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ПЕРЕДМОВА 
 

Дякуємо Вам за те, що придбали нашу портативну двох- 

діапазонну радіостанцію. Ця радіостанція легка у 

використанні та забезпечить Вам конференційний, 

моментальний і надійний зв'язок з максимальною 

ефективністю. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію 

перед використанням. Представлена тут інформація 

допоможе Вам використовувати радіостанцію з 

максимальною продуктивністю. 
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ 
 Дотримуйтеся наступних заходів при роботі, обслуговуванні та 

ремонті даного пристрою. 
 Цей пристрій має обслуговуватися тільки спеціально навченими 

техніками. 
 У жодному разі не потрібно модифікувати пристрій. 
 Використовуйте зарядні пристрої і батареї випущені або схвалені 

компанією «Baofeng». 
 Не використовуйте радіостанції з пошкодженою антеною, при 

торканні пошкодженої антени частинами тіла існує велика 
ймовірність отримати опік. 

 Вимикайте радіостанцію перед тим, як увійти в зону знаходження 
вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин. 

 Не заряджайте батарею в зоні знаходження вибухонебезпечних і 
легкозаймистих речовин. 

 Щоб уникнути створення електромагнітних завад або проблем 
сумісності вимикайте радіостанцію в тих місцях, де це потрібно, 
особливо де є письмові таблички з нагадуванням про це. 

 Вимикайте радіостанцію перед посадкою в літак, будь-яке 
використання радіостанції повинно відповідати правилам 
авіакомпанії або інструкціям екіпажу. 

 Вимикайте радіостанцію перед попаданням в зону проведення 
вибухових робіт. 

 Для автомобілів з подушками безпеки: не публікуйте радіостанцію 
в зоні надути подушок безпеки або безпосередньо на їх кришках. 

 Не піддавайте радіостанцію впливу прямих сонячних променів, не 
залишайте поблизу джерела тепла. 

 При веденні передачі за допомогою радіостанції тримайте її 
вертикально на відстані 3 - 4 см від обличчя. Тримайте антену на 
відстані хоча б 2.5 см від тіла. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ І ФУНКЦІЇ 
 Двох-діапазонний переносний трансивер з LCD-екраном. 
 Підтримка сигналів DTMF. 
 Літій-іонна батарея високої ємності. 
 FM-радіо приймач (65 МГц - 108 МГц). 
 Підтримує 105 субтонів «DCS» і 50 субтонів «CTCSS» з можливістю 

ручного регулювання. 
 Функція «Vox» (передача включається при наявності звуку). 
 Функція «Alarm» (тривога). 
 128 банків пам'яті. 
 Широкополосна / вузькополосна модуляція. 
 Можливість обирати велику/малу потужність роботи передавача. 
 Програмований колір підсвічування дисплея і таймер вимкнення. 
 Функція «Веер» на клавіатурі. 
 Одночасний прийом двох різних частот 
 Обираний крок зміни частоти: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25/50 кГц. 
 Функція «Offset» (зсув частоти для роботи з репітерами). 
 Функція збереження заряду батареї (SAVE). 
 Обмеження часу передачі, що настроюється (функція ТОТ) 
 Три режими сканування частот. 
 Функція «BCLO» (Busy Channel Lockout) (Заборона передачі, якщо на 

даній частоті вже йде передача) 
 Вбудована функція сканування субтонів CTCSS/DCS 
 Вбудований світлодіодний ліхтарик 
 Пристрій може програмуватися через спеціальний кабель. 
 Настроюваний поріг роботи шумопонижувача (від 0 до 9). 
 Одночасний прийом на різних діапазонах. 
 Тон закінчення передачі. 
 Блокування клавіатури. 
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3. РОЗПАКОВУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ОБЛАДНАННЯ 

 
Обережно розпакуйте трансивер. Рекомендуємо перевірити наявність 

наступних складових перед викиданням упаковки. Якщо яка-небудь з 

речей втрачена або пошкоджена в процесі транспортування, будь 

ласка, негайно повідомте про це продавцю. 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Предмети, які включені до комплекту, можуть відрізнятися від тих, 

які перераховані вище, залежно від країни покупки. Для отримання 

більш детальної інформації, зверніться до дилера або 

постачальника. 

 

4.  ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ 
 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Для отримання більш детальної інформації щодо додаткових 

аксесуарів, зверніться до дилера або постачальника. 

  

 Радіостанція 

 Антена 

 Акумулятор 

 Стакан зарядного пристрою 

 Блок живлення 

 Кліпса 

 Ремінець  
 

 Автомобільний зарядний пристрій 

 Маніпулятор 

 Програматор 

 Гарнітура 
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5.  ВСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ 

5.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТЕНИ.  

 Щоб встановити антену обережно 
наверніть її по різьбі, обертаючи за 
годинниковою стрілкою до упору. 

Примітка: 

 Встановлюючи антену, тримайте її біля основи, а не за кінчик. 
 Якщо використовуєте зовнішню антену, переконайтеся, що її 

параметр  «SWR» приблизно дорівнює або менше, ніж 1.5:1, інакше 
в трансивері може згоріти вихідний каскад передавача. 

 Під час передачі не тримайте антену рукою - це знижує якість і 
рівень сигналу. 

 Ніколи і у жодному разі не включайте передачу без антени. 

 

5.2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЖИМУ ДЛЯ РЕМЕНЯ 

Якщо необхідно, встановіть зажим для 
ременя на задню частину корпусу, як 
показано на зображенні. 

Примітка: 
Не використовуйте клей для закріплення 
гвинтиків. Розчинники, що містяться в клеї, 
можуть пошкодити корпус батареї. 
 

5.3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ГАРНІТУРИ. 

Підключіть зовнішню гарнітуру до роз'єму 
«SP&MIC» пристрою, як показано на малюнку.  
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5.4.  ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ: 
 Під час установки батареї переконайтеся, що вона стоїть 

паралельно алюмінієвому корпусу. 
 Низ батареї повинен бути на 1-2 см нижче низу пристрою. 
 Вирівняйте пази батареї з направляючими на корпусі і насуньте 

батарею вгору до клацання. 
 Встановлена батарея фіксується знизу на корпусі.  
 Перед зняттям батареї вимкніть пристрій. 
 Зніміть засувку, в нижній частині 

корпусу радіостанції, за напрямком в 
якому вказує стрілка. 

