
 Kortfattet brugsanvisning til ICOM IC-E92D. 
 
Sort trykknap PWR :  Tænd / sluk. Tryk knappen i 1 sekund. 
 
Øverste  drejeknap :  Kanalvælger. Bruges også til valg af andre funktioner (se nedenfor). 
   
Nederste drejeknap :  Volume op og ned. 
 
 

Trykknapper : 

 
MAIN  DUAL : 1 sekund tryk skifter mellem 1 eller 2 modtagere 
 Kort tryk skifter mellem modtagere A og B.  MAIN-bjælken skifter i display. 
 
VFO  MHz : VFO-mode. Hvis VFO-mode allerede er valgt giver 1 sekunders tryk mulighed  
 for spring i 1 MHz eller 10 MHz for hurtigt frekvensskift med kanalvælgeren. 
 
MR  SMW : Memory-mode. Indkodede frekvenser vælges med kanalvælgeren. 
 Hurtigvalg af kanal kan ske ved at indtaste 2 cifre på tastaturet. 
 1 sekund tryk åbner for programmering af memory.  Se kodevejledningen. 
 Tryk igen 1 sekund for at gemme i memory.  (fortryd uden gem : sluk radio) 
 
BAND : VFO-mode : korte tryk skifter båndområde. 
 Memory-mode : korte tryk skifter mellem memory-banker.  
 
LOW : 1 sekund tryk skifter effekt mellem SLO, LOW, MID og Blank (fuld effekt). 
 
MODE : 1 sekunders tryk skifter modulationsart. Der kan kun sendes i FM, FM-N og DV.  
 Modtager A : FM, WFM, AM og modtager B : FM, FM-N, AM, DV 
 
TS : 1 sekund tryk : frekvensspring vælges med kanalvælger (normalt 12.5 kHz).  
 Frekvensspring vælges for hvert bånd. Tryk TS igen efter valget. 
 
DUP : 1 sekunders tryk skifter duplexspacing : -DUP, +DUP, og Blank (simplex).  
 Indstilling af spacing : MENU, DUP/TONE, OFFSET FREQ. 
 
SKIP : Memory-mode : 1 sekunders tryk skifter mellem Blank, SKIP og PSKIP.  
 Hvis der på en memorykanal står SKIP, springes den over ved scanning. 
 
SCAN : 1 sekund tryk : Scan-område/bank vælges med kanalvælger. Tryk Scan efter 
 valget. Tryk på sendetasten eller scanknappen standser scanningen 
 
M.NAME : 1 sekunders tryk skifter displayvisning af frekvens eller navn på memorykanal. 
 
DSQ  TONE : FM : 1 sekunders tryk vælger Blank, TONE, T SQL, DTCS, TSQL R, DTCS R. 
 Derved indkobles pilottonesender, pilottonemodtager mv. 
 DV : 1 sekunders tryk vælger mellem Blank, DSQL og CSQL. 
  Derved indkobles Digital Squelch eller CallSign Squelch. 
 Bemærk, at forkert indstilling her gør, at modtageren kan være tavs. 
 
CALL RX>CS: Kort tryk åbner memory C0 og C1, foretrukne kanaler. 
 DV : 1 sekund tryk flytter modtaget call til UR.  
 Bruges ved svar til specifikt kaldesignal over repeater / gateway. 
 
CS : DV : 1 sekund tryk åbner for valg af  UR, RPT1, RPT2 og MY. (se kodevejledning) 
 
MENU  nøgle :  Kort tryk åbner og lukker for menufunktionerne, hvor man kan indstille  
 mange af funktioner, Tekstmeddelelse, Duplexafstand mm. 
 1 sekund tryk låser og oplåser alle funktioner undtaget PWR, SQL, volume 
 og Tast.  Låst tilstand vises med et nøglesymbol i display. 
 
Toneopkald til analog repeatere (1750 Hz) genereres med Sendetast og Squelchknap samtidigt. 
Hvis 1750 Hz tonen mangler : Tryk 1 sekund på DTMF.M (knap 9), vælg med drejeknappen T_CALL, 
tryk kort på knap 5, tryk kort på MENU. 
Uddybende forklaringer : se original-brugsanvisningen.                                
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