
SAILOR RT4822
VHF-DSC

Betjeningsvejledning

Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.



ii

DSC-nødalarm

Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm

1. Tryk på ON/OFF-knappen, hvis apparatet er
slukket eller display viser UNIT OFF.

2. Løft klappen til DISTRESS-knappen.

3. Hold DISTRESS-knappen nede,
indtil displayet efter 5 sekunder viser RELEASE (slip).
I de 5 sekunder blinker indikatorlamperne TX og ALARM på skift.

Afvent svar!

(Nødalarmen gentages automa-
tisk hvert 3,5-4,5 minut.)

Kvittering

4. Tryk på VIEW.

Press the DISTRESS button

for 5 seconds to transmit

TYPE : Distress
MSG. : Undesignated
Pos :  N:05°01E:009°54
Time : 18.12 UTC CANCEL

Aflæs oplysninger om
kvitteringen.

Distress
acknowledg-
ment received
FROM: 002191000 VIEW

Call contents
first page
Time: 18.22.06 19 Aug 97
TYPE : All station
FROM: 002191000
CAT : Distress
ACK : Call MORE Næste side.

Call contents CONNECT
second page

COMM: Distress ackn
SHIP : 123456789
MSG. : Undesignated
Pos :  N:05°01E:009°54 AGAIN Tilbage igen.

Udsendelse af nødsignal
5. Tryk på “16”.

6. Løft mikrotelefonen.
Tryk på sendetasten og sig:

„MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
Her er <Skibets navn (siges tre gange)>

MAYDAY
Her er <Skibets navn og kaldesignal>
Position
Nødsituationens art og hvilken hjælp, der ønskes
Antal personer ombord
Andre oplysninger, der kan have betydning
SKIFTER.“

Slip sendetasten og afvent svar.
listen for answer.

Tryk

Slip

5 - 4 - 3 - 2 - 1 - RELEASE

 2 13 06

25W

INT

    MEM    VOL     SQ

16

Waiting for
Distress
Acknowledgment

Retransmit distress
call every 4 minutes CANCEL

   16

NB! Nødalarm må udelukkende bruges i
nødsituationer!
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Hvad er hvad?

1. Display.
2. Indikatorlampe.

TX: Sender.
1W: Udgangseffekt 1 watt.
US: USA-kanalsystem aktiveret (kun i USA-versioner. Se side 11
for oplysninger om BI-versionen.)
CALL:  DSC-opkald modtaget.
ALARM: Nødopkald modtaget.

3. Højttaler.
4. Squelch-indstilling (støjbegrænsning). Skrues helt ned, når der

ikke er modtaget et opkald.
5. Tænd/sluk.
6. Lydstyrkekontrol.
7. Skiftetaste. Holdes nede samtidig med anden taste for at

aktivere de gule funktioner.
8. Nødalarmsknap, gemt bag klap. Ved brug løftes klappen og

knappen holdes nede i 3 sekunder, idet displayinstrukserne
følges.

9. Tastatur.
10. Skifter mellem TEL (VHF-telefoni) og DSC (digitalt selektivt

opkald).
11. Åbner adressebogen i DSC-mode.
12. TX CALL: Tryk for forberedelse af DSC-opkald.
13. Åbner RX log, der er en journal over modtagne opkald.
14. Displaytaster. Hver tasts funktion beskrives i dens respektive

linje i højre side af displayet. 

Forkortelser
ADDR Address - Adresse
ATIS Automatic Transmitter Identification System

- Automatisk identifikation af afsender
CU Control Unit - Kontrolenhed
DSC Digital Selective Calling - Digitalt selektivt opkald
DUP Duplex (modtale)
DW Dual Watch - Dobbeltvagt
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System -

Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem
GPS Global Positioning System -

Globalt positioneringssystem
LF Low Frequency - Lavfrekvens
MEM Memory - Hukommelse
MMSI Maritime Mobile Service Identity -

Maritim mobil skibsidentifikation
MSG Message - Melding
PTT Push To Talk - Sendetaste
RX Receive(r) - Modtage(r)
SQ Squelch (støjbegrænsning)
STN Station
TEL Telephony - Telefoni
TX Transmit(ter) - Sende(r)
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Introduktion

S.P. Radio A/S
S.P. Radio A/S har været førende på markedet for maritimt
radiokommunikationsudstyr i mere end et halvt århundrede.

Sailor
S.P. Radios kommunikationsprodukter og -systemer er kendt under
mærket Sailor. Dette er blevet en garanti for driftsikkert og teknolo-
gisk fremragende radioudstyr, lige fra enkle VHF-enheder til
satellitsystemer og komplette kompakte GMDSS-løsninger.

Produkter
SAILOR COMPACT 2000 GMDSS er baseret på S.P. Radios
gennemprøvede udvalg af produkter, der er specielt udviklet til at
modsvare kravene til GMDSS-udstyr og understøttes af et verdens-
omspændende GMDSS-certificeret serviceconcept, hvilket giver
flere hundrede gode grunde til, at rederier vælger udstyr fremstillet af
S.P. Radio A/S. I dag er S.P. Radio A/S anerkendt som en af verdens
førende leverandører af GMDSS-løsninger.
SAILOR COMPACT 2000 GMDSS leveres til et stort antal af verdens
førende rederier og nationale flåder. Det er en komplet GMDSS-løsning,
der præcist modsvarer kommunikations- og sikkerhedsbehovene -
hvadenten man opererer med A1, A2, A3 eller A4.
System 4000 GMDSS sætter nye standarder. Det er fremstillet ud fra
vores store erfaring med udvikling af GMDSS-udstyr. Det lever op til
alle relevante krav om sikkerhed og effektivitet. System 4000
indeholder et stort antal attraktive praktiske og sikkerhedsmæssige
faciliteter, enten som en komplet løsning eller som en serie af
selvstændige produkter.
S.P. Radio har en lang historie som leverandør af satellit-
kommunikationsudstyr og fører et fuldt udbygget program af
satellitsystemer, inklusive Mini M, SAT-C og et antal stationære
satellitsystemer. Vores SAT-B er et gennembrud inden for maritim
antenneteknologi og driftssikkerhed. SAT-B er det bedst mulige valg,
når der kræves taletransmission af høj kvalitet, optimal sikkerhed og
kapacitet til et stort antal transmissioner af telex, fax, data og high-
speed-data (HSD).