 Посуньте вниз акумулятор на 1 до 2 
сантиметри, а потім вийміть 
акумулятор з корпусу радіостанції.  

 

6. ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ   

Використовуйте тільки зарядний пристрій, який вказаний 
виробником. Колір світлодіода на зарядному пристрої відображає 
процес зарядки:  

  

СТАТУС ЗАРЯДКИ: 
Очікування (без нагрузки) 
Підзарядка  
Повністю заряджений 
Помилка 

КОЛІР ІНДИКАЦІЇ: 
Червоний мерехтить, зелений горить 
Червоний горить постійно  
Зелений горить постійно  
Червоний мерехтить, зелений горить 

9 
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Будь ласка, дотримуйтеся наступного порядку дій під час підзарядки: 
1. Підключіть мережевий адаптер до розетки змінного струму. 
2. Підключіть мережевий адаптер до пристрою підзарядки. 
3. Помістіть пристрій із батареєю або окремо батарею до пристрою 

підзарядки. 
4. Переконайтеся, що контакти батареї надійно стикаються з 

металевими контактами пристрою підзарядки. Повинен 
загорітися червоний світлодіод. 

5. Приблизно через 4.5 години загориться зелений світлодіод. Це 
означає, що батарея повністю заряджена. Вийміть батарею з 
пристрою підзарядки. 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЮ 

7.1. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ 
Нові батареї постачаються заводу-виготовлювача повністю 
розрядженими. Перед першим використанням, батарею необхідно 
заряджати протягом 5 годин. Максимальна місткість батареї буде 
після трьох циклів «повна зарядка/повна розрядка». Якщо ви 
помітили, що потужність батареї впала, підзарядіть її. 

УВАГА! Щоб знизити ризик отримання травми, заряджайте 
тільки батареї, зазначені виробником. Інші батареї можуть 
вибухнути і завдати травму або збиток майну. 

❖ Не кидайте батарею у вогонь. 

❖ Утилізуйте батарею згідно законам і нормам у вашій країні. Не 
викидайте батарею разом з побутовим сміттям. 

❖ НІКОЛИ не намагайтеся розібрати батарею. 

7.2 ПІДКАЗКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ 
1. Заряджаючи батарею, зберігайте її при температурі від 5 до 40 С. 
Температура поза цими межами може спричинити протікання батареї 
або її пошкодження. 
2. Коли під заряджаєте батарею із радіо, переконайтеся, що радіо 
вимкнене. Таким чином,  ви отримаєте максимальний заряд батареї. 

10 
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3. Не вимикайте пристрій підзарядки з мережі та не витягуйте 
батарею під час зарядки. 
4. Ніколи не заряджайте батарею, яка зазнала впливу вологи. 
Батарею необхідно витерти сухою, м'якою тканиною для подальшої 
підзарядки. 
5. Батарея, так чи інакше має свій строк служби та врешті решт, 
зношується. Коли термін роботи батареї вичерпаний, будь ласка, 
замініть батарею, придбавши нову. 

7.3 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ БАТАРЕЇ. 
1. Продуктивність роботи батареї значно знижується при 
температурі нижче ОС (нуля) градусів. У холодну погоду може 
знадобитися запасна батарея. Якщо батарея не працює в холодних 
умовах, то вона ще зможе попрацювати при кімнатній температурі, 
тому не поспішайте її заряджати. 
2. Бруд на контактах батареї може призвести до відмови в роботі 
або підзарядці. Перед під'єднанням батареї, протріть контакти сухою 
м'якою тканиною. 

7.4. ЗБЕРІГАННЯ БАТАРЕЇ 
1. Повністю зарядіть батарею перед тривалим зберіганням, щоб 
запобігти пошкодженню батареї через перерозряду. 
2. Перезаряджайте батарею кожні 6 місяців, щоб уникнути 
перерозряду. 
3. Зберігайте вашу батарею в сухому, прохолодному місці при 
кімнатній температурі, щоб зменшити саморазряд. 
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8. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

8.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РАДІОСТАНЦІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Антена  

2. LCD 

3. Клавіатура 

4. Регулятор (Увімкн./Гучність) 

5. Ліхтарик  

6. Динамік 

7. Мікрофон 

8. АКБ 

9. РТТ (передача) 

10. Кнопка 1/F 

11. Кнопка 2/М 

12. Кліпса 

13 Роз’єм для зовнішньої гарнітури 
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8.2. ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАВІШ УПРАВЛІННЯ 

[PTT](PUSH-TO-TALK) 
 Натисніть і утримуйте для передачі, відпустіть для прийому. 

 
1/F 
 Натисніть на клавішу, щоб увімкнути режим FM-радіо. Натисніть 

знову, щоб вимкнути FM-радіо. 
 
2/М 
 Натисніть, щоб увімкнути ліхтарик. Натисніть знову - ліхтарик 

почне рівномірно блимати (не у всіх версіях пристрою). Натисніть 
ще раз - ліхтарик вимкнеться. 

 Натисніть і утримуйте, щоб відключити шумопонижувач і 
прослуховувати частоту. 

 
CALL 
 Натисніть і утримуйте для ввімкнення функції ALARM. Знову 

натисніть і для вимкнення функції ALARM. 
 
[EXIT /АВ] 
 Натисніть, щоб вибрати активний приймач (верхній [ ] або нижній 

[ ] на екрані).  
Відмінити, видалити або вихід. 

 
[SCAN] 
 Одноразове натиснення включає/вимикає функцію «Reverse». 
 Утримання протягом 2сек. запускає сканування. 
 Натискання клавіші в режимі FM-радіо запускає пошук FM-станції. 
 Натискання клавіші в меню вибору субтонів CTCSS/DCS запускає 

сканування субтонів. 
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[FUNCTION KEYPAD]              

 Натисніть [MENU], щоб увійти в меню радіо і підтвердити 
налаштування. 

