
Kortfattet brugsanvisning for ICOM IC-E2820 
 

  1 : Tænd/sluk. Hold fingeren på knappen ½ sekund. 
  2 : Volumeknap. Der er en for hver side af radioen. 
  3 : Squelchknap. Der er en for hver side af radioen. Har ingen virkning i DV-mode. 
  4 : Kanalknap mm. Der er en for hver side af radioen. 
  5 : Funktion/Nøgle. Korte tryk kalder/skifter menu i bundlinien. Langt tryk låser/låser op. 
  6 : Kort tryk : VFO mode. Langt tryk : Scanning. Scanning stoppes med kort tryk eller tast. 
  7 : Kort tryk : Memory mode. Langt tryk : Gem i memory. Tilbage : Tryk BACK. 
  8 : Kort tryk : Spacing til/fra. Langt tryk : Lyt (på indgangsfrekvensen) med åben squelch. 
  9 : Kort tryk : Indkobler Tone- eller Digital-Squelch. Langt tryk : Valg af DTMF-mode. 
10 : Kort tryk : Skifter udgangseffekt (5/15/50 watt). Langt tryk : Prioritets-kanal-scan. 
11 : Kort tryk : Memory mode. Langt tryk : Gem i memory. Tilbage : Tryk BACK. 
12 : Kort tryk : VFO mode. Langt tryk : Scanning. Scanning stoppes med kort tryk eller tast. 
 
Der kan kun køres DV i én side ad gangen. 
 
Sending (og nogle af menufunktionerne) foregår i den side af radioen, hvor skiltet MAIN ses.  
 
Skift af MAIN sker ved et kort tryk på knap 4 i den ønskede side. 
Ved langt tryk (memorymode) på knap 4 blinker memorytallet, og memorybank kan vælges. 
Ved langt tryk (VFO mode) på knap 4 kan frekvensen skiftes i store trin. 
Et kort tryk på knap 4 efter valget returnerer til normal visning. 
 
Kort tryk på knap 5 kalder/skifter/lukker menulinien. Der er op til 3 linier afhængig af mode. 
 
1. menulinie : 

MODE : skift mellem FM/FM-N/AM/AM-N/DV 
TS : med knap 4 vælges VFOens frekvenstrin. Tryk knap  5 efter valg. 
SCP : Simpelt BandScope. Langt : scan. Forlad funktionen med CLR. 
SKIP : Spring over denne memoryfrekvens ved scan. Der vises trekant ved memory-nummer. 
M.N. : Skifter mellem frekvens- og navne- visning. (Memory Name) 
SNGL : Slukker den modtager, som ikke har MAIN markeret. 
DUAL : Tænder begge modtagere. 
MENU : Åbner opsætningsmenu. De enkelte punkter aktiveres med tryk på knap 4. 
 

2. menulinie (vises kun i DV mode) : 
CS : YOUR, RPT1, RTP2 og MY vises. Linierne kan rettes ved tryk på knap 4. Forlad med BACK. 
CD : Viser de 20 seneste modtagne call. Tryk på R>CS flytter et call til YOUR. 
CQ : Sætter CQCQCQ i YOUR. (Det sker også, hvis knap 4 drejes) 
R>CS : Senest modtagne call (RX01 i CD) flyttes til YOUR. Kontrollér med CS. 
MSG : Viser egen meddelelse og sidst modtagne meddelelse. 
REC : Der kan optages LF fra modtageren i op til 30 sec, fordelt på op til 3 track. 
 

3. menulinie vises kun, hvis GPS-mode er valgt, og omtales ikke i denne vejledning. 
 
1750-opkald til analog repeater : tryk FUNC på mikrofonen og derefter TONE1 eller TONE2 
 
Ikke alle funktioner er omtalt her.  Se brugsanvisningen for uddybende forklaringer. 
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