Uddannelsescertifikat
Uddannelse af personale med henblik på at modsvare GMDSS-
konceptets krav om betjening af udstyr og grundlæggende forståelse
af systemerne spiller en uhyre væsentlig rolle for den samlede
vellykkede gennemførelse af GMDSS. Som et enestående initiativ
for GMDSS-løsninger forsynes hvert skib med et komplet software-

Om denne brugervejledning
Denne vejledning henvender sig til den daglige bruger af systemet.
Vejledningen indeholder to hovedafsnit, “enkel” og “udbygget”
betjening. Den enkle del giver en kort, letlæselig beskrivelse af
hovedfunktionerne. Den udbyggede del giver en detaljeret beskri-
velse af produktets funktioner.

NB! I forbindelse med dette produkt og den medfølgende dokumen-
tation gælder en total ansvarsfraskrivelse for tab og skade af enhver
art.
Indholdet i denne manual har udelukkende informationsmæssig
værdi, kan ændres uden forudgående varsel, kan indeholde fejl eller
unøjagtigheder, og repræsenterer ingen forpligtelser af nogen art.

Denne aftale er underlagt dansk ret.

Første udgave: December 1998

træningsprogram, der anvendes ombord som forberedelse til at
opfylde GMDSS-kravene og opnå betjeningscertifikatet General
Operation Certificate.

Service
For at give rederierne et højt professionelt og ensartet serviceniveau
er der etableret et verdensomspændende Sailor GMDSS-certificeret
serviceconcept. Dette concept, der konstant kontrolleres, sikrer, at
enheder kan udskiftes og reservedele leveres af alle S.P. Radios
certificerede servicecentre over hele verden - servicecentre, der er
placeret ved alle de større havne. Desuden sikrer de certificerede
servicecentre, at teknikere, hvis uddannelse ajourføres årligt, er klar
med service 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vedligeholdelse
Fabrikanter og leverandører af GMDSS-udstyr har et særligt ansvar
for at sikre stabile leverancer af udstyr og reservedele i årene
fremover, fordi GMDSS-udstyr installeres i skibene for at efterkomme
SOLAS-konventionen (sikkerhed for menneskeliv til søs).
Derfor bør rederierne, hvadenten de opererer lokalt eller internatio-
nalt, være opmærksomme på vigtigheden af at vælge GMDSS-
løsninger, der inkluderer fuld service fra leverandørens side.
Det er en fast politik hos S.P. Radio, som en af verdens førende
leverandører af GMDSS-løsninger, at alle Sailor GMDSS-systemer -
både nuværende og fremtidige - bringes ind i det næste århundrede i
fuld parallel produktion.

B4822DK0
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Grundlæggende oplysninger
om VHF
VHF-kanalsystemet
VHF-radiotelefonisystemet bruger et begrænset antal frekvenser, der
kaldes kanaler. 57 kanaler er offentlige, nemlig kanalerne med
numrene 1-28 og 60-88. Hver af disse tjener et særligt formål: skib-
skib, skib-havn, skib-kyst. Derudover findes der private kanaler. I
nordamerikanske farvande bruges andre kanaler, hvorfor anlægget
der skal indstilles på USA-kanalerne. Også andre steder, som fx
Rhinen, har deres eget system.
Fire kanaler tjener bestemte formål:
16: Bruges udelukkende til mundtlige nødopkald og opkald til

“alle stationer”. Alle  større skibe skal altid aflytte denne
kanal, og den må aldrig bruges til almindelig samtale
el.lign.

70: DSC-kanal (se nedenfor).
75-76: Bruges som beskyttelsesbånd for nødkanalen 16.

Mundtlig VHF-kommunikation
Bortset fra kanal 70 anvendes alle de mulige kanaler til mundtlig
kommunikation.
Der er to slags kanaler, simplex og duplex :
- På en simplex -kanal sender og modtager begge parter på

samme frekvens.
Det er derfor ikke muligt at tale og lytte på samme tid. Når man
er færdig med at tale, siger man “skifter” og slipper sendetasten.

- På en duplex -kanal taler og lytter man på to forskellige frekven-
ser. Det er
derfor muligt at tale og lytte på samme tid. Man bør slippe
sendetasten, når man ikke taler.

Vær opmærksom på, at alle med en VHF-modtager kan lytte til
samtalen, men det er forbudt at bruge eller videregive oplysningerne.

DSC digital kommunikation
DSC-systemet, der overfører data digitalt, bruger VHF-kanal 70.
Senderen venter, til kanalen er ledig, og sender så sine data - enten
til en bestemt adresse eller til “alle stationer”, som når det drejer sig
om et DSC-nødopkald. DSC bruges hovedsageligt til at etablere
kontakt med henblik på mundtlig kommunikation.

Telefonidisplay

Almindeligt display

Scanningdisplay

25W

INT

    MEM                        P-CH

 Pr -
 7  ALL  16

DUP 25W

DW INT

    MEM     VOL      SQ

12
 1 10 03

TX Power-indikatorlampe

INT/US mode-indikation

Højttaler tændt/slukket

Dimmer (lysdæmper)
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Enkel betjening

Tænd/sluk
1. Tryk på ON/OFF-knappen.