 [ ] [ ] кнопки: 
 Натисніть та утримуйте клавішу [ ] або [ ] для вибору частоти. 
 Натисніть [ ] або [ ], щоб сканування відбулося у протилежному 

напрямку. 
 

ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА 
 Використовується для вводу інформації; 

завдання списків радіо і нестандартних 
СТСЗБ. 

 Під час передачі, натисніть цифрову 
клавішу, щоб надіслати код сигналу. 

 (код повинен бути встановлений за 
допомогою програмного забезпечення 
(ПК). 
 

РОЗ'ЄМ ДЛЯ АКСЕСУАРІВ 
Роз'єм використовується для підключення аудіо аксесуарів та інших 
аксесуарів, таких як кабель для програмування 
 

9. LCD-ЕКРАН 
На зображенні показані всі позначки LCD-екрану. Кожна позначка 
спалахує при включенні певної функції. 
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10. ТОНАЛЬНИЙ СИГНАЛ 1 750 ГЦ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО 
РЕТРАНСЛЯТОРІВ 
Користувачеві необхідно встановити далекий зв’язок через 
радіоаматорський ретранслятор, який активується після отримання 
тонального сигналу з частотою 1 750 Гц. Натисніть і утримуйте кнопку 
[РТТ], потім натисніть кнопку [CALL] для передачі тонального сигналу з 
частотою 1 750 Гц. 

11. БАЗОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ 

11.1. Вмикання і вимикання радіостанції / регулятор гучності 
Переконайтеся, що антена вставлена правильно, і акумулятор 
заряджений. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб включити 
радіостанцію, і повністю поверніть ручку проти годинникової стрілки, поки 
не прозвучить «клацання», для вимикання радіоприймача. Повертайте 
ручку за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність, або проти 
годинникової стрілки для її зменшення. 
Увага: Радіостанція не відтворить «клацання», якщо функція 
голосового повідомлення вимкнена. 
Режим завантаження відображення може бути встановлений за 
допомогою функції 38. 

11.2. Передача і прийом 
Виберіть правильний номер каналу або введіть частоту, яка вам потрібна, 
потім натисніть і утримуйте кнопку [РТТ], після цього радіостанція 
функціонує в режимі передачі; говоріть в мікрофон, ваш звуковий сигнал 
буде передаватися. Відпустіть кнопку [РТТ] для прийому. 
При натисканні кнопки [РТТ] на дисплеї відображається символ L, це 
означає, що радіостанція працюю в режимі низької потужності.Натисніть 
кнопку [РТТ], а потім натисніть кнопку [CALL] для передачі сигналу з 
частотою 1 750 Гц. Натисніть кнопку [РТТ], а потім натисніть DTMF 
(тональний набір з поділом частот) номери для передачі DTMF. 

11.3. Функція VOX (ПЕРЕДАЧА, КЕРОВАНА ГОЛОСОМ) Для цієї функції не 
потрібно натискати кнопку [РТТ] на трансивері, щоб здійснити передачу. 
Передача активується автоматично при виявленні звукового радіосигналу. 
Після завершення розмови передача автоматично припиняється, і 
трансивер буде автоматично отримувати сигнал. Відрегулюйте рівень 
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посилення VOX для отримання відповідної чутливості, щоб забезпечити 
рівномірну передачу. 

Експлуатація:  

1. Натисніть кнопку [РТТ] для налаштування меню 
2. Натисніть [▲] або [▼] для Функції 4, на дисплеї буде відображатися 

3. Натисніть кнопку [MENU] голосової передачі «VОХ», а потім натисніть 
[▲] або [▼], щоб вибрати рівень в діапазоні 1-10, рівень 10 є найбільш 
чутливим. 

4. Натисніть кнопку [MENU], щоб підтвердити установку. На ЖК-дісплеї 
відображається напис «VOX» після установки цієї функції, наприклад: 

5.  Ви можете вибрати положення OFF (ВИКЛ) 
рівня VOX і натисніть кнопку [MENU], після 
цього ви вимкнете цю функцію. 
 

11.4.  AUTOLK (автоматичне блокування клавіатури) 
Трансивер має дві опції: автоматичне і ручне блокування. 
OFF (ВИКЛ.): виключення автоматичного блокування 
ON (ВКЛ.): При установці автоматичного блокування натисніть кнопку 
[MENU] на клавіатурі протягом більше 2 секунд. Експлуатація: 
У режимі очікування натисніть кнопку [MENU] + [кнопку цифрового набору 
24], після цього на екрані з'явиться напис «AUTOLK». 
Натисніть кнопку вводу [MENU], а потім натисніть кнопку [up] (вгору) і 
[down] (вниз), щоб вибрати ON (включення) або OFF (виключення) 
блокування клавіатури. 
Натисніть кнопку [MENU] для підтвердження, після цього натисніть кнопку 
[*/АВ] для повернення в режим очікування. 
 
11.5. Режим VFO. Частотний/канальний режим 
Вимкніть рацію, натисніть та утримуйте кнопку [MENU] - увімкніть рацію . 
На екрані або в нижній правій частині ЖК-дисплея відображається номер 
каналу, це означає, що пристрій функціонуєв канальному режимі. Таким 
чином, ви також можете змінити режим каналу на режим VFO. 
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11.9. МЕМ-СН (збережений в пам'яті канал) 

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАНАЛУ 

Повний канал пам'яті включає в себе частоту прийому, частоту передачі, 

CTCSS (система шумозаглушення з безперервними тонально-кодованими 

сигналами), DCS (цифрове шумозаглушення), РЧ-потужність, смугу 

пропускання, PTT-ID (функція передачі ідентифікаційного номеру 

радіостанції при натисканні кнопки [РТТ]), BCL (блокування користування 

зайнятим каналом), ANI (автоматична ідентифікація номера), додавання 

сканування, ім'я каналу і т. д. За винятком додавання сканування і ім'я 

каналу, інші настройки можуть бути завершені за допомогою клавіатури в 

режимі VFO. 

