att återgå till CLOSE CALL  menyn. 

CLOSE CALL ALERT 

Den här inställningen kontrollerar inställningarna för 

varningssignal och varningsljus som används under CLOSE CALL . 

(Standard = På för båda) 

1. Tryck på Func och sedan HOLD för  att se CLOSE CALL  

menyn. 

2. Bläddra till Close Call Alert och tryck PGM /E.Välj mellan 

följande alternativ: 

• Alarmsignal - Kontrollerar om skannern ljuder ett 

varningssignal när Close Call upptäcker en signal. 

59 

• Varselljus - Kontrollerar om skannern släpper in skärmens 

bakgrundsbelysning när Close Call upptäcker en signal. 

• Tillbaka - återgår till föregående meny. 
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3. Bläddra till ett alternativ som du vill aktivera / inaktivera och 

tryck på PGM /E. 

4. Bläddra till På eller Av och tryck på Pgm / E 

5. Tryck på .Clr (eller bläddra till Tillbaka och tryck på Pgm / E) 

för att återgå till CLOSE CALL  menyn. 

CLOSE CALL hits Bank 

Skannern sparar de 10 senaste träffarna i den tillfälliga 

butiksbanken CLOSE CALL  med namnet ”CLOSE CALL shits”. 

Den här inställningen slår på eller stänger av banken i 

skanningsläget . (Standard = Av) 

1. Tryck på Func och sedan HOLD för att se CLOSE CALL  

menyn. 

2. Bläddra till Scan Hits och tryck PGM /E. 

3. Bläddra till Scan Hits On eller Off och tryck på Pgm / E för 

att spara och återgå till CLOSE CALL  menyn. (Standard = 

Av) 

Du kan också lagra dessa tillfälliga frekvenser i 

kanallagringsbanker när du tar emot dem i Scan och bläddra till 

dem i Scan Hold Mode . 

Se även Lagring av hittade sökfrekvenser på sidan 52. 

CLOSE CALL Delay 

Den här inställningen styr hur länge skannern stannar kvar på 

frekvensen efter det att en sändning har slutförts innan 
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återupptas avslutningsoperationen. Om du väljer en 

minusfördröjningstid stannar skannern på sändningen under den 

förinställda tiden och återupptar sedan skanningen automatiskt. 

(Standard = 2 sekunder). Denna inställning påverkar både sökning 

och CLOSE CALL . 

1. Tryck på Func och sedan på HOLD för att se CLOSE CALL  

menyn. 

2. Rulla till Set Delay och tryck PGM /E. 

3. Bläddra för att välja fördröjningstid från följande alternativ: 

• -10 sek - återupptas efter 10 sekunder. 

• -5 sekunder - återupptas efter 5 sekunder. 

• 0 sek - återupptas omedelbart. 

• 1 sek - väntar 1 sekund för ett svar sedan återupptas. 

• 2 sekunder - väntar 2 sekunder på ett svar sedan 

återupptas. 

• 3 sekunder - väntar 3 sekunder för ett svar sedan 

återupptas.   

• 4 sekunder - väntar 4 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan.    

• 5 sekunder - väntar 5 sekunder på ett svar och återupptas 

sedan. 

4. Tryck på Pgm / E för att spara och återgå till CLOSE CALL  

menyn. 
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CLOSE CALL  CTCSS / DCS-sökning   

Den här inställningen kontrollerar om skannern ska söka efter en 

subton när den stannar på en sändning under CLOSE CALL sope. 

(Standard = På). Denna inställning påverkar både sökning och 

CLOSE CALL . 

1. Tryck på Func och sedan på HOLD för att se CLOSE CALL  

menyn. 

2. Bläddra till CTCSS / DCS Search och tryck PGM /E. 

3. Bläddra för att välja något av följande alternativ: 

• Sök Av  

• Sök På 

4. Tryck på Pgm / E för att spara och återgå till CLOSE CALL  

menyn. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

Storlek: 67 mm (B) x 32,7 mm (D) x 115 mm (H)  

Vikt: 175 g (utan antenn och batteri) 

Driftstemperatur: - 20 ° C till + 60ºC  

CLOSE CALL   - 10º C till + 50ºC  

Strömkrav 2 AA-uppladdningsbara Ni-MH-batterier  

(2,4V DC) 

2 AA-alkaliska batterier (3.0V DC) 

Anslut till nätadapter eller  

PC med USB-kabel (5,0 V DC 500 mA) 

LCD-skärm: 64 X 128 Full Dot Matrix LCD med orange   färgbelysning. 