Hvis displayet viser UNIT OFF, fjernbetjenes anlægget.
Ved at trykke på ON/OFF aktiveres betjeningspanelet.

Enkelt telefonibetjening
VHF-funktionerne aktiveres ved at trykke på enten TEL/DSC eller
“16”-tasten.

 eller 

Lytning efter telefoniopkald
Ifølge de internationale regler skal alle skibe hele tiden aflytte kanal
16.

1. Vælg kanal 16.

2. Indstil squelch-følsomheden med drejeknappen

a. Reducer squelch-følsomheden, til der høres støj på en ledig
kanal.

b. Øg derefter squelch-følsomheden, til støjen lige akkurat er
væk.

(Hvis man ønsker at lytte efter opkald på andre kanaler, vælges
kanalnummeret, eller scanningfunktionen bruges.)

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

16
 1 10 03

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

16
 1 10 03



4

Modtagelse af telefoniopkald
Når et opkald kommer ind, høres Deres navn i højttaleren.

1. Løft mikrotelefonen.

2. Tryk på sendetasten.

3. Besvar opkaldet ved at sige:
“<Navnet på den station, der kalder op>
HER ER: <Navnet på Deres station>“

4. Foreslå en kanal ved at sige:
“KANAL  <forslag til kanalnummer>“

5. Sig “skifter” og slip sendetasten.
Den, der kalder op, kan nu
acceptere det foreslåede
kanalnummer.

6. Skift til den aftalte kanal (fx kanal 71) og kommuniker:

 

På kort afstand bruges 1W.

Sendetasten holdes nede, mens man taler. Hvis man benytter en
simplex-kanal, skal man sige “skifter”, når man er færdig med at tale.

Tryk

Slip

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

71
 6 10 03

Foretagelse af telefoniopkald
I VHF-telefoni:

1. Vælg kanal 16 eller en anden angivet eller aftalt kanal:

2. Løft mikrotelefonen.

3. Sendetasten holdes nede,
mens man taler.

Opkaldet foretages:
1. Navn på station, der er kaldt op

(3 gange)
2. “HER ER

<Deres stations navn (3 gange)>“
3. “SKIFTER“

4. Slip sendetasten og lyt.

5. Når opkaldet er besvaret, aftales en kanal. Skift til denne kanal
(fx kanal 6) og kommuniker.

Sendetasten holdes kun nede, mens man taler. Hvis man
benytter en simplex-kanal, skal man sige “skifter”, hver gang
man er færdig med at tale.

Tryk

Slip

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

71
 6 10 03

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
 6 10 03
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Kanalindstilling
VHF-kanalerne kan indstilles på to måder ved hjælp af enten de
numeriske taster eller kvikvalgstasten “16”.

Numeriske taster:
Brug de numeriske taster, til det ønskede kanalnummer vises på
displayet:

Eks.:  

Hvis Deres VHF-anlæg giver adgang til private kanaler, vælges et
privat kanalnummer ved at trykke på tasterne:

Eks.: Privat kanal nummer 23

   

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

71
  0 10 03

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

P23
  0 09 01

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

16
  0 10 03

Squelch
Modtagerens squelch-følsomhed indstilles med drejeknappen

Squelch-følsomheden vises i displayet under “SQ”.

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 02

Kvikvalgstast:
Tryk på tasten
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Lydstyrke
Lydstyrken justeres med drejeknappen

 

Lydstyrken vises i displayet under “VOL”.

Afbrydelse af højttaler
Når højttaleren er aktiveret, slår den automatisk fra, når sendetasten
holdes nede. Når sendetasten slippes, slår højttaleren til igen.

Højttalersymbolet i displayet viser, om højttaleren er slået til eller fra.

Når højttaleren er slået til:

Højttaleren slås fra/til ved at trykke på tasten:

Indstilling af senders udgangseffekt
Senderens udgangseffekt kan indstilles til enten 1W eller 25W.

Indikatorlampen i displayet viser, når udgangseffekten er nedsat,
dvs. 1W.
Nogle kanaler kan kun forprogrammeres til udgangseffekt 1W.
Senderens udgangseffekt ændres ved at taste:

Indstilling af lysstyrke
I VHF-anlægget er der lys i displayet, tastaturet og indikatorlamperne
(TX, 1W, US, CALL og ALARM).
Der er fire indstillinger for lyset, nemlig 0-3.

Lyset dæmpes/forstærkes ved at taste:

Når tasten holdes nede, ændres lysstyrken hvert sekund.

25W

INT  6
 LEVEL 2

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 10 01

1W indikatorlampe

1W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 04

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 00 04 Højttaler slået fra
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DSC-display
Displayet er baseret på et selvforklarende menustyret system, der
giver brugeren instrukser i from af tekst. Desuden vises funktionen af
hver af de funktionstaster, der er placeret til højre for displayet.

Åbner menuen for adressebogen

Et trin tilbage.

Finder første side om
det aktuelle emne.

Select ADD to ADD
make a new call

DELETE

CANCEL

AGAIN

Accepterer data.

Går videre til næste
side om samme
emne.

I displayets nederste højre
hjørne aflæses data.

I øverste venstre hjørne
gives instrukser
i form af tekst.

I højre side vises
tasternes
funktioner

Use    or keyboard ACCEPT
to search in addr book

^
Ms Magretha NAME

v
TO : 219 219 219
MSG : Working CH MORE

 - tasten åbner displaymenuen, hvor alle DSC-opkald
gemmes i op til 48 timer.
I denne menu kan opkald af typen CALL (almindelige opkald) og
ALARM (nødopkald og ilmeldinger) aflæses separat og sorteres
efter modtagelsestidspunktet.