Приклад: Ми бажаємо запрограмувати всі дані в каналі СН106; будь 

ласка, зробіть наступне: 

Частота прийому 440,625 
Частота передачі 430,625 

Частота прийому СTCSS 100,0 
Частота передачі DCS 250,3 

РЧ-потужність Висока 
Смуга пропускання Широка 

PTT-ID Off (Викл) 

1. Необхідно перевірити, чи є якісь дані в каналі СН106 або ні. Зайдіть в 
MENU 28, якщо є символ «СН» перед «106», це означає, що в каналі є дані. 
Тому, будь ласка, видаліть його, і ви побачите, що відсутній символ «СН» 
перед «106»; в протилежному випадку, 
ви не можете мати нові дані в цьому каналі. 
 
2. Натисніть і утримуйте кнопку [MENU], після цього включіть живлення, 
увійдіть в режим VFO. Натисніть кнопку [*/АВ] для вибору частоти A(UP). 
 
3. Введіть 440,625 МГц 
Тепер через MENU, можна встановити інші параметри: CTCSS, DCS, РЧ-
потужність, смуга пропускання і т. д. Після закінчення всіх інших 
налаштувань натисніть кнопку [MENU], після цього увійдіть в MENU 27, 
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натисніть кнопку [MENU] два рази, ви будете знати і всі дані, що збережені 
в СН106, не звертаючи увагу на те, що в даний час тільки частота прийому 
була збережена. У той же час, натисніть кнопку [MENU] ще два рази. 
Коли трансивер працює в частотному режимі або знаходиться в режимі 
очікування, введіть частоту і будь-який параметр, який ви хочете зберегти. 
У режимі очікування натисніть кнопку [MENU] + [кнопку цифрового набору 
27], після цього на дисплеї з'явиться напис «Мем-СН». 
Натисніть кнопку [MENU] для вводу, натисніть кнопку [▲] або [▼]  для 
вибору бажаного порядку каналів. Натисніть кнопку [MENU] для 
підтвердження, після цього натисніть кнопку [*/АВ] для повернення в 
режим очікування. 
 
11.6. ВИБІР ЧАСТОТИ АБО КАНАЛУ 
Натисніть кнопку [▲] або [▼] для вибору потрібної частоти / бажаємого 
каналу. На дисплеї відображається обраначастота / канал. 
Натисніть і утримуйте кнопку [▲] або [▼] для швидкого збільшення або 
зменшення частоти. 
Коли радіостанція знаходиться в режимі VFO, частота може бути 
введена безпосередньо за допомогою клавіатури. 
примітка: Ви не можете вибрати канал без попереднього збереження. 
 
11.7. TDR (сканування двох заданих каналів / рефлексний прийом) 
Ця функція дозволяє працювати з частотами А і В. Трансивер періодично 
перевіряє, чи надходить сигнал на іншій частоті, що була нами 
запрограмована. При прийомі сигналу пристрій залишатиметься на цій 
частоті, поки прийнятий сигнал не зникне. 
У режимі очікування натисніть кнопку [MENU] + [7TDR] на клавіатурі, після 
цього дисплей відобразить «TDR». Натисніть кнопку «MENU» для вводу, а 
потім натисніть кнопку [▲] або [▼] для вибору OFF (виключення) або ON 
(включення)режиму «TDR». Натисніть кнопку [MENU] для підтвердження, 
а потім натисніть кнопку [*/АВ] для повернення в режим очікування. 
 
11.8. DEL-CH (видалити канал) 
У режимі очікування натисніть кнопку [MENU] + [кнопку цифрового набору 
28], після цього на дисплеї з'явиться напис 
«DEL-СН». Натисніть кнопку [MENU] для вводу, натисніть [ ] або [ ], щоб 
вибрати канал, який ви бажаєте видалити. Натисніть кнопку [MENU] для 
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підтвердження, а потім натисніть кнопку [*/АВ] для повернення в режим 
очікування. 
Трансивер має 128 каналів пам'яті від 000 до 127. Операція з каналом не 
виконується без відображення «DEL-СН», це означає, що не введений 
параметр цього каналу. 
 

Позначка       Опис 

 Робочий канал 

 Увімкнений субтон CTCSS 

 Увімкнений субтон DCS 

 
Напрямок зміщення частоти передачі від частоти 
прийому. Відображається або +, або -. 

 
Включений одночасний прийом двох частот (приймач 
А + приймач В) 

 Увімкнена функція VOX 

 Увімкнена функція Reverse 

 
Увімкнена вузько смугова модуляція (Narrow) 

 Індикатор заряду батареї 

 Увімкнене блокування клавіатури 

 Увімкнена мала потужність пристрою 

 Індикатор обраного приймача (верхній [А]/нижній [В]) 

 

 
Індикатор потужності сигналу 

 
  

19 



BAOFENG T-57                                          Інструкція з експлуатації 
12.1. Опис пунктів меню 

№ Назва функції/опис 
Доступні варіанти 

налаштувань 

0 SQL (Поріг понижувача шуму) 0-9 

1 STEP (Крок зміни частоти) 2.5/5/6.25/10/12.5/25кГц 

2 ТХР (Потужність передачі) HIGH /LOW 

3 
SAVE (Режим зберігання енергії, 
1:1/1:2/1:3/1:4) OFF /1/2/3/4 

4 VOX (Передача, керована голосом) OFF/О-ІО 

5 W/N (Широкосмуговий/вузькосмуговий) WIDE/NARR 

6 ABR (Підсвітка дисплея) BИMKH/1/2/3/4/5S 

7 
TDR (Двох-діапазонний переносний 
приймач-передавач) OFF/ON 

8 BEEP (Звукове підтвердження) OFF/ON 

9 
ТОТ (Тимчасове обмеження непереривної 
передачі) 

