
 
Nødvendige ting at rette efter PC-kodning af ICOM IC-E92D 
 
 
Lige efter kodning ved hjælp af komputer skal flere indstillinger ændres manuelt, 
fordi kodeprogrammet bruger amerikanske værdier for repeaterspacing (7,6 MHz) 
og kanalspring 25 kHz. 
 
Andre rettelser er gode at gøre også, således at radioen er nemmere at bruge. 
 
I denne anvisning betyder ”Tryk” et kortvarigt tryk på knappen. 
 
Radioen står i VFO-mode i begge modtagere, lige efter at kodningen er slut. 
 
 
Tilpasning af repeaterspace og kanalspring : 
 
Radioen skal stå VFO-mode. (tryk VFO, hvis ikke den er det) 
 
Radioen skal kun vise én modtager (tryk MAIN 1 sekund, hvis der vises 2) 
 
Tryk band flere gange, indtil der står 430.000. 
Tryk MENU, vælg DUP//TONE, tryk 5, drej indtil der står 2.000.000, tryk 5, tryk MENU. 
Tryk knap 8/TS et sekund, drej til der står 12.5kHz i bundlinien, tryk knap 8/TS. 
Tryk BAND flere gange til der står 145.000 
Tryk knap 8/TS et sekund, drej til der står 12.5kHz i bundlinien, tryk knap 8/TS. 
Skift modtager ved tryk på MAIN, og gentag hele ovenstående på denne modtager. 
 
Tilpasning af de indkodede hukommelser : 
 
Skift til modtager A (vises ved et lille A helt til venstre i display) 
Tryk MR (et par gange) indtil der står et bogstav og 2 tal nederst til venstre. 
Tryk BAND indtil der står A og 2 tal nederst til venstre.  
Tryk knap 6/M.NAME, indtil display viser navn og frekvens (ses bedst på en repeaterkanal) 
A-modtageren kan nu vælge mellem alle danske analoge repeatere og et antal simplex. 
 
Der kan vælges mellem flere banke (A, E, F, M) ved at trykke flere gange på BAND. 
 
Skift til modtager B (vises ved et lille B helt til venstre i display) 
Tryk MR (et par gange) indtil der står et bogstav og 2 tal nederst til venstre. 
Tryk BAND indtil der står D og 2 tal nederst til venstre.  
Tryk knap 6/M.NAME, indtil display viser navn og frekvens (ses bedst på en repeaterkanal) 
B-modtageren kan nu vælge mellem alle danske D-Star repeatere og et antal simplex. 
 
Der kan vælges mellem flere banke (D, E, G, N, O, S) ved at trykke flere gange på BAND. 
 
Indhold af de forskellige banke kan ses på kodesiden på www.D-Star4all.dk 
 
 
PAS PÅ  ikke at trykke længe på knappen MR/S.MW, fordi det kan ændre kodningen af en 
hukommelse. 
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