 - tasten åbner sendemenuen. Herfra er det muligt at
foretage helt enkle opkald (kyst, skib, alle skibe) og mere komplice-
rede opkald, inkl. særlige kategorier og telekommandoer.

 - tasten åbner menuen for adressebogen.
Et opkald fra adressebogen er et fuldt DSC-opkald inkl. et navn. Det
er muligt at sende, tilføje og slette opkald herfra.

 - tasten skifter mellem telefoni og DSC-displayet.

Enkel DSC-betjening

DSC - de vigtigste taster
Tasten TEL/DSC bruges til at skifte mellem telefoni og DSC-display.

DSC-display med aktuelle
eller sidste status

Telefonidisplay

DSC status

Channel: 70
POS:       N59°09 E009°63

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

67
 6 10 03
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Modtagelse af individuelt DSC-
opkald
Når VHF-anlægget er tændt, aflyttes kanal 70 for indkomne DSC-
opkald.

Call contents
First page
Time : 12:26:47 16 Sep 97
TYPE : Individual
FROM : 219000016
CAT : Routine
ACKN : Reply MORE

Løft mikrotelefonen for at
etablere kontakt med
afsenderen.

eller

Tryk på VIEW for at aflæse
opkaldet.

Tryk på MORE for at aflæse
næste del af opkaldet.

Skift til VHF-telefoni og vælg
kanalen.

Call contents CONNECT
Second page
COMM: Simplex
TEL2 : No info
AD : Working CH 8 CANCEL

AGAIN

Løft mikrotelefonen og samtal.

Opkald til skib
Tryk på TX CALL.

En ledig international skibskanal foreslås.

Indtast det nicifrede MMSI-
nummer på det ønskede
skib

Key in the ship ACCEPT
station MMSI number

<

DIRECTORY
TYPE : Individual
TO : 2190000016 CANCEL

Accepter nummeret.

Undermenu, hvor et
forprogrammeret skib kan
vælges.

Select type SHORE
of call:

SHIP

LAST CALL

MORE

 Vælg SHIP (opkald til skib)

Key in the ACCEPT
working channel

TYPE : Individual
TO : 2190000016
AD : Working CH 08 CANCEL

 Accepter kanalen.

Select send SEND
to transmit
TYPE : Individual

TO : 219000016
AD : Working CH 8
ACKN : Request CANCEL

Vælg SEND for at afsende
opkaldet.

I displayet vil følgende meddelelser nu blinke:  “Call in progress”
(opkald i gang) og “Waiting for acknowledgment” (venter på kvitte-
ring).

Afvent svar.

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

8
 2 13 07

Lift HANDSET TO CONNECT

Individual
acknowledg-
ment received
FROM:219000016                VIEW
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Indtast kyststationens
nicifrede MMSI-nummer.

Opkald til kyststation
Tryk på TX CALL

Select type SHORE
of call:

SHIP

ALL STATIONS

MORE

Vælg SHORE (opkald til
kyststation).

Key in the coast ACCEPT
station MMSI number

<

DIRECTORY
TYPE : Individual
TO : 002191000 CANCEL

Accepter nummeret.

Undermenu, hvor en
forprogrammeret kyststation
kan vælges.

Key in the ACCEPT
phone number

<

TYPE : Phone call WITHOUT
TO : Lyngby Radio
98180809 CANCEL

Bruges til at foretage et
automatisk opkald til et
almindeligt telefonnummer.

WITHOUT for at slette
telefonnummeret.

Select send SEND
to transmit

TYPE : Individual
TO : Lyngby Radio
AD : No info
ACKN : Request CANCEL

SEND for at afsende
opkaldet.

Følgende meddelelser vil blinke i displayet: “Call in progress”
(opkald i gang) og “Waiting for acknowledgment” (venter på kvitte-
ring).

Afvent svar.

Opkald direkte til almindelig telefon
Tryk på TX CALL

Select type SHORE
of call:

SHIP

ALL STATIONS

MORE

Vælg SHORE (opkald til
kyststation).

Indtast telefonnummeret.

Key in the coast ACCEPT
station MMSI number

<

DIRECTORY
TYPE : Individual
TO : 002191000 CANCEL

Accepter nummeret.

Undermenu, hvor en
forprogrammeret kyststation
kan vælges.

Key in the ACCEPT
phone number

<

TYPE : Phone call WITHOUT
TO : Lyngby Radio
98180809 CANCEL

Accepter nummeret.

Select send ACCEPT
to transmit

TYPE  : Phone call
TO : Lyngby Radio
TEL : 98180809
ACKN : Request CANCEL

Vælg SEND for at afsende
opkaldet.

Følgende meddelelser vil blinke i displayet: “Call in progress”
(opkald i gang) og “Waiting for acknowledgment” (venter på kvitte-
ring).

Afvent svar.
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Adressebog
Tryk på ADDR BOOK for at åbne menuen for adressebogen.

RX LOG
Tryk på RX LOG

Aflæser almindeligt opkald.

Aflæser nødopkald (se
nedenfor).

Select type of CALLS
message to view

ALARM CALLS

CANCEL

Besvarer opkald og indstiller
kanal.

Ændrer svar.

Tilbage til første side igen.

Select CONNECT CONNECT
to reply call
COMM : Simplex CHANGE
TEL2   : No info
AD       : Working CH 8 CANCEL

AGAIN

Frem og tilbage i hukommel-
sen.

Gå til næste side.

Call contents
first page
TIME   : 8:57:52 19 Aug 97 ^
TYPE  : Individual MSG
FROM : 219000330 v
CAT : Routine
ACKN : Request MORE

ALARM CALLS  -hukommelsen indeholder:
Nødalarm, kvittering, nødmelding, opkaldskategori nød og il.

CALLS -hukommelsen indeholder:
Alle andre typer af opkald end de ovenfor nævnte.