15/30/45/60.../585/600 
секунд 

10 
R-DCS (Встановлення цифрового субтону 
DCS на прийом) OFF / D023N...D754I 

11 
R-CTS (Встановлення аналогового субтону 
CTCSS на прийом) 67.0Hz...254.1Гц 

12 
T-DCS (Встановлення цифрового DCS 
субтону на передачу) OFF / D023N...D754I 

13 
T-CTS (Встановлення аналогового субтону 
CTCSS на передачу) 67.0Hz...254.1Гц 

14 VOICE PROMPTS (Голосові підказки) OFF/ON 

15 ANI (Автоматичне визначення за номером)  
16 DTMFST (DTMF тон при передачі до ефіру) OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI 

17 
S-CODE (П'ятизначні DTMF-коди, які можуть 
бути встановлені тільки за допомогою 
програмного забезпечення комп'ютера) 

1,...,15 груп 

18 SC-REV (Метод сканування частот) TO/CO/SE 

19 
PTT-ID (натисніть або відпустіть кнопку РТТ, 
щоб передати п'ятизначний DTMF-код) OFF/BOT/EOT/BOTH 

20 
PTT-LT (затримка передачі п'ятизначного 
DTMF-коду) 0,...,30MC 

21 

MDF-A (Формат відображення даних про 
канал у режимі канальної роботи (приймач 
А)) Примітка: назва дисплею може бути 
встановлена тільки за допомогою 
комп'ютерного програмного забезпечення. 

FREQ/CH/NAME 
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22 

MDF-B (Формат відображення даних про 
канал у режимі канальної роботи (приймач 
В)) Примітка: назва дисплею може бути 
встановлена тільки за допомогою 
комп'ютерного програмного забезпечення. 

FREQ/CH/NAME 

23 
BCL (Блокування передачі на зайнятій 
частоті) OFF/ON 

24 
AUTOLK (Автоматичне блокування 
клавіатури) OFF/ON 

25 
SFT-D (Напрямок зміщення частоти 
передачі відносно частоти прийому) OFF/+/- 

26 
OFFSET(3нaчення зміщення частоти 
передачі від частоти прийому) 00.000...69.990 

27 
МЕМСН (Комірки пам'яті для збережених 
каналів) 000, ...127 

28 
DELCH (Видалення каналів із комірок 
пам'яті) 000, ...127 

29 
WT-LED (Колір підсвітки дисплея у режимі 
очікування) 

OFF/СИНІЙ/ 
ПОМАРАНЧЕВИЙ/ 
ФІОЛЕТОВИЙ 

30 
RX-LED (Колір підсвітки дисплея у режимі 
прийому) 

OFF/СИНІЙ/ 
ПОМАРАНЧЕВИЙ/ 
ФІОЛЕТОВИЙ 

31 
TX-LED (Колір підсвітки дисплея у режимі 
передачі) 

OFF/СИНІЙ/ 
ПОМАРАНЧЕВИЙ/ 
ФІОЛЕТОВИЙ 

32 AL-MOD (режим роботи функції «Alarm») SITE/TONE/CODE 

33 BAND (Вибір частотного діапазону) VHF/UHF 

 TCALL (опціональний сигналінг) OFF/10ОО,1450,1750,2100 

35 
STE (Усунення короткого звуку шуму у кінці 
передачі) OFF/ON 

36 
RP_STE (Усунення короткого звуку шуму у 
кінці передачі при роботі через репітер) OFF/1,2,3...10 

37 RPT_RL (Затримка кінцевого тону репітера) OFF/1,2,3...10 

38 
PONMGS (Інформація, яка відображається 
на дисплеї під час увімкнення) FULL/MGS 

39 
ROGER (увік./вимк. сигналу «Roger» у кінці 
передачі) ON/OFF 

40 
RESET (Скидання до заводських установок.) VFO/ALL 
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12.2 РОБОТА ІЗ МЕНЮ 
 Натисніть MENU, потім натисніть на [▲] або [▼], щоб перейти до 

потрібного пункту меню. 
 Натисніть MENU знову, щоб перейти до вибору можливих варіантів 

налаштування параметра. 
 Натисніть на [▲] або [▼], щоб обрати бажаний варіант налаштування 

параметра. 
 Натисніть MENU, щоб підтвердити і зберегти обраний варіант 

налаштування параметра. 
 Натисніть EXIT, щоб відмінити свій вибір. 

 
Примітка: 
У режимі канальної роботи наступні налаштування меню не відповідають 
вказаним: CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, В CL, SCAN ADD ТО, S-CODE, НАЗВА 
КАНАЛУ. Тільки потужність роботи пристрою («Н/L») може бути змінена. 

12.3. ПОНИЖУВАЧ ШУМУ (Squelch) 
Понижувач шуму відключає динамік за відсутності сигналу на частоті. При 
правильно встановленому порозі понижувача шуму, ви почуєте тільки 
корисні сигнали, і це значно знизить енергоспоживання. Рекомендований 
рівень 5. 

12.4. ФУНКЦІЯ "VOX". 
При ввімкненій функції "VOX" немає необхідності постійно тиснути на 
кнопку РТТ для передачі. Передача буде ввімкнена автоматично, як тільки 
мікрофон «почує» голос. Коли голос пропаде, передача автоматично 
припиниться і пристрій перейде на прийом. За допомогою меню VOX 
можна встановити граничний рівень гучності голосу, при якому буде 
активована передача. 

12.5 ВИБІР ШИРОКОСМУГОВОЇ ЧИ ВУЗЬКОСМУГОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ 
(«W/N») 

У районах, де ВЧ-сигнали сильні, ви повинні використовувати вузьку смугу 
передачі, щоб уникнути перешкод з боку сусідніх каналів передачі. 
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12.6 TDR (ФУНКЦІЯ ДВОХ-ДІАПАЗОННОГО ПРИЙОМУ) 
Ця функція дозволяє переключатися між частотами А і В. Періодично, 
приймач здійснює перевірку наявності сигналів на інших частотах, які були 
збережені. Якщо ви отримуєте сигнал, пристрій буде залишатися в частоті, 
доки сигнал, що приймається, не зникне. 