Intern högtalare: 24ohm, 32mm diameter, dynamisk typ, 0,8W 

Skanbanker: 10 st 

Kanaler: 500 kanaler (50 kanaler / bank) 

Sökband:   25 sökbara band  

Skanningsekvens:  80 kanaler / sekund 

Sökfrekvens:  90 steg / sekund 

270 steg / sekund (5 kHz steg) 

Skanningsfördröjning:  2 sekunder (standard) 

Antenn:  50 ohm (Impedans) 

Känslighet (12dB SINAD) Nominellt 

VHF Lågband 

(AM) 25,005 MHz 0,4 uV 

(FM) 54,050 MHz 0,2 uV 

(FM) 86,275 MHz 

Flyg 0,2 uV 

(AM) 118,800 MHz 0,4 uV 

( AM) 127.175 MHz 0.4 uV 

(AM) 135.500 MHz 

VHF High 1 Band 0.4 uV 

 (FM) 138.150 MHz 0.2 uV 

 (FM) 161.9875 MHz 0.2 uV 

 (FM) 173.225 MHz 

VHF High 2 Band 0.2 uV 

 (AM) 225.050 MHz 0.4 uV 

 (AM) 272.950 MHz 0,4 uV 

 (AM) 315.050 MHz 

UHF Band 0,4 uV 

 (AM) 325.050 MHz 0,4 uV 

 (FM) 406,875 MHz 0,3 uV 

 (FM) 511,9125 MHz 

Public Service Band 0,3 uV 

 (FM) 806,000 MHz 0,3 uV 

 (FM) 857.150 MHz 0.3Uv 

 (FM) 954.9125 MHz 0.3uVsamtalskänslighet 

Funktioner, specifikationer och tillgänglighet av tillbehör kan ändras utan föregående meddelande  
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REFERENSER 
 

CTCSS FREKVENSER 
67,0 69,3 71,9 74,4 77,0 79,7 

82,5 85,4 88,5 91,5 94,8 97,4 

100,0 103,5 107,2 110,9 114,8 118,8 

123,0 127,3 131,8 136,5 141,3 146,2 

151,4 156,7 159,8 162,2 165,5 167,9 

171,3 173,8 177,3 179,9 183,5 186,2 

189,9 192,8 196,6 199,5 203,5 206,5 

210,7 218,1 225,7 229,1 233,6 241,8 

     250,3 254,1 
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DCS-KODER 
023 025 026 031 032 036 043 047 

051 053 054 065 071 072 073 074 

114 115 116 122 125 131 132 134 

143 145 152 155 156 162 165 172 

174 205 212 223 225 226 243 244 

245 246 251 252 255 261 263 265 

266 271 274 306 311 315 325 331 

332 343 346 351 356 364 365 371 

411 412 413 423 431 432 445 446 

452 454 455 462 464 465 466 503 

506 516 523 526 532 546 565 606 

612 624 627 631 632 654 662 664 

703 712 723 731 732 734 743 754 
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BIRDIES 

Alla radioapparater kan ta emot "birdies" (oönskade signaler). Om 

din skanner stannar under skanningsläge och inget ljud hörs kan 

det hända att det får en birdie. Birdies är internt genererade 

signaler som ligger i mottagarens elektronik. Birdies är särskilt 

närvarande vid 16MHz-multipeln (ex. 32 MHz, 480 MHz) - (Intern 

CPU-klocka). 

Du kan hoppa över störningen genom att använda L/O. 
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KONFORMITETSFÖRKLARING 
 

Vi: Uniden Corporation 

2-12-7 Hatchobori 

Chuo-Ku, Tokyo 104-8512 Japan 

förklarar, under vårt enda ansvar, att denna utrustning: 

Uniden Bearcat-modell UBC125XLT uppfyller de väsentliga 

kraven och andra relevanta bestämmelser i rådets direktiv1999 

/ 5 / EG. 

Produkten överensstämmer med följande europeiska 

standarder och / eller normativa dokument: 

Radio:  EN 300-220-1, EN 300-220-2 

EMC:  EN 301 489-1, EN 301 489-3 

Elektrisk säkerhet:  EN 60950- 1: 2006 / A11: 2009 + A12: 

2011 
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