Bruges til at gemme et nyt
opkald i adressebogens
register.

Bruges til at slette opkald.

Returnerer til VHF-telefoni.

Select ADD to ADD
make a new call

DELETE

CANCEL

AGAIN

Accepterer opkaldet og går
til SEND-menuen.

 Går videre til næste side.

Use    or keyboard ACCEPT
to search in addr book

^
Ms Magretha NAME

v
TO : 219 219 219
MSG : Working CH 6 MORE
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Udbygget betjening

Udbygget VHF-
telefonibetjening

Indstilling af kanal-mode, INT/USA
Hvis Deres VHF har to sæt kanaler, kan man vælge mellem disse
ved at trykke på funktionstasten

Displayet viser US/INT.

Den gule indikatorlampe US under displayet viser valg af kanal-
mode.

Indstilling af kanal-mode, INT/BI
Hvis Deres VHF er BI-versionen, vises kanal-mode som følger:

Displayet viser BI/INT.

Den gule indikatorlampe BI under displayet viser valg af kanal-mode.
ATIS aktiveres automatisk ved valg af BI-mode

Senders udgangseffekt 25W
OBS! Gælder USA-kanalerne 13 og 67.
Hvis VHF’en er programmeret med sættet af USA-kanaler, kan nogle
af disse kun bruges med nedsat effekt 1W. Således kan udgangsef-
fekten ikke ændres til 25W som beskrevet tidligere.

Dog er det stadig muligt at indstille senderens udgangseffekt til 25W
ved hjælp af:

Når tasten holdes nede i 1 sekund, ændres senderens udgangsef-
fekt.

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

13
  1 08 01

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 01

Viser kanal-mode

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 01

Viser kanal-mode
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Scanning af kanaler
Sådan starter en scanning:

Tast  

I den nederste del af displayet vises nu fra venstre til højre
scanningtabellens nummer, navn og prioritetskanal.

Hvis scanningtabellen ikke
indeholder nogen kanaler, foretages
der ingen scanning, og displayet
vil vise følgende:

Sådan stoppes en scanning:
En scanning, der er i gang, kan afsluttes på følgende måder:

1. Tast  

Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der
var valgt, før scanneren blev startet.

2. Tast 

Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på kvikvalgs-
kanalen 16.

3. Løft mikrotelefonen.
Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der
var valgt, før scanneren blev startet.

4. Tryk på sendetasten

Hvis der ikke opfanges signal på nogen kanal, returnerer
systemet til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt,
før scanneren blev startet. Hvis der opfanges signal på en kanal,
kommer systemet i almindelig VHF-telefoni på den sidste kanal,
hvor der blev opfanget signal.

Scanningfunktionens hukommelse
VHF-anlægget har otte scanningtabeller, der er uafhængige af
hinanden. I disse tabeller kan kanaler gemmes med henblik på
senere scanning, dvs. afsøgning. Hver tabel kan indeholde alle de
kanaler, der er tilgængelige i systemet.
For at man kan skelne mellem scanningtabellerne, tildeles hver tabel
et nummer (0-7). Til hvert af disse numre kan der knyttes et navn
bestående af højst syv tegn.
Navngivning af scanningtabeller
foregår gennem funktionsmenuen.

Nummeret på den valgte
scanningtabel vises i nederste
venstre højre af displayet.

Forprogrammerede tabeller til scanning af kanaler:
Tabel 5: Sikkerhedskanaler er 6 og 13, prioritetskanal er 16.
Tabel 6: Kanaler til kommunikation mellem skibe, undtagen 6 og

13.
Tabel 7: Alle kanaler i systemet.

Det er ikke muligt at tilføje eller slette kanaler i disse forudindstillede
scanningtabeller.

Indstilling af valgt scanningtabel:
Sådan tildeles den valgte scanningtabel nummer 0:

1. Tast  

Displayet viser “SEL” (vælg) og MEM (hukommelse). I den
nederste del af displayet vises scanningtabellens nummer og
navn.

2. Tast 

VHF-displayet viser nu scanningtabellens ny nummer, i dette
tilfælde nummer 0.

25W

INT

    MEM

 SEL
  7 ALL

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  0 09 01

25W

INT

    MEM                         PCH

Pr -
 7   ALL 16

25W

INT

MEM EMPTY

NO

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  7 09 01
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Sådan slettes en kanal i scanningtabellen:
Vælg kanalnummer (vises i displayet) og

tast  

Eks.: Kanal 6 slettes i scanningtabel 1:

1. Tast 

Kanal 6 er valgt.

2. Tast  

Displayet viser “DELETE CH”
(kanal slettes) i et sekund.

Displayet viser derefter den
næste kanal i scanningtabellen.

Hvis der ikke er flere kanaler i
scanningtabellen, og der gøres
et forsøg på at slette, viser
displayet “MEM EMPTY”
(hukommelse tom).

Hvis en scanning er i gang, og der opfanges signal på fx kanal 6,
vises det valgte kanalnummer og lydstyrken i displayet.
For hver kanal, der scannes i scanningtabellen, foretages der en
scanning af prioritetskanalen 16. Denne kanal kan ikke slettes eller
udelukkes fra en scanning, der er i gang.

Sådan tilføjes en kanal til scanningtabellen:
Vælg kanalnummer (vises i displayet) og tast

 

Eks.: Kanal 6 tilføjes i scanningtabel 1:

1. Tast 

Kanal 6 er valgt.

2. Tast  

Displayet viser “STORES CH”
(kanal gemmes) i to sekunder.

25W

INT

    MEM     VOL          P-CH

  6
 7  09   16

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 04

25W

INT  6
STORES CH

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  7
  1  09 01

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 04

25W

INT

DELETE CH

  6

25W

INT

MEM EMPTY

NO
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Dobbeltvagt
Dobbeltvagtfunktionen betyder, at en prioritetskanal og den valgte
kanal aflyttes samtidig.