12.7 TOT (ФУНКЦІЯ ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ НЕПЕРЕРИВНОЇ 
ПЕРЕДАЧІ) 

Ця функція може автоматично контролювати час, через який ми ведемо 
передачі при кожному натисканні кнопки РТТ трансивера. Ця функція є 
дуже корисною для того, щоб уникнути надмірного перегріву силових 
транзисторів трансивера. Трансивер автоматично буде вимкнений при 
передачі автоматично, як тільки підійде встановлений час. 

12.8 CTCSS/DTS 

У деяких випадках, коли ми хочемо встановити зв'язок тільки в окремій 
абонентській групі на певній частоті або каналі, ми повинні будемо 
використати субтон CTCSS для передачі або код DTS для прийому. 
Понижувач шуму починає працювати тільки при отриманні частоти із 
субтоном CTCSS або кодом DCS, які з самого початку запрограмовані в 
трансивері. Коли спрацює понижувач шуму, то прийнятий сигнал може 
бути легко почутий. 
Примітка: Використання субтонів CTCSS та кодів DTS не може гарантувати 
повну конфіденційність інформації, що передається. 

12.9 ANI (ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗА НОМЕРОМ)  

Функція ANI або функція автоматичного визначення за номером, також 
відома, як РТТ-ID, так як ідентифікатор передається, коли клавіша РТТ 
натиснута та/або відпущена. Цей ідентифікатор повідомляє диспетчеру, 
яке радіо було використано. 
Тільки може бути встановлений за допомогою комп'ютерного 
програмного забезпечення. 

12.10 DTMFST (DTMF-TOH ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕФІРУ) 

Перш ніж користуватися даною функцією, слід налаштувати PTT-ID 
наступним чином: «OFF/EOT/BOTH». 
 "OFF" - У режимі передачі, Ви не почуєте DTMF тон, доки натискаєте 

кнопку для передачі коду або код передається автоматично. 
 "DT-ST" - У режимі передачі, Ви можете почути DTMF тон, доки 

натискаєте кнопку для передачі коду.  
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 "ANI-ST" - У режимі передачі, Ви можете чути DTMF тон, доки код 

передається автоматично. 
 "DT-ANI" - У режимі передачі, Ви можете чути DTMF тон, доки 

натискаєте кнопку для передачі коду або код передається автоматично. 
 
12.13.  SC-REV (МЕТОД СКАНУВАННЯ ЧАСТОТ) 

Даний трансивер дозволяє сканувати канали пам'яті, всі смуги або частини 
смуг модуляції. Коли трансивер знайде сигнал, сканування припиниться 
автоматично. 
Примітки: 
«ТО» (Час для виконання операції): Сканування припиниться, коли буде 
знайдений активний сигнал. Сканування буде припинятися під час 
знаходження сигналу чи активної частоти на деякий час. Опісля 
проходження встановленого часу, сканування відновиться автоматично.  
«СО» (Функція передачі): Сканування припиниться на частоті або каналі, 
доки той не зникне. 
«SE» (Пошукова функція): Сканування припиниться на частоті або каналі, 
коли той буде знайдений. 

12.12  PTT-ID (НАТИСНІТЬ РТТ АБО ВІДПУСТІТЬ ЩОБ ПЕРЕДАТИ КОД) 
Дана функція дозволяє дізнатися про тих, хто дзвонив Вам. 
«OFF» - Не передає сигнальний код, доки тиснемо кнопку РТТ. 
«ВОТ» - Передає код, доки тиснемо кнопку РТТ (код може бути 
встановлений тільки за допомогою комп'ютерного програмного 
забезпечення).  
«ЕОТ» - Передає код, коли відпускаємо кнопку РТТ. 
«BOTH» - Передає код, доки тиснемо чи відпускаємо кнопку РТТ. 

12.13   BCL (ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ НА ЗАЙНЯТІЙ ЧАСТОТІ) 
Функція блокування передачі на зайнятій частоті допомагає вберегти 
передавач від активації, коли сигнал надто сильний, щоб пробитися крізь 
рівень понижувач шуму. На частоті, де станції, використовуючи різні CTCSS 
тони або DCS коди, можуть вести трансляції, дана функція допоможе 
вберегти вас від випадкового переривання їх трансляцій (тому що ваше 
власне радіо може бути заглушене власним тоновим декодером). 

12.14   SFT-D (НАПРЯМОК ЗМІЩЕННЯ ЧАСТОТИ ПЕРЕДАЧІ ВІДНОСНО 
ЧАСТОТИ ПРИЙОМУ) 
Значення "OFFSET" - це різниця зміщення частоти передачі від частоти 
прийому для доступу до любительських радіо-ретрансляторів. Встановіть 
"OFFSET" у відповідності до "OFFSET" аматорського любительського радіо- 
ретранслятора із яким ви бажаєте спілкуватися. 
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12.15 OFFSET (ЗМІНА ЧАСТОТИ) 

Коли спілкування проходить за допомогою ретранслятора, напрямок 
зсуву частоти має бути розрахованим, щоб переміщення частоти передачі 
були вище нижче ніж приймача. 
Наприклад: 
Якщо ми хочемо спілкуватися за допомогою аматорського радіо- 
ретранслятора, частота якого на вході становить 145,000 МГц і 145,600 МГц 
- на виході, то ми маємо вибрати зміщення частоти на 0600 і напрямок руху 
«ЗМІНИ», запрограмований на [-]. Так, коли трансивер буде знаходитися 
на частоті 145,600 МГц, при натисканні кнопки [РТТ], щоб передати сигнал, 
значення частоти автоматично буде змінене до 145,000 МГц 

12.16 STE (ФУНКЦІЯ УСУНЕННЯ КОРОТКОГО ЗВУКУ ШУМУ У КІНЦІ 
ПЕРЕДАЧІ) 

Дана функція використовується для вимкнення або увімкнення короткого 
звуку шуму у кінці передачі трансивера. Цей короткий звук шуму 
використовується тільки при спілкуванні за допомогою трансиверів, які не 
пов'язані із єдиним ретранслятором, який має бути деактивований. 

