
ERMES
- návod k použití - 

1. FUN (Function) – každé tlačítko má dvě funkce, stiskem tlačítka FUN se dostanete do druhé 
funkce.

2. FR/BP (Frequency/Beep) – Stiskem se zobrazí buď číslo kanálu nebo odpovídající 
frekvence v MHz. Pokud předtím stisknete tlačítko FUN, slouží k vypnutí/zapnutí funkce 
Beep (tónů tlačítek) a na displeji se zobrazí nápis BP.

3. LCR (Last Channel Recall) – stiskem se stanice přepne na polední používaný kanál.
4. Regulátor hlasitosti a vypnutí/zapnutí.
5. LCD – displej
6. Slouží pro přepínání kanálů.
7. Squelch – slouží k regulaci šumové brány (squelche). Ideální nastavení je tam, kde se šum 

objevuje a zaniká.
8. AM/FM – slouží k přepínání modulací.
9. SC/M1: 

SC – scanování, zastaví se na obsazeném kanále na 10 sekund. Scanování vypnete 
opětovným stiskem tohoto tlačítka. 
M1 – pokud před stiskem tohoto tlačítka stisknete tlačítko FUN, můžete ukládat kanály do 
paměti(k dispozici jsou 4 pozice). Vyberte požadovaný kanál,  stiskněte tlačítko FUN a 
vyberte pozici paměti (M1 až M4) do které kanál uložit. Pokud chcete uložené kanály 
vyvolat z paměti, stiskněte tlačítko FUN a vyberte pozici, pod kterou je žádaný kanál uložen 
(M1 až M4).

      10. DW/M2:
DW (Dual Watch) – slouží ke sledování dvou kanálů. Stiskněte DW a zvolte druhý kanál,  
který chcete monitorovat. Por vypnutí stiskněte znovu DW.

       11. CH9/M3:
CH9 - Stiskem přepnete na nouzový kanál 9, připadně můžete uložit/vyvolat pamět M3.

       12. ASQ/M4:
 ASQ (Automatic Squelch Function) – funkce automatického potlačení šumu, pokud je 

funkce zapnutá, svítí na displeji nápis ASQ a vypne se manuální squelch. Pro vypnutí 
stiskěte znovu ASQ. Tlačítko ASQ je rovněž umístěno na mikrofonu. připadně můžete 
uložit/vyvolat pamět M4.

technické údaje:
počet kanálů.......................40
frekvenční rozsah...26.965 až 27.405MHz
modulace......................AM/FM
citlivost..........AM: 0.5 µV (s/n 10dB)

FM: 0.5 µV (sinad 10dB)
auto squelch.................0.5 µV

napájení......................13,8V SS
výstupní výkon................4W
impedance antény.........50 Ohm
rozměry....................138x159x48mm
provozní teplota.....-10 až  +50 st.Celsia
hmotnost..........................870g