Aktivering af dobbeltvagt med kanal 6 og prioritetskanal 16:
Vælg kanal 6.

Tast derefter

 

Når dobbeltvagt er i gang,
viser displayets øverste venstre
hjørne “DW”, mens det nederste
højre hjørne viser prioritetskanalen.

Afbrydelse af dobbeltvagt: Når dobbeltvagt er i gang, er der tre
måder at afbryde den på.

1. Tast  

2. Tryk på sendetasten

 Systemet returnerer til VHF-telefoni på den valgte kanal 6 og
begynder at sende.

3. Tast 

Systemet returnerer til VHF-telefoni på kvikvalgskanalen
(normalt kanal 16).

Sådan aflæses kanalerne i scanningtabellen:
Der er to måder, hvorpå man kan se hvilke kanaler, en scanningtabel
indeholder:
Mens tasten holdes nede (se nedenfor), udlæses scanningtabellens
kanaler i displayet.

1. Tast  , sidstnævnte i et sekund.

ELLER

2. Tast  , sidstnævnte i et sekund.

25W

DW INT

    MEM     VOL          P-CH

  6
  1  08  16

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 04

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

 16
  1 08 04

25W

INT

    MEM

 12
0 CONTENT
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Intercom
I VHF-anlæg med mere end en kontrolenhed kan der foretages en
intercom mellem to kontrolenheder, dvs. disse kan kommunikere
med hinanden.

Opkald fra VHF’en til en anden kontrolenhed:

1. Tast  

Displayet viser, at man nu skal vælge nummeret på den ønskede
kontrolenhed.

2. Tryk på en numerisk taste for at vælge hvilken kontrolenhed, der
skal kaldes op.

Eks.: 

3. Hvis kontrolenheden med
nummeret 2 ikke kan kaldes op,
viser displayet

og der kaldes ikke op.

Hvis kontrolenheden med
nummeret 2 kan kaldes op,
viser displayet

og der høres en ringetone
i højttaleren.

  IC2
 NOT AVAIL

    IC
SELECT NO

  IC2
 CALLING
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Dette viser, at et opkald er i gang til kontrolenheden med
nummeret 2. Displayets nederste del viser nu skiftevis
“CALLING” (kalder op) og “NAME” (den kaldte kontrolenheds
navn). Mens der kaldes op, hvilket tager tredive sekunder, kan
man løfte mikrotelefonen og tale ind i mikrofonen. Da modtage-
ren af opkaldet i sin højttaler kan høre, hvad man siger, kan
VHF-systemet bruges som et slags kaldeanlæg.

4. Hvis opkaldet besvares: Intercom er etableret, når modtageren
af opkaldet løfter sin mikrotelefon.

Hvis opkaldet ikke besvares:
VHF’en afbryder automatisk og
returnerer til almindelig VHF-telefoni,
hvis opkaldet ikke er besvaret inden
tredive sekunder.

Opkald fra en anden kontrolenhed:
Når en intercom forsøges etableret
fra en anden kontrolenhed, signaleres
dette som vist i følgende eksempel,
hvor kontrolenheden med nummeret 3
kalder op.

1. Modtagelse af en intercom

Displayet viser skiftevis “CALLING”
(kalder op) og “NAME” (navnet på
den, der kalder op).
Der høres en ringetone i højttaleren.

2. Løft mikrotelefonen for at besvare
opkaldet.

Intercom-forbindelsen mellem de to kontrolenheder er nu etableret.
Sendetasten holdes nede, mens man taler.

  IC3
 CALLING

  IC2
  “NAME”

Under en intercom er følgende funktioner mulige:

1. Indstilling af lydstyrke

2. Højttaler tænd/sluk

3. Indstilling af squelch-følsomhed

4. Indstilling af  lysstyrke

Afslutning af intercom:
Intercom-forbindelsen kan afbrydes af begge kontrolenheder.
Sådan afslutter man:

1. Placer mikrotelefonen i ophænget.
Anlægget  kommer i VHF-telefoni.

2. Tast  

Anlægget  kommer i VHF-telefoni.

3. Tast 

Ved valg af kanal 16 kommer anlægget i VHF-telefoni.

    16
 1   10  03
MEM VOL SQ
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Derudover reagerer apparatet som følger:

1. Hvis mikrotelefonen er placeret i ophænget:

A. I VHF-telefoni:

Betjenings-mode skifter automatisk til DSC.

B. I DSC-mode eller når funktionsmenuen er slået til, fortsættes
den igangværende funktion.

2. Hvis mikrotelefonen er løftet:

A. I VHF-telefoni:
Anlægget forbliver i VHF-telefoni og betjenes
overensstemmelse hermed.

Tast  for oplysninger om det aktuelle opkald
som i 1.A

B. I DSC-mode, eller når funktionsmenuen er slået til,
fortsættes den igangværende funktion.

I alle tilfælde kan oplysninger om alle opkald aflæses som følger:

Tast  og aflæs oplysninger om alle opkald ved at gå ind i
RX LOG-menuen.

Udbygget DSC-betjening

Modtagelse af  DSC-opkald
Brugeren gøres opmærksom på, at et DSC-opkald er modtaget.
Dette kan ske på forskellige måder, afhængig af typen af DSC-
opkald og apparatets betjenings-mode.

Lyd,
CALL indikatorlampe eller
CALL og ALARM indikatorlamperne.

Select type SHORE
of call:

SHIP

LAST CALL

MORE

Lift HANDSET TO CONNECT

Individual call
received

FROM:”MMSI  NO”                VIEW
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TX CALL-menu
Et udvidet DSC-opkald gør det muligt at  foretage DSC-opkald i
overensstemmelse med de internationale retningslinjer, inkl. at
sende data eller fax med ekstraudstyr, der er koblet til VHF-
systemet.