 

13. ТАБЛИЦЯ ТОНІВ CTCSS 

№тону (Гц) № тону (Гц) № тону (Гц) № тону (Гц) № тону (Гц) 

67.0 94.8 131.8 171.3 203.5 

69.3 97.4 136.5 173.8 206.5 

71.9 100.0 141.3 177.3 210.7 

74.4 103.5 146.2 179.9 218.1 

77.0 107.2 151.4 183.5 225.7 

79.7 110.9 156.7 186.2 229.1 

82.5 114.8 159.8 189.9 233.6 

85.4 118.8 162.2 192.8 241.8 

88.5 123.0 165.5 196.6 250.3 

91.5 127.3 167.9 199.5 254.1 
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13. RESET (відновлення стандартних налаштувань) 

Приймач має меню, яке скидає повідомлення VFO і ALL. При 
використанні команди RESET VFO будуть відновлені заводські 
налаштування всіх параметрів. При використанні команди RESET ALL 
будуть відновлені заводські налаштування всіх параметрів 
трансиверів і каналів. 
У режимі очікування натисніть кнопку [MENU] + [кнопку цифрового 
набору 40], після цього на дисплеї з'явиться напис «RESET». Натисніть 
кнопку [MENU] для вводу, натисніть кнопку [▲] або [▼] для вибору 
потрібного режиму роботи VFO або ALL. 

Натисніть кнопку [MENU] для підтвердження, а потім натисніть кнопку 
[*/АВ] для повернення в режим очікування. 

14. КОПІЮВАННЯ 

Виконайте наступні кроки для копіювання радіостанції А в 
радіостанцію В. 

1. З'єднайте дві радіостанції спеціальним кабелем для передачі 
даних. 

2. Увімкніть радіостанцію В положення ON (ВКЛ,); 
3. Натисніть кнопку [MENU] в той же час увімкніть радіостанцію А, 

на дисплеї з'явиться повідомлення COPYIHG 

Після завершення копіювання, радіостанція В автоматично 
вимкнеться і автоматично ввімкнеться. 
Повторіть вищевказані кроки 2 і 3 для подальшого клонування 
радіостанцій. Якщо клонування не було успішним, будь , ласка, 
вимкніть радіостанції А і В і переконайтеся, що вони були вірно 
з'єднані кабелем для клонування. 
ВИБІР ЧАСТОТИ АБО КАНАЛУ. 

 Натисніть на кнопку [▲] або [▼], щоб вибрати потрібну 
частоту/канал. Дисплей покаже вибрану частоту/канал. 

 Натисніть на кнопку і утримуйте [▲] або [▼] для зміни частоти. 

Примітка: Ви не можете вибрати канал, якщо той не був збережений 
попередньо. 

12. ДОДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

Ви можете запрограмувати Ваш трансивер, перейшовши до меню 
налаштувань, щоб налаштувати його необхідним чином.  
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14. ТАБЛИЦЯ ТОНІВ DCS 

№ Код № Код № Код № Код № Код 

1 D023N 22 D131N 43 D251N 64 D371N 85 D532N 
2 D025N 23 D132N 44 D252N 65 D411N 86 D546N 
3 D026N 24 D134N 45 D255N 66 D412N 87 D565N 
4 D031N 25 D143N 46 D261N 67 D413N 88 D606N 
5 D032N 26 D145N 47 D263N 68 D423N 89 D612N 
6 D036N 27 D152N 48 D265N 69 D431N 90 D624N 
7 D043N 28 D155N 49 D266N 70 D432N 91 D627N 
8 D047N 29 D156N 50 D271N 71 D445N 92 D631N 
9 D051N ЗО D162N 51 D274N 72 D446N 93 D632N 

10 D053N 31 D165N 52 D306N 73 D452N 94 D645N 
11 D054N 32 D172N 53 D311N 74 D454N 95 D654N 
12 D065N 33 D174N 54 D315N 75 D455N 96 D662N 
13 D071N 34 D205N 55 D325N 76 D462N 97 D664N 
14 D072N 35 D212N 56 D331N 77 D464N 98 D703N 
15 D073N 36 D223N 57 D332N 78 D465N 99 D712N 
16 D074N 37 D225N 58 D343N 79 D466N 100 D723N 
17 D114N 38 D226N 59 D346N 80 D503N 101 D731N 
18 D115N 39 D243N 60 D351N 81 D506N 102 D732N 
19 D116N 40 D244N 61 D356N 82 D516N 103 D734N 
20 D122N 41 D245N 62 D364N 83 D523N 104 D743N 
21 D125N 42 D246N 63 D365N 84 D526N 105 D754N 

106 D023I 127 D131I  D251I  D371I  D532I 
107 D025I 128 D132I  D252I  D411I  D546I 
108 D026I 129 D134I  D255I  D412I  D565I 
109 D031I 130 D143I  D261I  D413I  D606I 
110 D032I 131 D145I  D263I  D423I  D612I 
111 D036I 132 D152I  D265I  D431I  D624I 
112 D043I 133 D155I  D266I  D432I  D627I 
113 D047I 134 D156I  D271I  D445I  D631I 
114 D051! 135 D162I  D274I  D446I  D632I 
115 D053I 136 D165I  D306I  D452I  D645I 
116 D054I 137 D172I  D311I  D454I  D654I 
117 D065I  D174I  D315I  D455I  D662I 
118 D071I  D205I  D325I  D462I  D664I 
119 D072I  D212I  D331I  D464I  D703I 
120 D073I  D223I  D332I  D465I  D712I 
121 D074I  D225I  D343I  D466I  D723I 
122 D114I  D226I  D346I  D503I  D731I 
123 D115I  D243I  D351I  D506I  D732I 
124 D116I  D244I  D356I  D516I  D734I 
125 D122I  D245I  D364I  D523I  D743I 
126 D125I  D246I  D365I  D526I  D754I 
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15. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

15.1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Діапазон частот: 

FM: 65-108 МГц (прийом FM-радіо)  
VHF: 136МГц-174 МГц 

(передача/прийом)  
UHF: 400 МГц- 520Мгц 

(передача/прийом) 

Кількість комірок пам'яті 128 

Стабільність частоти 2,5ррm 

Крок зміни частоти 2,5/5/6,25/10/12,5/25kHz 

Спротив антени 50 Ом 

Робоча температура -20 С... +60°С 

Живлення Батарея Li-Ion 7,4 В 

Струм, який споживається у режимі 
очікування 

< 75 мА 

Струм, який споживається у режимі 
прийому 

380 мА 

Струм, який споживається у режимі 
передачі 

<1,4 А 

Режим роботи Симплексний або напівдуплексний 

Робочий цикл 
03 / 03 / 54 хв 

 (прийом. / передача. / очік.) 

Розміри пристрою 65 х 133,8 х 41,5мм 

Вага 279 г (приблизно) 

 
15.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАВАЧА 

Потужність 5 Ватт / 1 Ватт 
Тип модуляції FM 
Клас випромінення 16КФ F3E / 11КФ F3E (W/N) 
Максимальне відхилення < ±5 кГц/<±2,5 кГц (W/N) 
Паразитні випромінювання < 60 дБ 

 
Примітка: 
Усі вказані характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення. 
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15.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЙМАЧА 

Чутливість приймача 0,2 мкВ (при 12 дБ відношення сигнал/шум) 

Інтермодуляція 60 дБ 

Вихідна потужність аудіо 1Вт 

Чутливість суміжних каналів 65 ≤ 
 

16. МОЖЛИВІ ПОЛОМКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Несправність Можлива причина/вирішення 

Пристрій не вмикається 

Батарея розряджена: підзарядіть/змініть 
батарею. 
Батарея встановлена невірно: перевірте 
правильність встановлення батареї 

Батарея швидко 
розряджається 

Батарея зносилась: змініть батарею на нову. 

Індикатор горить зеленим 
(триває прийом), але немає 
ані звуку. 

Перевірте рівень гучності. 
Перевірте, щоб субтони DCS та CTCSS були 
правильно налаштовані, так само, як і у інших 
членів вашої групи. 

При передачі, інші члени 
групи не чують повідомлень, 
що передаються. 

Перевірте, щоб субтони DCS та CTCSS були 
правильно налаштовані, тобто так само, як і у 
інших членів вашої групи. 
Ви знаходитесь надто далеко один від одного 
або Ваш партнер знаходиться у зоні поганого 
прийому сигналу. 

У режимі очікування пристрій 
веде передачу без натискання 
кнопки РТТ 

Перевірте, чи увімкнена функція VOX. При 
необхідності, вимкніть. 

Отримую повідомлення від 
іншої групи користувачів у той 
час як спілкуюся із своєю. 

Змініть частоту або канал. 
Змініть субтони CTCSS або коди DCS у вашій 
групі. 

Спілкування із членами моєї 
групи має дуже погану якість 

Ви або Ваш партнер знаходитесь дуже далеко 
один від одного або у місці із дуже поганим 
сигналом (тунель, підземна парковка, гірниста 
територія, біля великої кількості металевих 
конструкцій і т.д.) 

Коли усі вищезгадані перевірки виконано, але Ви все ще маєте проблеми із 
Вашим радіо, запитайте свого дилера, або зверніться до сервісного центру.  
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17. ГАРАНТІЯ: 

Якщо ваш продукт не працює належним чином: 

1. Прочитайте цей посібник користувача. 
2. Зв'яжіться з сервісним центром по телефону:  (044) 465-55-49 в Україні 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Марка:  Модель №: Серія №: 

ПІБ покупця: 

Адреса: 

Місто: Пошт. індекс: Штамп та назва дилера 

 Тел.: 

Дата придбання:  

УВАГА: Гарантія дійсна за умови, що всі поля 
гарантійного талону заповнені повністю і 
належним чином, розбірливо і чітко, а також при 
наявності штампу продавця, та товарного чеку, 
що підтверджує покупку радіостанції. 

 

Робота пристрою, гарантується протягом одного року з дати продажу 
кінцевому покупцеві. Цей гарантійний сертифікат є унікальним і не підлягає 
передачі і не може бути перевиданий знову, оригіналом чи копією. Заміна 
продукту або будь-якої його частини не тягне за собою розширення гарантії. 
Гарантія покриває заміну і безкоштовну заміну всіх деталей, дефектних 
матеріалів і компонентів, що використовуються у виробництві та/або є 
складовими пристрою. 

Гарантія не поширюється на будь-які несправності, викликані аварією, 
неправильною установкою або використанням, ураженням електричним 
струмом, рідиною, підключенням іншого адаптера живлення, аніж того, що був 
у комплектації, зворотною полярністю або претензіями у зв'язку з погіршенням 
зовнішнього вигляду при звичайному використанні, ні на кількість або стан 
аксесуарів, що використовуються суміжно. Перевірка належної якості товару є 
обов'язком покупця на момент придбання пристрою. Гарантія не поширюється 
на акумулятори, навіть якщо вони є частиною придбаного обладнання. Факти 
порушень у роботі пристрою мають бути представлені протягом чотирнадцяти 
днів з дати придбання. 
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Гарантія анулюється у наступних випадках: 

1. Пристрої зі слідами втручання та механічними пошкодженнями. 
2. Обладнання та аксесуари, в яких серійний номер змінено, стерто. 
3. Продукти що використовувались на за призначенням. 

Щоб скористатися гарантією, необхідно принести несправний продукт дилеру 
або у будь-який з Авторизований сервісний центр з наступною документацію: 

1. Гарантійний талон, належним чином заповнений з печаткою продавця. 
2. Оригінал доказу про придбання товару (товарний чек, тощо), який чітко 

ідентифікує пристрій і дату покупки. 
3. Опис несправностей. 

Гарантійні умови, що містяться в цьому гарантійному талоні не виключають 
змін або обмежень законних прав покупця в силу діючого законодавства. 
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(044) 465-55-49 

(066) 79-77-250 

radiowave.com.ua 

e-mail: info@radiowave.com.ua 

Киев, просп. Бандеры 21, оф. 601 

mailto:info@radiowave.com.ua