Et udvidet opkald startes ved at vælge EXTENDED (udvidet opkald)
som “Type of call” (opkaldstype) i TX-menuen vist nedenfor, og
derefter fortsætte i menuen på næste side.

Tast TX CALL
Select type of INDIVIDUAL
extended call

GROUP

G.AREA

TYPE: MORE

Select type of ALL SHIPS
extended call

DISTRESS RELAY

CANCEL

TYPE: AGAIN

Select type SHORE
of call:

SHIP

LAST CALL

MORE

Returnerer til sidste opkald

TX CALL-menu. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksemplerne.

Select type ALL SHIPS
of call:

DISTRESS

EXTENDED

MORE

Sikkerhedsopkald til alle
skibe.

Nødopkald.

Udvidet opkald.

Videre til anden side i den
udvidede menu.

Type of call Address Options Other data transmitted Add. MSG. Ackn.
SHORE     Shore: 001234567 No info: Call shore station Routine - Simplex No info Yes

Shore -->Phone: or from 98765432: Call Phone No. Routine - Simplex - <Phone number> No info Yes
ADDR.BOOK

SHIP 123456789 (ingen) Routine  - Simplex - No Info Working ch xx Yes
LAST CALL Repeat the last call made.
ALL SHIPS All ships (ingen) Safety  - Simplex - No Info Working ch xx No
DISTRESS COLLISION 3RVLWLRQ�

SINKING 87&�WLG�IRU�SRVLWLRQ No
PIRACY ����VNULYHV�PDQXHOW��KYLV�GHQ�LNNH�PRGWDJHV�IUD�I[�HQ�*36
UNDESIGNATED
GROUNDING
MAN OVER BOARD
ABANDONING SHIP
FLOODING
FIRE
LISTING (CAPSIZING)
DISABLED AND ADRIFT

EXTENDED �6H�Q VWH�VLGH�

VTS CALL �5HVHUYHUHW�WLO�IUHPWLGLJ�EUXJ�
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EXTENDED TX CALL-menu  - videre fra “EXTENDED” i tabellen på foregående side. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksem-
plerne.

Regler for MMSI-adresser:
Kyststationnumre begynder med 00, gruppenumre med 0, og skibsnumre med et tal mellem 1 og 9.

Type of call Address Options Category Telecom 1 Telecom 2 Add. MSG. Ackn.
INDIVIDUAL Phone 001234567 Phone number Routine Simplex No info No info Yes

Shore: 001234567 SIMPLEX No info
Ship: 123456789 POLLING MEDICAL

GROUP 012345678 POSITION NEUTRAL
G.AREA N:57° d02° NO INFO No info

W:009° d03° FAX 
ARQ

8G�IUD�RSO\VQLQJHUQH�L DATA No info
HNVHPSOHW�HU�RPUnGHW� ROUTINE V.21
N:57..55° URGENCY V.22
W:9..6° DISTRESS V.22 ELV

SAFETY V.23
BUSINESS V.26 ELV

V.26 WHU
V.27 WHU
V.32 No info Yes

Unable to No reason Position No
 comply Congestion Working 

Busy   ch xx
Queue
Station
 barred
No operator
Temporary 
 engaged

 Equipment  
 disabled
Bad channel
Bad mode
No info

ALL SHIPS DISTRESS Simplex No info Working No
SAFETY No info   ch xx
BUSINESS FAX

ARQ
DATA 6RP  DATA

RYHQIRU
DISTRESS RELAY Type of Address Ship in Distressed Distress 6RP Position

address distress ship's MMSI DISTRESS 
ALL SHIPS All ships UNKNOWN L�WDEHOOHQ�Sn
INDIVIDUAL 001234567 KNOWN 123456789 IRUULJH�VLGH
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30 sekunder

3 sekunder

1 sekund
7 sekunder

NØD & IL

TONE SIGNAL

35294-dk

FORBINDELSE
VHF-

NØDALARM

TIL ALLE SKIBE
OPKALD

ANDRE
DSC-OPKALD

Starter igen
efter
30 sekunder

SIKKERHEDS-

850 Hz

Tonesignaler ved modtagelse
af DSC-opkald

Tonesignalet gentages hvert halve minut, indtil DSC-opkaldet enten aflæses eller besvares.
Når mikrotelefonen løftes, høres en kort tone hvert halve minut, indtil opkaldet aflæses
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Funktionsmenu

Ændring af en funktion
Der er et stort antal funktioner at vælge imellem (se oversigten på
næste side). Dette afsnit viser, hvordan man bruger menuen.

I følgende eksempel ændres kontrasten i displayet.

Tast SHIFT og FUNC for at åbne funktionsmenuen.

 

Select type of CONTRAST
display settings

BACKLIGHT

MODE

AGAIN

Vælg CONTRAST for at
åbne kontrastmenuen.

Select type of DISPLAY
general user
functions SOUND

VERSION

MORE

Vælg DISPLAY for indstilling
af displayet.

Select function or USER
group of settings

TELEPHONY

DSC

MORE

Vælg USER-funktionen.

ACCEPT gemmer den valgte indstilling af kontrasten.

^   gør displayet lysere.
v  gør displayet mørkere.

CANCEL forlader denne menu og returnerer til den tidligere
indstilling af kontrasten i displayet.

Use    to change value ACCEPT

^
Contrast : 4

v

CANCEL
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Menuoversigt for funktionsmenu

0HQX 8QGHUPHQX 8QGHUPHQX %HVNULYHOVH
QLYHDX�� QLYHDX��

USER DISPLAY CONTRAST �����+¡M�NRQWUDVW� ���

BACKLIGHT ,QGVWLOOLQJHU�IRU�KYHUW�QLYHDX��������L� TEL�GLVSOD\HWV�EDJJUXQGVO\V�

'LVSOD\��%DJJUXQGVO\V��������LQWHW�O\V� �����7DVWDWXU��%DJJUXQGVO\V�

6OnHW�WLO�IUD�

MODE Dimmer�PRGH��WLO�PLQLPXP���WLO�PLGWHQ��WLO�PD[LPXP�

SOUND EARPIECE /\GVW\UNH�L�K¡MWWDOHU�Sn�PLNURWHOHIRQHQV�LQGHUVLGH������

ALARM +¡MWWDOHUV�$/$50�O\GVW\UNH��������

SPEAKER 9 OJHU��RP�K¡MWWDOHU�VNDO�Y UH�DNWLY��QnU�PLN URWHOHIRQHQ�HU�VOnHW�IUD�

VERSION 6RIWZDUH�YHUVLRQ�

$SSDUDWHWV�VHULHQXPPHU

PRINT SETUP 3ULQWHU��6OnHW�WLO�IUD���NRGHU�

3DSLUVEUHGGH�����HOOHU����WHJQ�

LANGUAGE 6SURJ��GHU�NDQ 9 OJHU�GHW�VSURJ��GHU�¡QVNHV�EUXJW�L�GLVSOD\HW�

Y OJHV .XQ�DNWLY��KYLV�GHU�NDQ�Y OJHV�PHOOHP�IOHUH�VSURJ .

TELEPHONY CHANNELS Udlæser VHF kanalinformation

SCANNER Opsætning/ømdøbning af scantabeller

ATIS Deres stations ATIS number

DSC MMSI 'HUHV�VWDWLRQV�006,�QXPEHU�

POSITION $XWRPDWLVN ��KYLV�HQKHGHQ�HU�WLONREOHW�HQ�*36�HO�OLJQ���HOOHUV��$QJLY�SRVLWLRQ�KHU�

TIME CHANGE $XWRPDWLVN ��KYLV�HQKHGHQ�HU�WLONREOHW�HQ�*36�HO�OLJQ���HOOHUV��$QJLY�WLGVSXQNW�KHU�

/RNDO�WLGV]RQH������WR�����������WR������

9LVHU�N ORNNHVOHW�RJ .ORNNHVOHW : hh (WLPH ) mm (PLQXW ) ss (VHNXQG ): (0-23:59:59h).

GDWR 'DWR : dd (GDJ ) mm (PnQHG ) yy (nU ).

TEST '6&�WHVWNDOG

AUTO ACKN $XWRPDWLVN �NYLWWHULQJ��KYLV�NU YHW��6OnHW�WLO�IUD�

,QN O��RSO\VQLQJHU�RP�SRVLWLRQ��6OnHW�WLO�IUD�

DIRECTORY ADD 7LOI¡MHU�SRVWHU�WLO�DGUHVVHUHJLVWUHW�DIRECTORY.

DELETE 6OHWWHU�HQ�SRVW�

VIEW $IO VHU�LQGKROGHW�L�DGUHVVHUHJLVWUHW  DIRECTORY.

Indtast UNIT LOCATION .RQWUROHQKHGHQV�QXPPHU����

"9876" NAME (QKHGHQV�QDYQ��I[  "BRIDGE".

SPEAKER 6NDO�LQGVWLOOHV�Sn���RJ�LNNH� QGUHV�
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Beskrivelse af VHF-systemet
VHF-systemet kan tilkobles op til syv kontrolenheder. Hver kontrol-
enhed har sin egen position (1-7). Transceiveren kan kun styres af
en kontrolenhed ad gangen. I det følgende beskrives de display-
udlæsninger, der vises i forbindelse med kontrolenhedernes
forskellige prioritet i VHF-systemet.

Den kontrolenhed, der har fået tildelt position nummer 1, har
systemets højeste prioritet og vil således altid kunne styre
transceiveren.
Når systemet er tilkoblet flere kontrolenheder, skal hovedkontrol-
enheden altid tildeles position nummer 1.

Når transceiveren ikke styres af en kontrolenhed:
Hvis en mikrotelefon er i VHF-telefoni, vises VHF-displayet.

Hvis en mikrotelefon er i DSC-mode, eller funktionsmenuen er i brug,
viser displayet det aktuelle valg foretaget i menuen.

Når transceiveren styres af en kontrolenhed:
Dette fremgår af displayet i de andre kontrolenheder, når de er i
VHF-telefoni, som vist nedenfor.

Hvis de andre kontrolenheder er i DSC-mode, eller funktionsmenuen
er i brug, viser displayet som sædvanligt det aktuelle valg foretaget i
menuen.

Sådan får en kontrolenhed adgang til at styre transceiveren:
Når en kontrolenhed skal styre transceiveren, skal man blot løfte
mikrotelefonen. Adgang til at styre transceiveren medfører ingen
ændringer i displayudlæsningen.

Hvis mikrotelefonen ikke opnår adgang til at styre transceiveren, vil
displayet, når mikrotelefonen er i VHF-telefoni, vise følgende:

Hvis transceiveren styres af en anden kontrolenhed, placeres
mikrotelefonen igen i ophænget, indtil systemet bliver ledigt.

25W

INT

    MEM     VOL      SQ

  6
  1 08 02

Select type SHORE
of call:

SHIP

LAST CALL

MORE

Select type SHORE
of call:

SHIP

LAST CALL

MORE

Navnet på kontrolenheden

Nummeret på kontrolenhedens
position

oCC
  1 BRIDGE

oCC
  1 BRIDGE
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Internationale kanaler USA-kanaler
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32591-DK

Blokeret
Blokeret
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